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ÚVOD
Cílem předkládané práce je zachycení fenoménu neoklasického stylu v kontextu
rockové, respektive metalové hudby. Předpokladem smysluplného a efektivního
uchopení této stylově ţánrové kategorie je její vhodné definování, pozornost bude
v úvodní kapitole zaměřena na označovací praxi spojenou se zkoumanou oblastí.
Terminologicko-pojmové vymezení se opírá o studium zahraniční literatury, zejména
angloamerické provenience. Domácí hudební literatura nereflektuje problematiku takřka
vůbec. Diplomová práce bude tedy obsahovat citace v anglickém jazyce, které záměrně
nebudou překládány do českého jazyka, jelikoţ by tím byla narušena výpovědní
hodnota. Kromě literatury bude citována emailová korespondence s americkými
muzikology

či

badateli

v

oblasti

rockové

a

metalové

hudby,

například

s autorkou významné publikace Rockin' the Classics and Classicizin' the Rock: The
Selectively Annotated Dicography Janell R. Duxbury, s profesorem muzikologie
Robertem Walserem z College of Arts and Sciences na Case Western Reserve
University či s autorem muzikologické disertační práce Damage Incorporated:
Metallica and the Production of Musical Identity, Glennem Pillsburym (University
of California, Los Angeles).
Klíčovou kapitolou práce bude pojednání tvorby Yngwieho Malmsteena, jenţ je
všeobecně označován za ústřední osobnost neoklasického stylu v rockové, respektive
metalové hudbě. Problematika bude zahrnovat nejen souvislosti historické či
biografické, ale i vazby estetické a hudebně teoretické. Přikládán bude také notový
materiál demonstrující konkrétní příklady citací artificiální tvorby. Detailněji bude
přiblíţeno také nástrojové vybavení a technika hry, zejména specifická modifikace
kytarového hmatníku determinující nejen témbr, ale i Malmsteenovu hru v uplatňování
sólových postupů namísto postupů doprovodných. V genealogii neoklasického
rocku/metalu bude pozornost zaměřena také na linii, která Malmsteenovu syntézu
artificiální a nonartificiální tvorby anticipovala a paralelně s ní koexistovala. Pozornost
bude soustředěna zejména na angloamerickou oblast, v níţ je vývojová dynamika
inkriminovaného stylověţánrového druhu nejrozvinutější.
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Malmsteenův neoklasický styl bude rovněţ demonstrován (potvrzován) na příkladu
analýzy vybraného reprezentativního díla, jímţ je Concerto Suite for Electric Guitar
and Orchestra in E Flat Minor Op. 1, nahrané v roce 1998 s Českou filharmonií pod
vedením dirigenta Yoela Leviho. Yngwie Malmsteen se tak stal prvním hudebníkem,
jenţ vydal album uvádějící elektrickou kytaru jako sólový nástroj v rámci symfonického
orchestru. Důleţitými prameny budou Malmsteenovy memoáry a rozhovory se členy
České filharmonie, konkrétně s vedoucím skupiny viol a prvním violistou Jaroslavem
Pondělíčkem a kontrabasistou Jaromírem Černíkem, kteří se natáčení Concerta Suite
For Electric Guitar and Orchestra in E Flat Minor Op. 1 zúčastnili. V neposlední řadě
mi cenné informace poskytl zvukový inţenýr výše uvedeného projektu Luboš Nováček,
který pracoval na CD i DVD verzi opusu či Prokop Tomka z archivu České filharmonie.
Analytická část předkládané diplomové práce přiblíţí všech dvanáct skladeb výše
uvedeného opusu, dokumentující konkrétní aplikace váţno-hudebních prvků. Bude
pojednáváno, zda existuje syntaktická korelace mezi váţnou hudbou (zejména barokem
a klasicismem) a hudbou rockovou, zda jsou uţívány konvenční harmonické postupy,
melodické vzory, strukturální rámce, zda je pouţívání artificiální hudby volnou
inspirací či historizujícím gestem. Nastíněny budou otázky, zda je instrumentální
virtuozita a jisté zaměření směrem ke klasické hudbě legitimizací Malmsteenovy tvorby
a zda je tato diskurzivní fúze přesvědčivá a uţitečná. V neposlední řadě bude
zohledňován také obecný kontext potvrzující (ne)jedinečnost opusu.
Z hlediska základní metodologie bude v práci uplatňován a kombinován zejména
hudebně historický, historiografický a hudebně analytický přístup. Uţívána je metoda
komparace a analogie. Sociologická hlediska, která ve vztahu s rockovou, respektive
metalovou hudbou prosazují autoři z tzv. New Musicology, jsou z důvodu konzistence
textu a přiměřeného rozsahu diplomové práce záměrně vynechána.
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STAV BÁDÁNÍ

Muzikologie

a

uměnovědné

obory

nahlíţí

na

pojem

neoklasicismus

(téţ

novoklasicismus) jako na výraz pouţívaný pro označení stylově směrové tendence
umělecké tvorby 20. století.1 V klasické hudbě pojem neoklasicismus asociuje například
činnost skladatelů Igora Stravainského, Sergeje Prokofjeva, Paula Hindemitha, Daria
Milhauda, Francise Poulence, Arthura Honeggera, v českém prostředí Bohuslava
Martinů, Iši Krejčího či Pavla Bořkovce.2 Předkládaná diplomová práce se však
orientuje na neoklasicismus v rámci rockové/metalové hudby, který je spojen zejména
se švédským kytarovým virtuosem Yngwiem Malmsteenem, ale také například
s Ritchiem Blackmorem, Ulrichem Rothem, Mortym Friedmanem, Jasonem Beckerem,
Tonym McAlpinem či Vinniem Moorem.
Publikace, která by se výlučně zabývala neoklasickým stylem v rámci rockové/metalové
hudby, doposud nevznikla. Obecně pojmenování ţánrových okruhů moderní
rockové/metalové či populární hudby je značně problematické i přes relativně obsáhlou
zahraniční literární produkci týkající se rockové hudby. Ve stavu bádání bude nejprve
představena zahraniční literatura a informační zdroje odborného a popularizačního typu
a následně uvedu stav domácí situace.
Pojem

neoklasický

styl

je

v

kontextu

rockové/metalové

hudby

zmíněn

v encyklopedicky zaměřených pracích, například v The Encyclopedia of Popular Music
Collina Larkina,3 v The Encyklopedia of Heavy Metal Daniela Bukzpana4, v Rock
Chronicles: Every Legend, Every Line-Up, Every Look Davida Robertse,5 Encyclopedia
of Heavy Metal Music Williama Phillipse a Briana Cogana 6 či v encyklopedii Boba

1

FUKAČ, Jiří, ed. a VYSLOUŢIL, Jiří, ed.: Slovník české hudební kultury. 1. vyd. Praha: Editio
Supraphon, 1997.
2
SMOLKA, Jaroslav a kol.: Dějiny hudby. Vyd. 1. Praha: TOGGA Agency, 2001, s. 519-520.
3
LARKIN, Collin: The Encyclopedia of Popular Music. London: Omnibus Press, 2011.
4
BUKSZPAN, Daniel: Heavy metal: encyklopedie. 1. vyd. v českém jazyce. Praha: BB art, 2004.
5
ROBERTS, David, ed.: Kronika rocku: obrazové dějiny 250 největších rockových kapel světa. Vyd. 1.
Praha: Volvox Globator, ©2013.
6
PHILLIPS, William and Brian Cogan: Encyklopedia of Heavy Metal Music. Michigan University,
Greenwood Press, 2009.
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Gully7 Icons of R&B and Soul: An Encyclopedia of the Artists who Revolutionized
Rhythm.
Ačkoli pojem neoklasický (neo-klasický) rock/metal není v současné době pregnantně
definován, nalezl místo ve světové encyklopedii Wikipedia8, kde je heslo Neo-classical
metal poměrně kvalitně zpracováno. Také v druhém vydání The New Grove Dictionary
of Music and Musicians9 nalezneme krátké pojednání o adaptaci klasické tvorby
v hudbě rockové. Autorem hesla je Allan F. Moore, který stručně pojednává o integraci
artificiálních prvků do oblasti rocku od druhé poloviny 60. let. Anglická encyklopedie
Britannica10 uvádí tuto problematiku pouze v kontextu hesla Heavy Metal Music.
Německá hudební encyklopedie Die Musik in Geschichte und Gegenwart 11 velmi
stručně pojednává o této oblasti pouze v rámci hesla Rockmusik.
Problematika rockové hudby se začala od 80. let stávat předmětem muzikologických
kvalifikačních prací. V souvislosti s neoklasickým stylem jmenujme například
disertační práci muzikologa Roberta Walsera 12 Eruptions: Heavy Metal Appropriations
of Classical Virtuosity či disertační kvalifikační práce Glenna Thomsona Pillsburyho
nesoucí název Pure Black, Looking Clear: Genre, Race, Commerce, and the Music of
Metallica.13
Publikací, jeţ by byly orientovány na fúze klasické hudby v rámci rockové, respektive
metalové tvorby, je nemnoho. Velmi kvalitní a podnětnou je kniha americké autorky
Janell R. Duxbury14 Rockin' the Classics and Classicizin' the Rock: A Selectively
Annotat Second Supplement, z níţ na několika místech této práce čerpám. Kniha přináší
7

GULLA, Bob: Icons of R&B and Soul: An Encyclopedia of the Artists who Revolutionized Rhythm.
ABC-CLIO, 2008.
8
Heslo Neoclassical Metal. In Wikipedia: the Free Encyclopedia [online]. Dostupné z www:
< http://en.wikipedia.org/wiki/Neoclassical_metal>.
9
Heslo Classic rock. In The new Grove dictionary of music and musicians. Stanley Sadie – John Tyrrel
(ed.). 2nd ed. New York: Grove, 2002.
10
Heslo Heavy Metal. In Encyclopædia Britannica Online [online]. Dostupné z www:
< http://www.britannica.com/>.
11
Heslo Rockmusik. In Die Musik in Geschichte und Gegenwart: Allgemeine Enzyklopädie der Musik
(Sachteil). Ludwig Finscher (ed.). Zweite neubearbeitete Ausgabe. Kassel: Bärenreiter; Stuttgart: Metzler,
1998.
12
WALSER, Robert: Eruptions: Heavy Metal Appropriations of Classical Virtuosity. University of
Minnesota, 1991, Ph.D. Dissertation.
13
PILLSBURY, Glenn, Thomson: Pure Black, Looking Clear: Genre, Race, Commerce, and the Music of
Metallica. University of California, Los Angeles, 2003, Ph.D. Dissertation.
14
DUXBURY, Janell, R.: Rockin' the Classics and Classicizin' the Rock: A Selectively Annotat Second
Supplement. Xlibris Corporation, 2000.
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četné mnoţství příkladů vazeb rockové hudby a klasiky. Její druhé vydání obsahuje také
nahrávky vystoupení rockových skupin s uznávanými orchestry či sbory. Také
muzikolog Robert Walser se ve své publikaci Running with the Devil: Power, Gender
and Madness in Heavy Metal Music 15 věnuje inspiraci rockových hudebníků artificiální
hudbou. Shodně tak lze v článku Eruptions: Heavy Metal Appropriations of Classical
Virtuosity16 stejného autora nalézt velké mnoţství podnětných informací.
Vzrůstající zájem o populární, rockovou, metalovou hudbu se projevil v poměrně
četném mnoţství kniţních monografií pojednávajících o velkých jménech rockové
historie. Jako příklad lze uvést knihu Richarda Bendera17 Deep Purple 29 Success
Secrets - 29 Most Asked Questions on Deep Purple - What You Need to Know, publikaci
Jerryho Blooma18 Ritchie Blackmore: černý rytíř, Andrewa Copea19 Black Sabath and
the Rise of Heavy Metal Music, či práce Levina Lawrence20 Highbrow/Lowbrow: The
Emergence of Cultural Hierarchy in America.
Jelikoţ je téma této práce orientováno na problematiku integrace váţno-hudebních
prvků, zejména ve hře na elektrickou kytaru, čerpám z následujících publikací
orientující se na tuto oblast: The Cambridge Companion to the Guitar Victora Coelha,21
Eurojazzland: Jazz and European Sources, Dynamics and Contexts autorů Laurenta
Cugnyho, Lucy Cerchiari a Franze Kerschbaumera.22 Hodnotná je také publikace
Kevina Dawea23 The New Guitarscape in Critical Theory, Cultural Practice and
Musical Performance, dále kniha Paula Hansena24 Shred Guitar: A Complete Systems
15

WALSER, Robert: Running with the Devil: Power, Gender and Madness in Heavy Metal Music.
Wesleyan University Press, 1993.
16
WALSER, Robert: Eruptions: Heavy Metal Appropriations of Classical Virtuosity. Cambridge
University Press, 1992. Popular Music, Vol. 11, No. 3, s. 263.
17
BENDER, Richard: Deep Purple 29 Success Secrets - 29 Most Asked Questions on Deep Purple - What
You Need to Know. Emereo Publishing, 2014.
18
BLOOM, Jerry: Ritchie Blackmore: černý rytíř. Vyd. 1. Praha: Volvox Globator, 2010. 493 s., [32]
s. obr. příl. Evokace; sv. 33.
19
COPE, Andrew, L.: Black Sabath and the Rise of Heavy Metal Music. Ashgate Pusblishing, 2010.
20
LEVINE, Lawrence W.: Highbrow/Lowbrow: The Emergence of Cultural Hierarchy in America.
Cambridge: Harvard University Press, 1988.
21
COELHO, Victor: The Cambridge Companion to the Guitar. Cambridge Companions to Music.
Cambridge University Press, 2003.
22
CERCHIARI, Luca, CUGNY, Laurent a Franz Kerschbaumer: Eurojazzland: Jazz and European
Sources, Dynamics and Contexts. UPNE, 2012.
23
DAWE, Kevin: The New Guitarscape in Critical Theory, Cultural Practice and Musical Performance.
Ashgate Pusblishing, 2010.
24
HANSON, Paul: Shred Guitar: A Complete Systems for the Rock Improviser. Alfred Music Publishing,
1996.
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for the Rock Improviser či Rock Lead Guitar Solos. Complete Rock Guitar Method
Glenna Rileyho.25 Knihy přinášejí pohled na historii a vývoj kytarové hry, pojednána je
také integrace artificiálních prvků do oblasti rockové kytary a základní kytarové
techniky.
Klíčovou kapitolou předkládané diplomové práce je pojednání tvorby Yngwieho
Malmsteena, jenţ je všeobecně označován za ústřední osobnost neoklasického stylu
v rockové, respektive metalové hudbě. Přínosem tedy jsou i memoáry výše uvedeného
autora,26 které vyšly v roce 2013 a jsou jedinou publikací, která je o Malmsteenovi
napsána. V neposlední řadě je třeba zmínit sekundární literární zdroje, tedy bibliografie.
Hudební encyklopedie MGG, Grove nebo Encyclopedia of Popular Music
k problematice, týkající se neoklasického rocku, mnoho bibliografických údajů
nenabízejí. Malmsteenův neoklasický styl bude rovněţ demonstrován na příkladu
analýzy vybraného reprezentativního díla, jímţ bude Concerto Suite for Electric Guitar
and Orchestra in E flat minor Opus 1. Nezbytným zdrojem je audio CD s tímto opusem,
které bylo nahráno s Českou filharmonií.
Česká literatura a informační zdroje odborného i popularizačního typu nenabízejí
souborné dílo pojednávající o neoklasickém rocku. V domácím prostředí se
problematice věnuje Vítězslav Štefl, zejméná v encyklopedicky zaměřených prácích 15
+ 3 kytaristů: netradiční encyklopedie světových kytaristů 27 či v 33 + 333 slavných
kytaristů:

netradiční

encyklopedie.28

Pojem

neoklasicismus

lze

nalézt

také

ve slovnících, například v Slovníku české hudební kultury,29 či v Malé encyklopedii
hudby Jaroslava Smolky. 30 Avšak pojem neoklasicismus (téţ novoklasicismus) je zde
uveden v kontextu oblasti klasické hudby.

25

RILEY, Glenn: Rock Lead Guitar Solos. Complete Rock Guitar Method. Alfred Music Publishing,
2003.
26
MALMSTEEN, Johann, Yngwie: Relentless: The Memoir. Wiley, 2013.
27
ŠTEFL, Vítězslav: 15 + 3 kytaristů: netradiční encyklopedie světových kytaristů. Praha: Muzikus,
2002.
28
ŠTEFL, Vítězslav: 33 + 333 slavných kytaristů: netradiční encyklopedie. Praha: Muzikus, 2006.
29
FUKAČ, Jiří, ed. a VYSLOUŢIL, Jiří, ed.: Slovník české hudební kultury. 1. vyd. Praha: Editio
Supraphon, 1997.
30
SMOLKA, Jaroslav a kol.: Malá encyklopedie hudby. 1. vid. Praha: Editio Supraphon, 1983.
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Stručné heslo neoklasický metal obsahuje také česká verze online encyklopedie
Wikipedie.31 Česká Wikipedie je však značně problematická. Také heslo neoklasický
metal je v ní uvedeno pouze stručně. Obsahuje informace, které nejsou nijak podloţeny
řádnou citací výchozího pramene či literatury.
Kvalifikační práce, orientovaná konkrétně na neoklasický styl v rockové/metalové
hudbě, doposud nevznikla. Avšak problematika art rocku, v níţ lze nalézt několik
společných bodů s neoklasickým rockem, je velmi kvalitně zpracována v muzikologické
magisterské diplomové práci Jana Blümla Art rock: stylově žánrový typ a jeho české
varianty.32 Několik kvalifikačních prací popisuje také rockovou a metalovou hudbu jako
samostatný fenomén, například práce Zdeňka Vrby33 Historie vzniku a největšího
rozmachu hard rocku a heavy metalu, Ireny Spurné About The Beginnings of Heavy
Metal Music,34 či text Adama Šiguta Heavy Metal - Charakteristika, vývoj stylu a jeho
reflexe studenty Katedry hudební výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity.35
Nonartificiální hudba je reflektována v poměrně četném mnoţství bakalářských prací,
avšak kvantita ne vţdy determinuje kvalitu. Práce mají obvykle deskriptivní charakter,
absentuje analýza hudebního materiálu či konkrétní ukázky notového materiálu.

31

Heslo Neoklasický metal In Wikipedie: Otevřená encyklopedie [online]. Dostupné z www:
< http://cs.wikipedia.org/wiki/Neoklasick%C3%BD_metal>.
32
BLÜML, Jan: Art rock: stylově žánrový typ a jeho české varianty. UPOL: Magisterská diplomová
práce, 2009.
33
VRBA, Zděněk: Historie vzniku a největšího rozmachu hard rocku a heavy metalu. UJEP: Bakalářská
diplomová práce, 2011.
34
SPURNÁ, Irena: About the Beginnings of Heavy Metal Music, UPOL: Bakalářská diplomová práce,
2013.
35
ŠIGUT, Adam: Heavy Metal - Charakteristika, vývoj stylu a jeho reflexe studenty Katedry hudební
výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity. OUO: Bakalářská diplomová práce, 2012.
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1

1.1

NEOKLASICKÝ ROCK
Vývoj pojmu neoklasický rock

Rocková hudba některých druhů a ţánrů byla ovlivněna klasickou hudbou, a to ve
formě přímých citací, určitého napodobování stylu, kompozice či instrumentace. Běţný
posluchač si nemusí být vědom jisté propojenosti mezi těmito dvěma rovinami, nicméně
všudypřítomný vliv klasické hudby na hudbu rockovou se rozrostl z dlouhé řady
precedentů.
Kaţdý populární styl hudby ve své době produkoval jistou verzi klasiky. Mnoho
skladatelů napříč historií pouze přidalo modifikovaný, nový zvuk „známým“ melodiím.
Rozsah a kvalita se v pokusech kombinovat hudbu minulosti se zvukem přítomnosti liší.
Nahlédneme-li hlouběji do historie, uţ samotné začátky ragtimu přinesly vlastní variace
klasické hudby. V oblasti jazzové hudby uveďme například Jamese Price Johnsona
či Jelly Roll Mortona. Také napříč big bandy (Dukea Ellingtona, Paula Whitmana
a dalších) bylo „půjčování“ melodií z klasické hudby běţným jevem.
V oblasti historie popové hudby uveďme například píseň Billyho Storma - I've Come of
Age z roku 1959, inspirovanou Čajkovského Symfonií č. 5 e moll, Op. 64.36 Také píseň
Tonight Is So Right for Love nazpívaná v roce 1960 Elvisem Presleym je citací
Barcarolle z Offenbachových Tales of Hoffmann37 či píseň Night Jackieho Wilsona,
ve které je melodie zaloţena na árii "My Heart at Thy Sweet Voice" z Samson et Dalila
Camilla Saint Saënse.38
Zejména v historii rockové hudby nalezneme také nespočet citací a vlivů z artificiální
hudby. Počátek lze spatřit v 60. letech, kdy Beatles s Yesterday a deskami Rubber Soul
a Stg. Pepper's Lonely Hearts Club Band spustili éru uvědomělé experimentace se
znaky a instrumentací klasické hudby. 39 Mezi formacemi či hudebníky, kteří byli
ovlivněni váţnou hudbou nejvíce, lze zařadit uskupení Emerson Lake & Palmer, kteří
36
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37
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Press, Inc., 2011, s. 64.
38
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ABC-CLIO, 2008, s. 137.
39
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University Press, 1992. Popular Music, Vol. 11, No. 3, s. 263.
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v roce 1971 vydali záznam ţivého koncertu úpravy Obrázků z výstavy Modesta
Petroviče Musorgského40 a nahráli také několik rockových úprav klasických forem a
konceptů. Jmenujme například Fugue a Abaddon's Bolero z alba Trilogy (1972).41 Také
britské formace Deep Purple, Yes, Genesis, Jethro Tull, King Crimson nalezly inspiraci
v klasické hudbě. Například Deep Purple se pokusili o syntézu artificiální
a nonartificiální hudby v Concertu for Group and Orchestra. Také skladba Atom Heart
Mother ze stejnojmenného alba kapely Iron Maiden je jasným důkazem syntézy prvků
rockové a váţné hudby. 42 Formace Yes vyuţila na svém koncertním albu výňatek
z Firebird Suite od Igora Stravinského a ve skladbě Cans and Brahms citovala
Brahmsovu Symfonii No. 4 in E Minor, op. 98.

43

Johnem Cagem je dokladem propojení obou oblastí.

44

Také britská AMM inspirovaná

Téma Romance z Lieutenant Kijé Suite Sergeie Prokofjeva pouţil ve své politicky
a protiválečně orientované písni Russians zpěvák Sting. Britská instrumentální formace
SKY nahrála opus Gymnopédie, jenţ je modifikací Gymnopédie No. 1 Erika Satieho.
Do rockové podoby upravili také skladbu Bachovy Toccaty and Fugue in D Minor,
BWV 565.45 Tuto skladbu, shodně pod názvem Toccata, upravila britská kapela Beggars
Opera. V roce 1973 skladbu vyuţila i holandská formace Ekseption, která do své úpravy
zapojila také dechové nástroje hrající hlavní téma. O rok později uvedli skladbu
pojmenovanou Toccata také Emerson Lake and Palmer.
Z výše uvedeného je zřejmé, ţe zejména hudební scéna britských ostrovů často uţívala
váţnohudebních úprav či citací. Z amerických umělců jmenujme například
multiinstrumentalistu, kytarového

virtuoza a skladatele Franka Zappu, který

ve skladbách Petrousha (Stravinskij), No Matter What You Do (Čajkovského Symfonie
No. 6 in B Minor, Op. 74) či Theme From Bartók Piano Concerto (Bartókovo Piano

40
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Concerto No. 3 in E Major) také inspiroval klasickou tvorbou.46 Z hudebních uskupení
uveďme například Formaci Symphony X či J. S. Bach Experience, která
v devadesátych letech nahrála album pojmenované Bach Rock, které je také fúzí váţné
a rockové hudby.
V historii se také objevily pokusy legitimizovat rock na základě společného učinkování
s etablovanými orchestry. Můţeme zmínit například projekt z roku 1970 nazvaný The
Switched on Symphony, ve kterém Los Angeles Philharmonic spolupracovala
s rockovými umělci, jako jsou Carlos Santana či Jethro Tull, jejichţ úprava Bachova
Bourée z Lute Suite in E Minor, BWV 996, byla označena váţnohudební kritikou z Los
Angeles Times za nejlepší část programu. „A clever Fellow named Ian Anderson does
marvelously obscene things to Bach, to a Bourée, and to a flute in one brief epizode."47
V roce 1969 uvedla formace Deep Purple Concerto for Group and Orchestra, kde
sestava zahrála v Royal Albert Hall s Royal Philharmonic Orchestra dirigovanou
Malmcolmem Arnoldem. Tato performance se společně s Five Bridges od The Nice
stala jednou z předních kooperací ansámblu a kapely. 48 Rovněţ například italští New
Trolls vydali v roce 1971 album Concerto Grosso Per i New Trolls, které je příkladem
raného symfonicky rockového experimentu.49
Kombinaci artificiální a nonartificiální hudby předvedli také jiţ uvedení Emerson, Lake
and Palmer, kteří odehráli v roce 1977 v Montrealu koncert se sedmdesátičlenným
symfonickým orchestrem. Na tomto koncertě zazněla modifikace Obrázků z výstavy
Modesta Petroviče Musorgského či píseň Knife Edge, jeţ je inspirována materiálem
z Janáčkovy Sinfonietty: Allegretto (Fanfare).50
Dalším významným projektem společného účinkování s etablovaným orchestrem byl
projekt Stevea Hacketta, který v roce 1997 nahrál s The Royal Philharmonic Orchestra
opus A Midsummer Night's Dream.51 V neposlední řadě uveďme Concerto Suite for
46
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47
MILES, Barry: The British Invasion. Sterling Publishing Company, Inc., 2009, s. 286.
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You Need to Know. Emereo Publishing, 2014, s. 32.
49
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Limited, 2012.
50
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Supplement. Xlibris Corporation, 2000.
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Electric Guitar and Orchestra in E Flat Minot Op. 1 Yngwieho Malmsteena, v němţ
byla poprvé uvedena elektrická kytara jako sólový nástroj v rámci filharmonického
orchestru. Opus byl nahrán s Českou filharmonií v roce 1998 a je stěţejní částí
předkládané diplomové práce.52
Ovlivňování rockové tvorby hudbou váţnou není pouze jednosměrným procesem. Také
svět hudby artificiální zaznamenal svět nonartificiální. Londýnský filharmonický
orchestr nahrál kvazi-klasické modifikace skladeb, které byly zkomponovány
rockovými hudebníky. Například roku 1989 vyšlo album Objects of Fantasy (The Music
of Pink Floyd) Davida Palmera a Royal Philharmonic Orchestra.53 Dvanáct cellistů
z Berlínské filharmonie nahrálo v roce 1995 album Cello Submarine obsahující 12
skladeb Beatles v úpravě pro violoncella. 54 Philip Glass zkomponoval Heroes
Symphony, Lodger Symphony a Low Symphony, které jsou zaloţeny na stejnojmenných
skladbách Davida Bowieho a Briana Ena. 55
Dalším příkladem propojenosti artificiálního a nonartificiálního světa je vzdělání
v klasické hudbě u mnoha rockových představitelů. Například Rick Wakeman
z formace Yes je absolventem Royal College of Music in London či Tony McAlpine,
jeden z představitelů neoklasického rocku/metalu studoval klasickou hudbu na
sprigfieldské hudební konzervatoři. Také hodně metalově zaměřených hudebníků bylo
vyškoleno, například ve hře na klasickou kytaru, piano či housle. Klasická hudba
ovlivnila jejich styl hry i specifický zvuk. Klasicky vyškoleným kytaristou byl například
Randy Rhoads, Eddie Van Helen, Yngwie Malmsteen. 56 V následující podklapitole
bude koncept neoklasického stylu v rámci rockové/metalové hudby podrobněji
definován a přiblíţeni budou také jeho představitelé.
1.2

Terminologicko-pojmové vymezení neoklasického rocku

V této kapitole bude nejprve věnována pozornost vymezení pojmu neoklasický styl
v kontextu rockové, respektive metalové hudby. Jak jiţ bylo uvedeno ve stavu bádání,
52
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pojem neoklasicismus (téţ novoklasicismus) v oblasti klasické hudby odkazuje na
tvorbu skladatelů, jakými byli Igor Stravinskij, Sergej Prokofjev a další. V zásadě je
však neoklasicismus v obou těchto sférách návratem ke stylu evropského klasicismu,
který se od historizujících tendencí předchozích epoch liší zejména tím, ţe návrat je
spojen s postupem vpřed, tedy spojováním aktualizovaných vzorců předchozího se
současnými vyjadřovacími prostředky (obohacení tradice novými hledisky soudobého
výraziva). Uplatněny mohou být nejen principy klasicismu, ale také přístupy baroka či
renesance. 57 Vedle klasicizujících forem a melodiky je uplatňována soudobá
instrumentace či harmonie. 58 Cílový bod v minulosti však můţe také být kombinován
s přesahem do oblasti nonartificiální hudební strukturace. Neoklasicismus představuje
tedy zpřítomnění historiského hudebního repertoáru, záměrné uţívání anachronických
postupů i tradičních formových, ţánrových typů. 59
Publikace, zabývající se neoklasickým stylem v rámci rockové/metalové hudby,
doposud nevznikla. Pojem neoklasický je zmíněn v encyklopedicky zaměřených
pracích, například v The Encyclopedia of Popular Music Collina Larkina, kde jej autor
definuje jako rychlý, technicky precizní styl, jenţ vznikl v 80. letech. Jako zakladatele
tohoto stylu zde uvádí Yngwieho Malmsteena. „Swedish guitar virtuoso was the
originator of the high-speed, technically precise, neo-classical style that developed
during 80s."60 Jako vůdčí osobnost neoklasického stylu je Malmsteen označen také
Victorem Coelhem v The Cambridge Companion to the Guitar. Cambridge
Companions to Music. „Leading Figure in the neoclassical turn was Swedish-born
Yngwie Malmsteen.“61 Taktéţ v knize Joea Benneta, Complete Guitar Player, je
odkázáno na výše uvedeného švédského kytarového virtuosa „Malmsteen largely
invented the neoclassical genre - a virtuosic mixture of heavy metal rock and classicalstyle chord progressions with fast scalar runs.“62 V publikaci Guitar Facts od stejného
autora je tato definice částečně doplněna. „Classical-style chord progressions with fast

57

FUKAČ, Jiří, ed. a VYSLOUŢIL, Jiří, ed.: Slovník české hudební kultury. 1. vyd. Praha: Editio
Supraphon, 1997, s. 632.
58
SMOLKA, Jaroslav a kol.: Malá encyklopedie hudby. Praha: Editio Supraphon, 1983, s. 448.
59
FUKAČ, Jiří, ed. a VYSLOUŢIL, Jiří, ed.: Slovník české hudební kultury. 1. vyd. Praha: Editio
Supraphon, 1997, s. 632. ISBN 80-7058-462-9.
60
LARKIN, Collin: The Encyklopedia of Popular Music. London: Omnibus Press, 2011, s. 1090.
61
COELHO, Victor: The Cambridge Companion to the Guitar. Cambridge Companions to Music.
Cambridge University Press, 2003, s. 126.
62
BENNETT, Joe: Complete Guitar Player. William S. Konecky Associates. Incorporated, 2005, s. 78.

16

scalar runs, pivoting phrases and dramatic arpeggio sweeps.“63 Mamlsteena v této knize
hodnotí jako nejdatnější a nejvýznamnější hráč v neoklasickém ţánru.
Muzikolog Robert Walser popisuje tuto fúzi metalové a klasické hudby následovně:
„Malmsteen's fusion of heavy metal with baroque musical rhetoric upped the ante for
technical prowess and inspired legions of young imitators. His extension of metal's
neoclassical tendencies greatly influenced other heavy metal guitarists.“ 64Autorka knihy
Rockin' the Classics and Classicizin' the Rock: A Selectively Annotated Discography,
Janell R. Duxbury definuje neoklasický rock následovně: „Neo-classical (or used as
neoclassical) style of rock/metal term means influenced by or borrowing from classical
music and usually features very technical playing.“65
Dle Janell R. Duxbury je heslo neoclasický metal kvalitně zpracováno v anglické verzi
encyklopedie Wikipedia. Neoklasický metal je zde definován jako jeden z podţánrů
heavy metalu, který ovlivňuje klasická hudbou a charakterizuje technický styl hry, který
sestává z prvků převzatých z heavymetalové i klasické tvorby. 66 Podobnou definici
najdeme u Glenna Rileyho v Rock Guitar Solos. Complete Rock Method, který taktéţ
vysvětluje, ţe neoklasická sólová hra se vyznačuje spojením melodií klasického stylu a
moderního rockového zvuku. Typickou je především rychlost sólové hry. 67
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Neoklasický styl v metalové hudbě se neomezuje pouze na návrat ke klasicistním
estetickým ideálům. Inspirace nachází také v období baroka, zejména u skladatelů,
jakými byli Bach a Vivaldi, pro něţ byla charakteristická virtuózní hra.68 V publikaci
Williama Irwina se vedle termínu neoklasický metal setkáváme s pojmenováním
"Shred" „That kind of shredding guitar work is aptly termed Neoclassical Metal“69
Také u Petea Prowna a Harveyho Newquista nalezneme v souvislosti s Y.
Malmsteenem tento pojem. „By mid decade, the guitarist was

arguably the most

popular guitar player in heavy metal, as well as the progenitor of such terms as
Bach'n'roll, neoclassical metal, and, perhaps most prevalently, shred.“70 Shred Metal „Umění shredu“, tedy „cárů,“ představovalo fenomém 80. let, reprezentovaný hrstkou
desek labelu Shrapnel, pro něţ byla charakteristická neobyčejná rychlost kytarových
sól. Kytaristé inspirovaní virtuozitou Eddieho Van Helena a Yngwieho Malmsteena
směřovali zejména k tomu, aby odehráli co nejvíce not za vteřinu. Toto hnutí tedy mělo
omezený dosah a shred metal proto dlouho nepřeţil. 71
Problém s přesným terminologickým vymezením tohoto stylově-ţánrového typu je
nasnadě. Například v knize Davea Huntera se v souvislosti s Malmsteenem setkáme se
s výrazy neoklasický, novoklasický i s pojmenováním „Shred“. „Yngwie Malmsteen
brought a distinctive new voice to the shred-rock arena when he arrived on the scene in
the early 1980s. Malmsteen displayed a fluid, legato-like alternate picking technique
and an impressively vocal vibrato that enabled him to roll out neoclassical runs at
breathtaking speeds and found him hailed as the single-handed founder of
a newclassical metal genre.“72 Avšak jak uvádí Stephan Forté v Metal néoclassique,
popularizace neoklasického metalu s hnutím „Shredu“ úzce souvisí. 73 Tvorba většiny
představitelů neoklasického metalu byla v osmdesátých letech vydávána právě jiţ
zmíněným Shrapnel Records a převládajícímm prvkem byla rychlost a virtuozita hry.
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V domácí literatuře je neoklasický styl v kontextu rockové, respektive metalové hudby
uveden v publikaci Vítězslava Štefla 15+3 kytaristu: Netradiční encyklopedie světových
kytaristů, kde je uvedeno, ţe Malmsteen vytvořil styl, který se lehce identifikuje, jeho
hra je charakteristická rychlostí a uměním arpegií. Jeho tvorba se zapsala nejen do
rockové historie, ale také do historie elektrické kytary jako takové. Důvodem je nejen
styl hry či ojedinělá modifikace kytarového hmatníku, ale zejména spojení klasické
hudby s rockem a představení elektrické kytary jako samostatného sólového
instrumentu v rámci filharmonického orchestru.74
Malmsteen tedy svým způsobem rozostřil kategorizaci na populární a klasickou sférou.
Jiţ od samého počátku metalové hudby v pozdních 60. letech docházelo k určitým
experimentům kytaristů s hudebním materiálem evropských váţnohudebních skladatelů
18. a 19. století. Tento trend byl však plně rozvinut aţ počátkem 80. let v době
Malmsteenova debutu. Muzikolog Robert Walser uvádí, ţe tento obrat k inspiraci
klasickou hudbou a jejím formám byl prestiţním kytarovým magazínem uveden jako
velmi důleţitým v oblasti rockové kytary. 75 Malmsteen se tedy pokusil navázat kontakt
s hudební minulostí a oţivit tento diskurs pro současné publikum. Přivedl tak mnoho
hráčů ke klasické hudbě.
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1.3

Představitelé neoklasického stylu v rockové/metalové hudbě

Jak vyplývá z předchozí kapitoly, je neoklasický rock/metal spojován zejména
se švédským kytaristou Yngwiem Malmsteenem. Jiţ Eddie Van Halen zvýšil rychlost a
virtuozitu v rockové hudbě a kytarista Randy Rhoads zařadil neoklasické prvky do
heavy metalu, ale nikdo před Malmsteenovým Rising Force nezkombinoval obě tyto
vlastnosti dohromady. Díky Malmsteenovi tak byl do hudebního slovníku zařazen nový
pojem, tedy neoklasický rock.76 V této kapitole bude přiblíţena genealogie
neoklasicismu prostřednictvím výrazných osobností. Popsána bude linie, která
Malmsteenovi předcházela, či která se nějakým způsobem k Malmsteenovi vztahovala,
buď jej anticipovala, nebo s ním paralelně soupeřila.
Pro neoklasický styl v rockové, respektive metalové hudbě byl Ritchie Blackmore (nar.
1945) jednou z klíčových osobností. Patřil mezi nejvlivnější kytaristy konce šedesátých
a začátku sedmdesátých let a byl povaţován za prvního impozantního kytaristu, jenţ do
své tvorby vnášel prvky klasické hudby. 77 „Blackmoreovo vyuţívání postupů klasické
hudby ovlivnilo skupinu kytaristů, o nichţ se později hovořilo jako o neoklasických.
Neznámějším zástupcem této školy je Yngwie Malmsteen“78 Blackmore uţíval zejména
akordických progresí inspirovaných postupy v hudbě klasické. Například v kytarovém
sólu v písni Highway Star79 vyuţil vivaldiovskou figuraci.

Obrázek 1 Ukázka z Blackmoreova sóla v Highway Star
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Obrázek 2 Antonio Vivaldi - Violin Concerto in D minor

Dalším kytaristou,

jenţ ve vývojové linii neoklasického rocku anticipoval

Malmsteenovu syntézu, byl Edward Van Halen (nar. 1957). Zprvu shodně jako většinu
rockových kytaristů, jej ovlivnil blues, poté však navštěvoval lekce piana, houslí
a hodiny hudební teorie a později se vliv klasického vzdělání odrazil také v transformaci
hry na elektrickou kytaru. Nebyla to však virtuozní hra, která publikum ohromila
nejvíce. Zejména technika tappingu působila na fanoušky nejimpozantněji. 80 Tento
rozvoj obouruční techniky v oblasti elektrické kytary lze přirovnat k inovaci J. S. Bacha
v prstokladu. 81 „Edward Van Halen's recourse to a classical musical vocabulary in his
soloing enhanced the aura of virtuosity surronding rock guitar. In the aftermath of Van
Halen's success, however, classical music increasingly became the focus for a new style
of electric guitar virtuosity that displaced the presiding blues-based vocabulary
of heavy metal in favor of much more Eurocentric notion of harmonic and melodic
complexity.“82 Zejména tedy virtuositou Halenovy hry a uţíváním konkrétních
technických aspektů a kytarových technik, jakými je tapping, byl Mamlsteen ve své
tvorbě inspirován.
V rámci neoklasicismu našel zajímavou paralelu u Van Halena a Rodolpha Krautzera
americký muzikolog Robert Walser: 83

80
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Obrázek 3 Edward Van Halen - Eruption

Daší osobou, která principiálně předjímala fenomén neoklasicismu v kytarové hře, byl
Randy Rhodes (nar. 1965), který byl jiţ od útlého věku obklopen klasickou hudbou.
Studoval klasickou kytaru, piano, hudební teorii. Na začátku 80. let byl povaţován za
prvního metalového kytaristu, který do své hry integroval harmonický a melodický
jazyk klasické hudby. Například outro sóla k písni Mr. Crowly zahrnuje téměř
vivaldiovskou progresi, která byla v metalové hudbě neobvyklá:84
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Obrázek 4 Randy Rhodes sólo Mr. Crowley

U Randyho Rhodese je však také zajímavý způsob, jak tento styl rozvinul: „The way I
started to get a style was by teaching. I taught eight hours a day, six days a week, every
half hour a different student. I had little kids, teenagers, and even some older people.
When you sit there and play all day long, you're going to develop a lot
of speed. I started combining what they wanted to learn with a bit of technique. Every
day with every student I'd learn something." 85 Tedy nejen vlastním hraním, ale zejména
pedagogickou činností byly u Rhodese rozvynut neoklasický fenomén v kytarové hře.
Také v rámci evropského kontinentu byl neoklasicismus rozvíjen. Příkladem je
německý multiinstrumentalista Ulrich Roth (nar. 1954), jenţ byl velmi ovlivněn váţnou
hudbou a jako jeden z prvních kytaristů přispěl k poloţení základů neoklasického stylu
v kytarové hře (pro Rotha je charakteristické například časté vyuţívání zmenšených
akordů). Roth sloţil

čtyři symfonie a dvě concerta. Známou se stala Rothova

interpretace Vivaldiho The Four Seasons, kterou zahrál spolu se symfonickým
orchestrem. Tato úprava byla vydána v roce 2003 na albu Metamorphosis of Vivaldi's
Four Season.86 Také u finského kytaristy Tima Tolkkiho (nar. 1966) je inspirace váţnou
hudbu patrná. Na prvním sólovém albu, nazvaném Classical Variations and Themes87
a na albech Tolkkiho formace Stratovarius, Elements pt 1 & 2, kapelu velmi výrazně
podpořil symfonický orchestr.88
Paralelně s Malmsteenem neoklasický styl uplatňoval také americký kytarista Tony
MacAlpine (nar. 1960), který však čerpal spíše z váţné hudby 19. a 20. století. Tony
MacAlpine uvedl, ţe klasická hudba kaţdého období je velmi inspirativním
85
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a prestiţním materiálem. 89 McAlpine studoval klasickou hudbu na Springfield
Conservatory of Music in Massachusetts a také na University of Hartford in
Connecticut. McApinea ovlivnil zejména Chopin, avšak v jeho tvorbě najdeme také
inspiraci v jazzové hudbě.90 Inspiraci hudbou 19. a 20. století se vyznačoval i další
americký kytarista Vinnie Moore (nar. 1964), který čerpal konkrétně z tvorby Brahmse,
Chopina, Liszta či Messiaena. Rovněţ Vinnie Moore nahrával u Shrapnel Records
Mikea Varneyho. 91
Mezi další kytaristy orientované na neoklasický styl, kteří byli shodně jako Malmsteen,
Vinnie Moore produkováni Shrapnel Record byl také Paul Gilbert, Jason Becker či
Marty Friedman. Paul Gilbert (nar. 1966) se stál známým jako jeden z nejrychlejších
kytaristů na světě. V rámci neoklasicismu adaptoval například Prelude and Fugue No. 5
in D major, BWV 850 z Bachova Well-tempered Clavier.92 Jason Becker (nar. 1969)
společně s Martym Friedmanem zaloţil kytarové duo Cacophony. Jednalo se o projekt
během „shred“ éry, v němţ bylo vyuţíváno melodických sól s neoklasickými prvky.93
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Vedle elektrické kytary se od 70. let staly druhým sólovým nástrojem klávesy, zejména
díky formacím jako byly Emerson Lake and Palmer. Tudíţ se pozornost v instrumentáři
soustředila na tyto dva nástroje, z toho důvodu lze jmenovat také klávesové virtuozy.
Jedním z nich byl Jon Lord (1941-2012) - britský skladatel, hráč na klavír,
Hammondovy varhany. Velmi častá integrace klasické hudby v rámci hudby rockové.
Ze symfonických prací zmiňme například Concerto for Group and Orchestra (1969),
Gemini suite (1970), Windows (1974), Sarabande (1975), Boom of the Tingling Strings
(2002), Disguises (2003), Durham Concerto (2007), To Notice Such Things (2009),
From Darkness to Light-A Prayer for Millenium (2012).94 Také britský rockový
klávesista a hudební skladatel Rick Wakeman (nar. 1949) byl podobně jako Jon Lord
v rámci neoklasického stylu zaměřen zejména na kompozice pro rockovou formaci,
orchestr a sbor. Významné je například jeho dílo z roku 1974 Journey to the Centre of
the Earth.95
Jak je uvádí profesor Michael Custodis z Instituru muzikologie: „This style of classicinfuenced Hard Rock had its peak in the 1990s and still is rather popuplar in Japan.
So far a coherent explanation is lacking why in Asia especially the Japanese fans remain
true not only to current acts but also to older European and Anglo-American rock and
metal bands using classical elements, who have in the meantime become much less
popular in their home countries." 96 Otázkou však zůstává, proč je tento neoklasický
metal a metalová hudba obecně v Japonsku tak populární.
Tím, ţe metalová hudba přináší nové vyuţití Bachovy či obecně barokní rétoriky,
otevírá pro své posluchače moţnost vnímat a reagovat na hudební specifičnosti
a rozdíly reflektující také historický a společenský kontext. Jak uvádí muzikolog Robert
Walser, je třeba se zamyslet nad tím, ţe nechápeme-li, proč se vliv klasické hudby
odráţí například v hudbě Ozzyho Osbourna, rozumíme opravdu Bachovi tak dobře, jak
si myslíme?97
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2

2.1

YNGWIE JOHANN MALMSTEEN
Život a dílo

Yngwie Malmsteen, vlastním jménem Lars Johann Yngwie Lannerback, narozen 30. 6.
1963 ve švédském Stockholmu.98

Malmsteen ţil se svou matkou Rigmor, sestrou

Annou Luisou a bratrem Bjornem. Otec, armádní kapitán se nedlouho po Malmsteenově
narození s jeho matkou rozvedl. Umělecky zaloţená matka vedla jiţ od dětství syna k
hudbě - platila mu lekce klavíru, trubky, flétny či bicích. 99 Na kytaru začal Mamlsteen
hrát v sedmi letech, 100 kdyţ viděl v televizi pořad věnovaný památce Jimiho
Hendrixe. 101 Od této chvíle byl jeho zájem o hru na kytaru tak intenzivní, ţe vydrţel na
kytaru hrát celé hodiny. 102 Dalším kytarovým vzorem se stal Ritchie Blackmore.
Konkrétně album Fireball formace Deep Purple, v níţ byl Blackmore kytaristou,
zaujalo Malmsteena nejvíce,103 a tak jsem se rozhodl věnovat kořenům Blackmoreovy
hry, tedy klasické hudbě, konkrétně spojení rockové hudby s klasickými postupy. 104
Malmsteen byl jiţ od malička posedlý klasickou hudbou. Uctíval zejména Johanna
Sebastiana Bacha, Ludwiga van Beethovena, Wolfganga Amadea Mozarta, Antonia
Vivaldiho a Niccola Paganiniho, jehoţ virtuozitu chtěl následovat.105 „There is no guitar
player in the world who can do that. His way of playing the violin was king of the way I
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wanted to play guitar.“106 ve své knize Malmsteen dále dodává: „What solidified for me
was the flowing, linear rush of notes, the singing vibrato, and amazing arpeggios
spanning two or three octaves. Everything I'd been wanting was all right there.“107
Malmsteen byl tedy silně zaměřen na klasickou hudbu, navštěvoval koncerty váţné
hudby, především barokní,108 studoval hudební teorii, kompozici a navštěvoval také
kurz podporovaný Royal Academy of Music.109
Mezi další hudební vlivy patřily také hudební formace, které se pokoušely do rockové
hudby vnášet prvky klasiky. Jmenujme například Yes, Emerson, Lake and Palmer,
Genesis, Jethro Tull či Rainbow.110 Mezi jednotivce, kteří Malmsteena ve hře na kytaru
taktéţ ovlivnili, lze zařadit také Johna Mayalla, Erica Claptona, Franka Zappu.
Nezůstávalo jen u fúzí rocku s váţnou hudbou. Malmsteen byl také ovlivněn hudbou
bluesovou i jazzovou. Uveďme například formace Weather Report, Savoy Brown
či Blood, Sweat & Tears.111
V jedenácti letech se Malmsteen pokusil se zaloţit svou první hudební formaci, kterou
nazval Track on Earth. Kapela hrála cover verze písní formace Deep Purple. Další
Malmsteenovou formací byl Powerhouse 112 či Rising. 113 Malmsteen pro zkoušky
a nahrávání písní s kapelou pouţíval hudební studio svého strýce, které mělo také
„control room“ neboli řídicí místnost, bylo akusticky upraveno stěnami polstrování
a v neposlední řadě zde byla k dispozici kvalitní bicí souprava, jelikoţ Malmsteenům
dědeček byl dixielandovým jazzovým bubeníkem.114 V této době si Malmsteen také
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vydělal na svou první Fender Stratocaster kytaru115 a Marshall zesilovač.116 Malmsteen
zůstal věrný těmto značkám po celou svou hudební kariéru. Specifika obou zmíněných
značek budou vysvětleny v následující kapitole.
Po ukočení základní školní docházky začal Malmsteen ve svých patnácti letech pracovat
v servisní dílně hudebních nástrojů117 a věnoval se koncertování s kapelou. Jiţ v této
době vyţadoval po svých spoluhráčích naprostou oddanost hudbě. Formace
se

pokoušela

oslovit

švédské

gramofonové

společnosti

i

místní

publikum

demokazetami, avšak tehdejší posluchačská obec příliš nenaslouchala barokně
rockovým improvizacím. Média a veškerý trh ovládla ABBA a podobná seskupení.118
Malmsteen však byl zcela odhodlaný se hudbě věnovat a uvědomil, ţe jedinou moţností
je pokusit se uplatnit v zahraničí. Rozeslal své skladby proslulým nahrávacím
společnostem119 a jedna z pásek120 se dostala do rukou zakladateli Shrapnel Records,
Mikeu Varneymu, který Malmsteena pozval do amerického Los Angeles, aby doplnil
vznikající formaci, nesoucí jméno Steeler.121 Roku 1982, tedy ve svých devatenásti
letech, se Malmsteen přestěhoval do Los Angeles. 122 „I really had no idea whether this
would be my big break careerwise or another dead end. I figured that the worst that
could happen would be that I'd stay a few days or so and then just come back home,
because there was no guarantee of anything - it was an offer over the phone from people
115
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I' never heard of."123 Tímto způsobem Malmsteen popsal riskantnost odjezdu do
Spojených států amerických.
Malmsteen s kapelou Steeler natočil LP Steleer. Jeho jméno se stalo pojmem a po pár
týdnech se připojil ke kapele Acatrazz,124 s níţ nahrál alba Live Sentence a No Parole
For Rock'n'Roll, na nichţ plně demonstroval svou technickou zručnost a herní
schopnosti. Poté se pokusil o sólovou kariéru a zformoval sestavu,125se kterou nahrál LP
Rising Force, které iniciovalo pozdější označení neoclassical rock, z něhoţ se v rámci
Malmsteenovy hry vytvořilo také označení baroque rock či také baroque'n' roll.126
Deska byla nominována na cenu Grammy, a to v kategorii Best Rock Istrumental
Performance. V několika anketách album získalo první místo v kategorii Nejlepší LP
roku. Samotný Malmsteen byl také zvolen nejlepším novým kytaristou. V jeho hře byla
ceněna technicky precizně zvládnutá arpeggia, široké vibrato, přehledné vyuţívání
harmonických mollových stupnic. Tato precizní technická hra, entuziasmus spolu
s inspirací v Paganinim a v Bachovi byla velmi úspěšná. 127 Na albu Rising Force je
zajímavá zejména skladba Evil Eye inspirovaná skladbou Bourrée Johanna Kriegera128
a Icarus' Dream Suite Op. 4 zaloţena na Adagiu g moll od Rema Giazotta.129
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Obrázek 5 Yngwie Malmsteen - Evil Eye

Obrázek 6 Johann Krieger - Bourée in A Minor

Nejpopulárnějšími skladbami se však staly Far Beyond the Sun a Black Star, které jsou
řazeny mezi Malmsteenovy nejlepší kompozice i v současné době. Malmsteen obě tyto
skladby nahrál také s New Japan Philharmonic v rámci opusu Concerto Suite for
Electric Guitar and Orchestra in E Flat Minor with New Japan Philharmonic Live.
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Obrázek 7 Yngwie Malmsteen - Black Star

Malmsteen ve skladbě Black Star uţívá sled zmenšených akordů C D# F# A a mod
harmonické molové stupnice E F# G A B C D#. Marshall také uvádí, ţe pasáţ má
charakter Paganiniho houslové pasáţe. 130 Inspirace Paganinim i obecně dalšími
houslovými virtuosy období baroka je jedním z dominantních rysů Malmsteenovy hry.
Osmdesátá léta byla pro rockové kytaristy velmi důleţitým obdobím, které bylo
v rockové kytaře charakteristické aţ téměř technikou dokonalostí hry. Důraz byl kladen
na rychlost a preciznost hry, pozornost byla zaměřena také na techniku hry na hmatníku
nástroje. Kytaristé, jako například Eddie van Halen a Yngwie Malmsteen, byli nazývání
„Shredders.“131 Mezi nezbytné prvky ovládnutí „shred“ kytarové hry patří sloţitá hra
střídavým trsátkem (alternate picking), legato, dále jistá sofistikovaná úroveň hry o sobě
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samé a v neposlední řadě rychlost hry. 132 Díky Mamlsteenově popularitě se tedy mnoho
kytaristů zabývalo hudební teorií a pokročilými kytarovými technikami. 133
V roce 1983 začalo v nahrávacím studiu v americkém Los Angeles natáčení studiového
alba Marching Out (1985),134 a to v následující sestavě: Jeff Scott Soto (zpěv), Jens
Johansson (klávesy), Anders Johansson (bicí) a Marcel Jacob (basová kytara). Formace
vyrazila posléze také na turné zahrnující Spojené státy americké, Evropu a Japonsko,
kde se kapela setkala s velmi nadšeným přijetím. 135 Na albu je výrazná především
skladba I'll See the Light Tonight, kde je patrný vliv Bachova Dobře temperovaného
klavíru I., Preludium No. 2 c moll, BWV 847. Tato nápadně podobná melodie
se objevuje v introdukci kytarového sóla. 136

Obrázek 8 Yngwie Malmsteen - I'll See the Light Tonight
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Obrázek 9 Johann Sebastian Bach - Prélude No. 2 in C Minor

Na následujícím albu, nesoucím název Trilogy si Malmsteen ponechal oba Johanssony,
avšak zpěvu na místo Jeffa Scotta Sota ujal Mark Boals. Album je charakteristické svou
lyrickou obrazností a Malmsteenovi zde také zúročil svou orientaci na středověká
témata. Mezi nejvýraznější skladby alba patří Trilogy Suite Op. 5, která je
i v současnosti stále jednou z nejpopulárnějším Mamlsteenových skladeb.137
V pořadí třetí sólové album Odyssey přineslo přístupnější zvuk a byly zde mnohem
četněji zahrnuty vokály. Je tedy zřejmé, ţe poţadavkem byl větší komerční úspěch. 138
Turné k albu Odyssey zahrnovalo Spojené státy americké, Japonsko, Evropu a také
Rusko, které bylo před pádem tzv. ţelezné opony pro západní umělce velmi
nepřístupnou destinací. Formace Rising Force zde odehrála celkem dvacet koncertů.
Devět z nich se konalo v Leningradu139 a jedenáct v Moskvě. Olympic stadion v
Moskvě byl kompletně vyprodán. Kaţdý večer se koncertu zúčastnilo 18 000
posluchačů. Během turné bylo natočeno live album, nesoucí název Live in Leningrad:
Trial By Fire.140 Na tomto albu je výrazné provedení zejména skladby Far Beyond the
137
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Sun, kde Malmsteen vychází z Paganiniho i Albinoniho. Konkrétně tedy Paganiniho
Violin concerto No. 4 d moll a Paganiniho Caprice No. 5, Caprice No. 16, Caprice No.
24 a Albinoniho Adagia g moll.141 Také kytarové sólo na tomto albu je charakteristické
krátkou citací z Beethovenovy Symfonie No. 5 c moll, op. 67, která se objevila na
začátku kytarového sóla. 142 Po vydání této desky se Malmsteen rozhodl budovat kariéru
pouze na svém jménu.143 Rising Force tedy jako formace skončili. 144

Obrázek 10 Yngwie Malmsteen - Far Beyond the Sun
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Obrázek 11 Niccolo Paganini - Violin Concerto No. 4

Devadesátá léta byla pro Malmsteena také velmi turbulentním obdobím, a to jak
v pozitivním, tak negativním směru. V Miami na Floridě se začala konsolidovat
Malmsteenova doprovodná kapela sestávající ze zpěváka Gorana Edmana, kontrabasisty
a baskytaristy Svanteho Henryssona, klávesisty Matse Olaussona a v neposlední řadě za
bicí sestavu usedl Michael von Knorring. S výše uvedenou formací vzniklo album
Eclipse.145 Album bylo oceněno zlatými a platinovými deskami a potvrdilo, ţe vyloţeně
sólová dráha byla správným krokem. Album opět obsahuje brilantní techniku a mnohé
ze sólových postupů byly zařazeny jako obligatorní didaktická látka na seminářích
Berklee School of Music a Guitar Institute of Technology.146
Na začátku 90. let Malmsteen změnil manaţera 147 i vydavatelství. Debutovým albem
u Electra Records bylo Fire and Ice,148 jehoţ se v Japonsku v den vydání prodalo více
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neţ sto tisíc kusů. Tato deska obsahuje úpravu Badinerie z Orchestral Suite No. 2
Johanna Sebastiana Bacha, kterou si Malmsteen zahrál se symfonickým orchestrem.
Narozdíl od Evropy či Japonska, prodej desek v USA u mnoha sólisů i skupin, majících
kořeny v letech osmdesátých, markantně poklesl. 149 Důvodem byl nástup grunge stylu
a technická dokonalost kytarových virtuosů byla povaţována za hru bez vkusu a bez
srdce.150 Grunge rockeři eliminovali kytarová sóla, komplikované stupnice i náročnou
kytarovou techniku. 151 Výsledkem tedy bylo, ţe společnost Elektra smlouvu
s Malmsteenem neobnovila i přes to, ţe v Asii, obzvláště v Japonsku, fanoušci byli
a jsou věrni anglo-americkým i evropským rockovým a metalovým formacím,
uţívajících ve své tvorbě prvků klasické hudby. 152
Z výše uvedeného je zřejmé, ţe v rockové hudbě docházelo k negacím předchozí etapy
shodně, jako tomu bylo v hudbě klasické. V jisté fázi hudebni historie byla preferována
technická virtuosita, ve fázi jiné se upřednostňovala citovost. Ve stručnosti byl vývoj
v oblasti rockové kytary následující: V 60. letech se díky Jimmimu Hendrixovi
elektrická kytara stala hlavním nástrojem rockové hudby. Také v 70. letech byli
kytaristé jako například Eric Clapton, Jimmy Page (Led Zeppelin), Ritchie Blackmore
(Deep Purple) těmi nejdůleţitějšími postavami v kapele, opomineme-li zpěváky.
Kytarová sóla byla převáţně stavěna na bluesových strukturách, lze však zaznamenat
také vyuţívání komplexu sloţitějších technik a stupnic. Tento kytarový styl hry si však
zároveň v 70. letech odporoval s punkrockery, vyuţívajícími tří akordů jako dostatečně
nosné konstrunkce pro skladby. Rockové kapely 80. let však byly opět orientovány na
techniku hry, coţ umoţnil například také Guitar Institute of Technology in Hollywood,
California, jakoţto instituce pro profesionální hráče, kteří jsou vyučování praxi i teorii
hudby. Absolventi této školy (Paul Gilbert, Steve Vai, Joe Satriani) se v 80. a 90. letech
stali uznávanými kytaristy. Jako vyvrcholení vývoje technické virtuosity ve hře na
elektrickou kytaru bylo v 80. letech nazíráno na hráče, jakými byl Tony MacAlpine či
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Yngwie Malmsteen,153 pro něţ je příznačné bravurní technické zvládnutí nástroje,
intenzivní hlasitost a dramatická aţ teatrální performance.
Před přípravou na jiţ desáté album The Seventh Sign, se Malmsteen zúčastnil
přestiţního projektu, nazvaného Guitars that Rule the World, kde se velmi dobře uvedl
před řadou kytarových osobností, jakými jsou Zakk Wylde, Reb Beach, Albert Collins,
Richie Kotzen, Paul Gilbert, Nuno Battencourt, Alex Skolnick, Elliot Easton, Dickey
Betts, Reeves Gabrels, Pat Schunck či Richie Sambora.154 Roku 1993 podepsal smlouvu
s japonskou gramofonovou firmou Pony Canyon Records a natáčení výše zmíněného
alba The Seventh Sign proběhlo také v inovativním sloţení doprovodné formace.
Z předešlého seskupení si Malmsteen ponechal klávesistu Matse Olaussona, zpěvu se
ujal Mike Vescera, za bicí usedl Mike Terrano a baskytarové party si Malmsteen opět
nahrával sám. Na turné byl angaţován baskytarista Barry Sparks. Deska The Seventh
Sign se stala jedním z Malmsteenových nejúspěšnějších titulů. V Japonsku vyhrála
trojnásobnou platinu a získala také první místa v mezinárodních ţebříčcích. Firma CMC
International Records poté vykoupila její práva, potřebná k vydáním pro Ameriku i
Evropu. Také turné k výše uvedenému albu byla velmi úspěšná i ve Spojených státech
amerických, i přes přetrvávající vliv grunge vlny. Oproti albům předchozím je zde
uţíváno více bluesového feelingu. Neoklasických názvuků je zde však méně, neţ bylo u
Malmsteena obvyklé. 155 Inspiraci v klasické hudbě lze nalézt například ve skladbě
Prisoner of Your Love. V melodii refrénu této skladby je patrná inspirace v Bachově
Orchestral Suite No. 3 D dur, BWV 1068.156
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Obrázek 12 Yngwie Malmsteen - Prisoner of Your Love

Obrázek 13 Johann Sebestian Bach - Air

V září a říjnu téhoţ roku byla u Pony Canyon vydána ještě dvě minialba Power and
Glory a I Can't wait, zaměřená zejména na japonský hudební trh. První z nich
zpracovává témata japonských zápasů a druhé obsahuje sestříhaný materiál z koncertu
v tokijském Budokanu. Také tato minialba se setkala velkým úspěchem. 157
Bezprostředně po celosvětovém turné, které skončilo v listopadu roku 1994,
se Malmsteen rozhodl vybudovat ve svém domě v Miami vlastní nahrávací studio,158
kde jiţ v lednu roku 1995 začala vznikat deska Magnus Opus, 159 přinášející repertoár ne
tolik výrazný, avšak

díky obrovskému turné, během něhoţ formace zaznamenala

nejvyšší počet návštěvníků, bylo album marketingově úspěšné. 160
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V šesté skladbě Ouverture 1622 z alba Magnus Opus lze nalézt krátkou citaci Mozarta,
konkrétně ze Symfonie No. 25 g moll, K. 183.

Obrázek 14 Yngwie Malmsteen - Ouverture 1622

Obrázek 15 Wolfgang Amadeus Mozart - Symphony No. 25 in G Minor
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Zajímává je také poslední skladba Cantabile, která je zaloţena na Cantabile Op.10 No.3
RV428 "Il Gardellino" Antonia Vivaldiho.161

Obrázek 16 Yngwie Malmsteen - Cantabile
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Obrázek 17 Antonio Vivaldi - Cantabile (Concerto No. 3)

V pořadí třinácté album, nesoucí název Inspiration, bylo původně míněno pouze jako
vzdání holdu vzorům Y. Malmsteena, avšak zájem posluchačů byl natolik velký, ţe
bylo přistoupeno také k turné, které bylo zahájeno v Jiţní Americe, pokračovalo přes
Spojené státy americké, Japonsko do Evropy. K realizaci alba bylo Malmsteenem
osloveno několik významných osobností, které desku nahrávaly. Dle charakteru písně
byl zpěv rozdělen mezi Jeffa Scotta Sota, Joea Lynna Turnera, Marka Boalse
a například píseň Manic Depression nazpíval sám Malmsteen. Klávesy na tomto albu
nahrál Jens Johansson, Mats Olausson a David Rosenthal. Part bicích byl natočen
Andersem Johanssonem. 162 Na závěr turné Malmsteen uspořádal jedenáct kytarových
klinik v Německu a Anglii. Jak jiţ název alba Inspiration napovídá, byly na tuto desku
zvoleny skladby, které reprentují základy Malmsteenova stylu - čtyři skladby jsou od
formace Deep Purple, další jsou od Jimiho Hendrixe a kapel Rainbow, Rush, Scorpions
a Kansas. 163
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Následující deska Facing the Animal byla distribuována s velkou publicitou a přinesla
Malmsteenovy zaslouţenou pozornost. Na albu se kromě letitých spoluhráčů Matse
Olaussona (klávesy), Barryho Dunawaye (basová kytara) dobře uvedl nový zpěvák
Mats Leven a především jeden z Malmsteenových velkých hudebních vzorů, bubeník
Cozy Powell. 164 Na tomto albu lze nalézt velký vliv klasické hudby. Konkrétně v písni
Alone in Paradise je citován úryvek z Beethovenovy Symphony No. 9 in D minor, op.
125, mvt. 4, first theme. A také je zde patrná inspirace v Charpentierově Te Deum.165
také skladba Air on a Theme je úpravou druhé věty (Larga) z Vivaldiho Piccolo
Concerto in C Major, RV 443.166

Obrázek 18 Yngwie Malmsteen - Air on a Theme

164

Album Facing the Animal bylo jedním z posledních projektů, jichţ se Cozy Powell účasnil. Během
plánovaného turné Cozy Powell tragicky zemřel. Na nasmlouvané termíny turné k albu Facing the
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Obrázek 19 Antonio Vivaldi - Largo (Concerto for Flautino in C Major)

Turné k albu Facing the Animal bylo velmi úspěšné. Během vyprodaných koncertů
v Sao Paolu a Riu de Janeiru byla natočena deska Yngwie Malmsteen Live, na níţ
mohou fanoušci zaslechnout v kytarovém sólo citaci Bachovy Badinerie z Orchestral
Suite No. 2 in B minor, BWV 1067. 167 Roku 1998 Malmsteen započal velmi ambiciózní
projekt, kterým bylo Concerto Suite for Electric Guitar and Orchestra in E Flat Minor
Op. 1, natočený s prestiţní Českou filharmonií. Concertu, jakoţto stěţejní části této
diplomové práce, jsou věnovány samostatné kapitoly 3 a 4 předkládané diplomové
práce.
Roku 1999 vyšla deska nesoucí název Alchemy, v níţ bylo Malmsteenovým záměrem
oproštění se od komerčních hledisek a techniku hry manifestovat aţ do extrému.
Malmsteen také vysvětluje, ţe název Alchemy byl zvolen díky spojení kouzla hudby
a vědy v nahrávacím procesu. Desku fanoušci přijímali jako jistý návrat do éry Rising
Force. Také Malmsteen album charakterizoval jako „kytarový manifest pro
nadcházející století.“ Nováčkem v seskupení Mats Olausson, Mark Boals a Barry
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Dunaway se stal John Macaluso, bubeník, jenţ na pódiích sekundoval v rychlostní
a technické hře Malmsteenovi. 168
V roce 2000 vyšla tři alba - Best of Yngwie Malmsteen, Concerto Suite for Electric
Guitar and Orchestra in E Flat Minor Op. 1 Live with New Japan Philharmonic169
a také další studiové album War to End All Wars, které bylo nahráno ve stejné sestavě
jako album předchozí. Deska má několik vrcholů, mezi neţ lze zařadit technicky
náročné Preludium, Instrumental Institution či akusticky pojatou skladbu Black Sheep
of the Family, převzatáou od formace Rainbow. Tato skladba se objevila výlučně na
amerikých vydáních alba.170 Jedním z dalším vrcholů desky je skladba Prophet
of Doom, v níţ se objevují některé částí z Paganiniho Caprice No. 24 in A minor.171
Následné turné k albu War to End All Wars sestávalo z pětačtyřiceti předem
vyprodaných koncertů ve Spojených státech amerických. Koncertní sestavu tvořil Mark
Boals (zpěv, zámořská část koncertů), Jorn Lande (zpěv, americkou část turné), John
Macaluso (bicí, americká část turné), Tim Donahua (bicí, zámořská část turné), Randy
Coven (basová kytara), Mats Olausson (klávesy). V průběhu turné Macaluso a Lande
uskupení opustili a zbývající část koncertů ve Spojených státech amerických byla
realizována aţ po odehrání zámořské části turné. 172
V roce 2002 byla vydána dvě alba, na nichţ Malmsteen zhodnotil své
multiinstrumentální dovednosti. První z nich, nesoucí název Genesis je remasterem
a přepracováním rané tvorby173 a album Attack, které bylo nahráno se zpěvákem Doogie
Whitem ze znovuobnovených Rainbow, dále s bubeníkem Patrickem Johanssonem
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a rockovým klávesistou Derekem Sherinianem. 174 Na tomto albu je v rámci
neoklasického stylu v rámci rockové/metalové hudby zajímavá zejména skladba Air,
která je úpravou Bachovy Air Suite No 3 in D Major, BWV 1068.

Obrázek 20 Yngwie Malmsteen - Air

Obrázek 21 Johann Sebestian Bach - Air
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ŠTEFL, Vítězslav: 15 + 3 kytaristů: netradiční encyklopedie světových kytaristů. Praha: Muzikus,
2002, s. 141.
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Své postavení jako jednoho z největších současných kytaristů Malmsteen potvrdil také
účastí na koncertním projektu G3 Stevea Vaie a Joea Satrianiho, 175 z něhoţ vzešlo
v roce 2004 Double Live album

G3 Live. Disk 1 obsahuje kromě skladeb Joea

Satrianiho a Stevea Vaie také výběr skladeb Malmsteenových, konkrétně tedy
Blitzkrieg, Trilogy Suite op. 5, The First Movement, Fugue, Finale a skladbu Jimiho
Hendrixe Red House.176 Disk 2 G3 Jam je společnou improvizací na témata skladeb
Voodoo Child a Little Wing Jimiho Hendrixe a Rocking in the Free World Neila
Younga.177
Po účasti na projektu G3 byla následující rok vydána jiţ šestnáctá studiová deska
Unleash the Fury, na níţ se opět podílel Doogie White (zpěv) a Patrick Johansson
(bicí). Partu pro klávesy se zhostil Joakim Svalberg. Basovou kytaru, shodně jako
na předchozích albech, nahrál Malmsteen sám. Ve skladbě Cracking the Whip
a Cherokee Warrior se autor ujal také zpěvové linky.178 Také na tomto albu nalezneme
úpravu hudby artificiální, konkrétně Bachovy Fugue in G Minor, BWV 578 v osmé
skladbě alba nesoucí název Fuguetta.
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ŠTEFL, Vítězslav: 33+333 slavných kytaristů: Netradiční encyklopedie. Praha: Muzikus, 2006, s. 461.
Skladby Fugue a Finale pocházejí z Concerta Suite for Electric Guitar and Orchestra in E Flat Minor
Op. 1.
177
The official website of Yngwie Malmsteen [online]. Dostupné z www:<
http://www.yngwiemalmsteen.com/yngwie/discography/albums/cd_g3/>.
178
Unleash The Fury. Amazon.com [online]. Dostupné z www:< http://www.amazon.com/Unleash-FuryYngwie-Malmsteen/dp/B0009XFIVE>.
176

46

Obrázek 22 Yngwie Malmsteen - Fuguetta

Obrázek 23 Johann Sebastian Bach - Fugue in G Minor
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V osmnácté skladbě alba Unleash the Fury je rovněţ citován Bach, konkrétně Violin
Concerto No. 1 in A Minor BWV 1041. Malmsteenova modifikace nese název
Paraphrase.

Obrázek 24 Yngwie Malmsteen - Paraphrase

Obrázek 25 Johann Sebastian Bach - Concerto for Violin in A Minor
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Desky Perpetual Flame se fanoušci dočkali aţ po třech letech od vydání předchozího
studiového alba. Zpěvu se namísto Doogieho Whitea zhostil Tim Owens, za bicí sestavu
opět usedl Patrick Johansson a klávesy nahrál, shodně jako na albu Attack, Derek
Sherinian. 179 Následující deska Angels of Love, která byla vydána v roce 2009, je ryze
instrumentálním studiovým albem obsahujícím deset skladeb, z nichţ devět je
akustickou modifikací skladeb dříve zveřejněných. Novou skladbou je pouze Ocean
Sonata. Další specifičnost desky spočívá také v jejím (ne)obsazení. Malmsteen se partu
akustické, klasické i elektrické kytary, violoncella, kláves i syntetizéru ujal sám. 180
Album obsahuje v úpravě také skladbu z Concerta Suite for Electric Guitar and
Orchestra in E Flat Minor Op. 1, Prelude to April, kterou věnoval své ţeně April
Malmsteen a která je také vyfocena na přední straně desky. Ve stejném roce byla
vydána

kompilační

deska

High

Impact,

obsahující

výběr

Mamlsteenových

instrumentálních skladeb od roku 1993. Mezi nejznámnější patří zejména ty, které jsou
inspirovány artificiální hudbou. Jedná se například o kompozice Far Beyond the Sun,
Cantabile, Ouverture 1622 a Fugue.
Osmnácté sólové studiové album Yngwieho Mamlsteena nesoucí název Relentless, bylo
vydáno v roce 2010. Sestává z patnácti skladeb, na nichţ se podíleli Tim Owens (zpěv),
Nick Marino (klávesy) a za bicí usedl opět Patrick Johansson. 181 Mezi nejvíce
posluchačsky oblíbené části desky patří instrumentální kusy, jako je Shot Across the
Bow, Into Valhalla, Arpeggios from Hell, Relentless, Knight of the Vasa Order, Adagio
B Flat Minor Variation, Ouverture či Cross the Bear.
Doposud poslední studiová deska, vydaná roku 2012, je pojmenovaná Spellbound
a obsahuje většinu skladeb instrumentálních. Uveďme například úvodní skladbu
Spellbound, dále High Compression Fugue, Majestic 12 Suite, Electric Duet, Nasca
Lines, God of War, Iron Blues, From a Thousand Cuts, Requiem for the Lost Souls či
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Turbo Amadeus, ve které je začátek skladby doslovnou citací Symphony No. 25 in G
Minor K. 183 Wolfanga Amadea Mozarta.

Obrázek 26 Wolfgand Amadeus Mozart - Symphony No. 25 in G Minor K. 183

Co se týče obecných trendů a tendencí v Malmsteenově tvorbě ve vztahu
k neoklasicismu, lze jistou progresi nalézt v integraci citací do autorovy tvorby. Na
raných albech byly citace řazeny zejména na začátek skladby či kytarového sóla
a obvykle bylo citováno v konkrétní skladbě pouze jedno dílo z oblasti artificiální
hudby. Na albech novějších citace nejsou tak četně prvoplánově uţity jako intro opusu a
adaptováno bývá v jedné skladbě také více artificiálních skladeb. Po hudební stránce lze
vývoj nalézt v celkovém soundu, například u alba Spellbound je to podmíněno
pravděpodobně uţitím Pro Tools. 182 Poslech jedné Malmsteenovy skladby je zejména
pro kytaristu relativně intenzivním záţitkem, ale poslech celého alba se stává poněkud
jednotvárným. Kaţdé následující album je kompozičně řešeno podobně jako album
předchozí. Skladatelskou vyzrálost s přibývajícími alby u Malmsteena nenajdeme,
avšak dokonalé ovládání instrumentu je na všech albech dominantní a na stále stejně
vysoké úrovni.

182

Produkční audio software umoţňující nahrávat, editovat a míchat hudbu.
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2.2

Nástrojové vybavení a zesilovače

Témbr a zvukové efekty tvoří základní pilíř Malmsteenovy kompoziční techniky
a interpretační praxe. V této kapitole bude přiblíţeno nástrojové vybavení, včetně
zesilovačů a efektů, jichţ Malmsteen nejen vyuţívá, ale na jejichţ výsledné formě se
spolu se zvukovými techniky také podílel.
Malmsteen uţívá kytary Fender Stratocaster a Fender signature model. 183 Fender
Stratocaster, jedna z nejznámějších elektrických kytar, která je vybavena třemi snímači
a také vestavěným systémem vibrační páky. Fender Stratocaster byl navrţen v roce
1954 a v roce 1959 byla kytara vybavena pelisandrovým hmatníkem, který změnil
vzhled kytary, ale také pozměnil její tón. Pelisandr vytváří jemnější, teplejší tón.184
První stratocoastery mají pevný javorový krk s jednadvaceti praţci, povrchovou úpravu
sunburst a plastový pickguard. Kytara tedy disponuje konkrétním jasným tónem
a zvonivým dozvukem. 185
Malmsteenovou nejznámější kytarou se stal Stratocaster pojmenovaný „Play Loud.“
Malmsteen si jej koupil ještě ve Švédsku v roce 1972, kdyţ byl teenagerem. V roce
1988 vydal svůj vlastní signature Fender Stratocaster. Stal se tak druhým kytaristou,
kterému byla udělena tato pocta.186 Elektrická kytara Yngwie Malmsteen Stratocaster®
má klasický tvar Fender Stratocaster kytary (viz obrázek), shodný zůstává i nápis na
hlavě kytary, jenţ je pouze doplněn o Malmsteenův podpis.187 Tělo je vyrobeno z olše,
krk z javoru, hmatník bývá produkován ve dvou provedeních – javorový či z palisandru.
Kytara má jednadvacet praţců, menzura je 648 mm, Nultý praţec 42 mm, Radius 241
mm. 188
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Obrázek 27 Yngwie Malmsteen Statocaster

Elektrická kytara je osazena třemi snímači Seymour Duncan® YJM Fury. Snímače jsou
ovládány třípolohovým přepínačem a třemi potenciometry. 189 Kytara je vybavena
American Vintage Synchronized Tremolo a ladící mechanikou: Vintage '70s Fender®.
Specifikem kytary je bronzový nultý praţec a především prohlubně mezi jednotlivými
praţci, které umoţňují větší moţnosti zpracování tónu.190 Kladem této Malmsteenovy
specifické modifikace hmatníku je moţnost jednoduššího a pohodlnějšího vytahování
strun a hraní širokého agresivního vibráta.191 Problémem u probroušení mezi praţci
můţe být hra kvartkvintových souzvuků v niţších polohách, kdy můţe dojít k rozladění.
Díky této specifické modifikaci hmatníku se struna stává více pruţnou, je ovlivněno její
pnutí a jsou tak rozšířeny moţnosti práce s tónem. Tato modikace hmatníku ovlivnila
reálně Malmsteenovu hru. Malmsteen neuţívá v tak hojné míře v porovnání s ostatními
metalovými kytaristy tzv. powerchordy neboli kvartkvintové souzvuky a jeho hra je
specifická vibrátem a prací s tónem připomínající zvukomalebně hru smyčcových
nástrojů. Nástroj tedy determinuje Mamlsteenovu hru v uplatňování sólových postupů
namísto postupů doprovodných.
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Obrázek 28 snímače YJM Fury

Do roku 2009 pouţíval Malmsteen snímače DiMarzio, během své dlouholeté kariéry
vystřídal několik typů těchto snímačů – FS-1, HS-1, HS-2, HS-3192 Na svých snímačích
YJM Fury STK-S10193 Malmsteen pracoval s techniky Seymoura Duncana a práci
popisuje jako „Microscopically dissecting why, when a string vibrato, the pickups acts
a certain way, taking into account its interaction with the fret board during a small
vibrafon, legato, staccato. We asked questions like what exact combination of metals
should be used and should the windings be 75 percent more or 75 percent less. The
research these people put into engineering pickups was practically at the molecular
level.“194 Samotné vyvynutí kvalitního snímače bylo nezbytné pro správné zachycení
frekvencí kmitající struny, aby byl výsledný tón shodný s představou švédského
kytaristy. Malmsteen snímače YJM Fury vyuţívá doposud.
Jiţ od počátku své kariéry Malsteen hraje na zesilovače firmy Marshall195
Charakteristická je také „zeď“ těchto aparátů (viz obrázek)196 Nyní Malmsteen pouţívá
dvoukanálový celolampový zesilovač Marshall YJM100, který je výsledkem jeho
spolupráce s firmou Marshall. „Now I have my own signature Marshall stack, the YJM
100, which I´m extremely excited about and proud of.“197 Konstrukce hlavy Marshall
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vychází z modelu z roku 1959,198 je však doplněna o několik moderních nezbytných
prvků a funkcí, jako je například overdrive, noise gate,digitální reverb či přepínač
výkonu ze 100 wattů na 50 wattů.199 Poslední zmíněná funkce významně rozšiřuje
vyuţitelnost tohoto zesilovače. Primární zvuková nabídka je představována kanálem I
(High Treble) a kanálem II (Normal), oba jsou vybaveny dvěma vstupy s odlišnou
hladinou citlivosti. Kanály je moţné spojit pomocí kabelu a získat tak kombinaci obou
zvukových odstínů. Hlasitost lze regulovat u kaţdého kanálu jednotlivě pomocí
ovladačů Volume I, Volume II, k frekvenčním úpravám je určen 3-pásmový ekvalizér
spolu s potenciometrem Presence, jenţ je určen k regulaci nejvyšších frekvencí.
V zesilovači je obsaţena kombinace čtyř lamp ECC83 a čtyř elektronek EL34. Moderní
prvek výbavy zesilovače reprezentuje systém Bias Fault, díky němuţ je umoţňěn
monitoring bezproblémového fungování koncových elektronek. Eventuální porucha
u některé ze čtyř koncových lamp je signalizována rozsvícením LED kontrolky. 200

Obrázek 29 Yngwie Marshall and Wall of Marshall
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DOD YJM308 Preamp Overdrive201 je dalším z signature modelů Malmsteenova
vybavení. Jedná se o kytarový předzesilovač s moţností nastavení intenzity zkreslení
výstupního signálu. Mezi ovládací prvky patří dva potenciometry, Level a Gain. Prvním
z nich se upravuje výstupní signál, druhým intenzita zkreslení. Na pravém boku tohoto
efektu je vstupní konektor, na levém boku je konektor výstupní. Efekt lze napájet 9V
baterií či 9 V DC adaptérem.202

Obrázek 30 DOD YJM 308 Preamp Overdrive

Mezi Další podlahové efekty, kterých Malmsteen vyuţívá patří Roland DC-10 analog
echo pedal, BOSS CS-3 Compression Sustainer, Vintre Dunlop Cry-Baby Wah pedál,
BOSS OC-2 Octaver, BOSS NS-2 Noise Suppresor.203
V neposlední řadě se na výsledném zvuku podílejí také struny a plektrum, nelze je tedy
opomenout. Malmsteen uţívá své plektrum 1,5 mm vyrobené firmou Jim Dunlop204
a své signature struny, které jsou vhodné zejména pro rychlou hru a poskytují velmi
dobrou hratelnost. Struny disponují zakončením Fender Bullet poskytující více
201
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sustainu.205 Struny mají rozměry 008, 011, 014, 022, 032, 046.206 Malmsteen
v porovnání s ostatními metalovými kytaristy pouţívá struny tenší, umoţňující
snadnější vytahování struny (bend on) a celkově má struna menší tenzi. Mění se také
kvalita zvuku, zvuk se stává ostřejším, coţ je v metalové hudbě neobvyklým prvkem.
Zpravidla hráči preferují temnější barvu zvuku. Poţadovaného témbru Malmsteen
dosahuje podladěním strun kytary. Standardní ladění kytary je E, A, D, G, H, E,
Malmsteen obvykle ladí kaţdou strunu o půl tónu níţe oproti běţnému lazení. Zní tedy
Eb, Ab, Db, Gb, Bb, Eb.
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2.3

Technika a styl hry

Potřeba rychlosti je u Malmsteena jedním z hlavních znaků jeho hry. Malmsteen
vysvětluje, ţe se soustředil na rychlou techniku hry, aby nebyl limitován. Byl doslova
zdokonalováním techniky hry posedlý. Jeho cílem bylo zlepšit vše, co hrál o den dříve,
vypěstoval si tak stále lepší techniku a stal se stále rychlejším a rychlejším. 207
„Malmsteen had become a figure whose influence and notoriety generated both
excitement and consternation in the rock guitar world. Many were awestruck at the
speed and bravado of Malmsteen's solos. Malmsteen represented an undesirable extreme
in the foregrounding of musical technique. Malmsteen, for his part, alternately reveled
in and disowned the controversy surrounding his playing style. He repeatedly denied
that his playing emphasized speed for its own sake, and rejected the notion that he was
purposely in competition with the technical accomplishments of other guitarists.“208
Navzdory tomuto tvrzení je však Malmsteen obecně řazen mezi jednoho
z nejrychlejších kytaristů. Malmsteen techniku instrumentální hry a rychlost hry dovedl
aţ na hranice hratelnosti.
Uţ ve svých devatenácti letech Malmsteen bravurně zvládal techniky hry, jako je
alternate picking, hra rychlých arpegií technikou sweep picking. Charakteristické je
také je časté uţívání harmonické mollové stupnice a mollových modů, jakými jsou
frygický a aiolský. Typická jsou pro něj šíroká vibrata, u nichţ jako výchozí inspiraci
udává vibrato techniku u houslí. 209 Malmsteenova hra byla nejen inovativní, byla také
velmi rychlá, technicky náročná a precizní. „He would play arpeggios, chords played
one note at a time. He knew his way around the instrument and taught himself countless
broken chords, as he called them, all over the neck in every key. He wad also one of the
first musicians to use a picking technique 210 called sweep picking. Often when guitarists
play fast, it's done with alternate picking or picking up and down one note at a time.
With a single upstroke or downstroke of his pick, Malmsteen could hit several notes in
sequence. With a surgeon's precision and with minimal pick movement, he could glide
through a wide succession of notes very quickly. Malmsteen's playing was also
207
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incredibly musical. The true test of his skill could be appreciated when his music was
slowed down. Other 1980s guitarists who tried to play fast like him sounded terrible
when slowed down, their lisks making no musical sense. All of the Malmsteen's solos
made sense whether played slowly or at blinding speed.“211 Jak je zde uváděno,
základní technikou je hra střídavým trsátkem umoţňující velmi rychlou hru zejména
skupin not v sudých hodnotách. Při alternate picking, neboli střídavém úhozu tón vzniká
pravidelným úhozem o strunu nahoru a dolů. Další technikou pravé ruky bývá sweep
picking neboli stejnosměrný úhoz, jenţ je postupným několikerým stejnosměrným
úderem trsátka, tedy vyvinutí tlaku na trsátko z jedné struny na druhou bez zastavení.
Technika je podobná vybrnkávání akordů.212 Sweep picking bývá obvykle uţíváno při
hře rychlých arpeggií na více strunách.
Další technikou, jíţ se Malmsteenova hra stává velmi osobitou, je vibrato. Tato technika
je oscilací tónu rychlejším opakovaným vytahováním struny prsty levé ruky. Malmsteen
v rámci neoklasicismu u této techniky pouţívá také tzv. houslový efekt, který vzniká
úhozem při ztlumené hlasitosti a poté postupným plynulým zesilováním intenzity
signálu pomocí volume pedálu nebo ovladače hlasitosti na kytaře. Mezi běţně uţívané
techniky v levé ruce lze zařadit také legato, které vzniká střídavě dopadem
a odtrhem prstů. S touto technikou souvisí příklep (hammer on) a odtah (pull off) prstů
ruky. Další podstatnou záleţitostí při tvorbě tónu je vytaţení (bend on) či staţení
(release bend) struny, které je u Malmsteena opět velmi častým jevem. V neposlední
řadě lze třeba zmínit techniku tappingu, kdy prsty pravé ruky přiklepávají tón ve
vyšších polohách hmatníku. V rámci obouruční techniky tvorby tónu prsty obou rukou
tóny nedrţí, ale tón vzniká střídavým dopadem a odtrhem prstů ruky.
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3

CONCERTO SUITE FOR ELECTRIC GUITAR AND
ORCHESTRA IN E FLAT MINOR OP. 1

V roce 1998 Malmsteen započal velmi ambiciózní projekt, jímţ bylo Concerto Suite for
Electric Guitar and Orchestra in E Flat Minor Op. 1, nahraný s prestiţní Českou
filharmonií pod taktovkou Yoela Leviho. Yngwie Malmsteen se tak stal prvním
hudebníkem, jenţ vydal album s autorskými kompozicemi, na kterém byla elektrická
kytara uvedena jako sólový nástroj v rámci symfonického orchestru.
Avšak jiţ před Malmsteenem se spolupráce rockových formací s etablovanými
orchestry objevila. V roce 1969 uvedla formace Deep Purple Concerto for Group and
Orchestra, kde sestava zahrála s Royal Philharmonic Orchestra dirigovanou
Malmcolmem Arnoldem. O rok později například Los Angeles Philharmonic
spolupracovala s rockovými umělci, jako jsou Carlos Santana či Jethro Tull. Formace
Emerson, Lake and Palmer odehrála v roce 1977 v Montrealu koncert se
sedmdesátičlenným symfonickým orchestrem. V roce 1990 vystoupil s National
Philharmonic Orchestra v londýnské Royal Albert Hall také Eric Clapton. Například
klasickou kytaru uvedl v rámci orchestru Steve Hackett v roce 1997. V devadesátých
letech se poměrně často aranţovaly skladby rockových formací pro performanci se
symfonickým orchestrem. Uveďme například S & M album skupiny Metallica nahráné
se San Francisco Symphony v roce 1999. Z novějších projektů, které byly
zkomponovány pro elektrickou kytaru jakoţto sólový nástroj v rámci symfonického
orchestru uveďme například Concerto Time Turns Elastic amerického kytaristy
a skladatele Treye Anastazia, které bylo provedeno s Northwest Sinfonia v roce 2009.
Za zmínku stojí také projekt jazzového kytaristy Stanleyho Jordana, který v roce 2011
modifikoval kompozice Bély Bartóka. Album nese název Romantic Intermezzo from
Bartok's Concerto for Orchestra.
Malmsteenovo Concerto disponuje v porovnání s Concertem Treye Anastazia značnými
odlištnostmi. U Malmsteena je elektrická kytara dominantním nástrojem po vzoru
sólového koncertu. Trey Anastazio dává ve své kompozici orchestru důleţitější úlohu.
Orchestr je často nositelem hlavní myšlenky. Opus má novodobý charakter s častým
vyuţíváním bluesových prvků. Malmsteen se především pokusil o napodobení klasické
hudby.
59

Concerto Suite for Electric Guitar and Orchestra in E Flat Minor Op. 1. obsahuje
celkem 12 skladeb213 a je Malmsteenovým prvním kompletně klasicky zaměřeným
albem. 214
 Icarus Dream Fanfare (5:22)
 Cavalino Rampante (3:54)
 Fugue (3:35)
 Prelude to April (2:42)
 Toccata (3:54
 Andante (4:17)
 Sarabande (3:19)
 Allegro (1:29)
 Adagio (3:07)
 Vivace (4:47)
 Presto Vivace (4:47)
 Finale (1:49)

213
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Album bylo nahráváno ve dvou lokacích. První z nich se stalo Rudolfinum Dvořákova
síň, Praha (Orchestr). Druhým místem bylo Studio 308, Miami (Elektrická kytara).
Celkový čas délky alba činí 42:22. Part orchestru byl nahráván 14.-16. června roku
1997. Elektrická kytaru byla nahrána o tři měsíce později 15.-21. září v témţe roce. 215
Jeden ze zvukových inţenýr vysvětluje, ţe vše bylo natáčeno do vícestopého digitálniho
magnetofonu SONY DASH 3324-48kHZ,

16 bit

ve

vysokém rozlišení.216

V klasické hudbě se však vyuţívalo multi-tracku spíše výjimečně, neţ pravidlem.217
Nahrávání a edit se uskutečnil v Rudolfinu, playback a mix v Miami studio Criteria. 218
Malmsteen uvádí, ţe způsob, jímţ bylo Concerto Suite for Electric Guitar and
Orchestra in E Flat Minor Op. 1 zkomponováno, je netradiční, jelikoţ vzniklo
improvizací. Autor na kompozici opusu pracoval od roku 1996.219 Jako velkou výhodu
Malmsteen také uvádí, ţe vlastnil vícestopé studio, díky němuţ demo nahrávky lehce
pořídil. Autor spolupracoval s klávesistou Matsem Olaussonem, který provedl
transkripci nápadů a zahrané kytarové linky upravil do zvuku například violoncella,
cembala, kontrabassu, flétny, trombónu, hoboje, houslí, timpánů či sboru. Tyto
segmenty byly posléze přepracovávány, dávány dohromady či transponovány do jiných
tónin a doplňovány kontrapunktujícími hlasy. Další osobou, která měla vliv na tuto
orchestrální tvorbu, byl klávesista David Rosenthal, který provedl transkripci opusu. 220
Malmsteeen popisuje: „I asked him if he wanted to hear my ideas for an orchestral
piece. After playing it for him, he declared he was the man to transcribe it. He scored it
out and recorded a synthesized version for which I re-recorded all of my guitar parts and
it worked out great."221
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V další fázi bylo nutné najít orchestr a dirigenta. Malmsteen se na turné seznámil s
dirigentem Atlantského symfonického orchestru Yoelem Levim. 222 Důvodem volby
Českého filharmonického orchestru byl blízký vztah České filharmonie a japonského
labelu Pony Canyon, vydávajícího Malmsteenovu tvorbu. Také prostor Rudolfina
naprosto vyhovoval potřebám. Malmsteen na celý projekt nahlíţel jako na velmi
unikátní a spolupráce se symfonickým orchestrem byla vţdy jeho přáním. 223
Malmsteen na přebalu alba jmenuje jako klíčový inspirační zdroj Antonia Vivaldiho,
Johanna Sebestiana Bacha, Niccola Paganiniho, Wolfganga Amadea Mozarta, Ludwiga
van Beethovena, Tomasa Albinoniho, Georga Friedricha Händela a Petra Iljitče
Čajkovského.224
Concerto Suite for Electric Guitar and Orchestra in E Flat Minor Op. 1 není rockovou
hudbou s orchestrem v pozadí či pro klasické nástroje přearanţovaná rocková skladba.
Jedná se o opus, který přímo vychází z klasické kompozice, kde místo klasického
solového nástroje, jímţ například byly housle, zaujímá elektrická kytara. V Concertu
Suite for Electric Guitar and Orchestra in E Flat Minor Op. 1 tedy nejsou obsaţeny
typické rockové aranţe, rytmy, bicí či rockové texty písní. Jedná se tedy doslova
o ortodoxní pojetí neortodoxního konceptu. Malmsteen vysvětluje, ţe vytvořil své
vlastní Concerto v klasickém stylu. Uvědomuje si také riskantnost a zároveň odváţnost
tohoto kroku. „It was an act of bravery to do something like that, knowing I could be
seen as a rock musician with very little official classical training who was invading the
classical world on his own terms, a presumptuous move that was unheard of." 225
Výzvou se stala samotná kompozice i provedení tohoto díla. Skladebná práce na tomto
díle se logicky velmi lišila od kompozičních postupů uplatňovaných v předchozí tvorbě.
Malmsteen uvádí, ţe jiţ nemohl uţít jednoduchých struktur, jakou je úvodní sloka,
chytlavý riff a refrén. 226 Signifikantní místo v jednotlivých větách Concerta zaujímá
orchestrace a instrumentace pro různé sekce orchestru, které obklopují solový nástroj.
Malmsteen strávil deset měsíců prací na orchestraci a aranţmá kaţdého jednotlivého
nástroje v orchestru. Přesný postup komponávání Malmsteen popisuje následovně:
„I wrote note for note the lines for all the string, percussion, and wind instruments and
222
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the choirs in each movement of the concerto, and Mats Olausson, my keyboard player,
sat with me i the studio, recording those lines with a patch for each instument onto the
multitrack recorder. We might, for example, spend an entire night working on just the
oboes in a single section of ne piece. I'd show Mats the theme, we'd put it on tape, I'd
listen to it and alter it slightly, the I'd listen to it again and maybe add a counterpoint to
that, and so on." Malmsteen strávil hodně času kontrapunktem jednotlivých nástrojů,
jako jsou dřevěné dechové hudební nástroje, contrabasové linky. 227 Usilovnou práci
věnoval také kadenci228 pro sólový nástroj, tedy elektrickou kytaru. Pro kadenci je
charakteristicky prvek improvizace.
Partituře Concerta Suite for Electric Guitar and Orchestra in E Flat Minor Op. 1
předcházel zvukový záznam. Kaţdý part jednotlivých nástrojů byl nahrát v kompletní
formě, pro kaţdý nástroj v samostatné stopě na vícestopé pásce. Jelikoţ pro členy
orchestru byla vytištěná partitura nezbytností, najal Malmsteen Davida Rosenthala, aby
aranţmá přepsal do formy orchestrální partitury. Nahrávání probíhalo dopoledne od
devíti do dvanácti hodin, poté od třinácti do šestnácti hodin. Dohromady tedy kompletní
nahrávání trvalo 18 hodin včetně nahrání sboru.229 Spojení elektrické kytary a orchestru
se však neobešlo bez technických problémů při mikrofonovém snímání nástrojů.
Problém byl poté vyřešen tak, ţe Malmsteen hrál svůj part ţivě, ale nebyl snímán.
Elektrická kytara pak byla nahrána ve studiu v Miami a zvukoví inţenýři poté dotvořili
iluzi jednotného okolního prostoru koncertního sálu. 230 Malmsteen popisuje první
zkoušku s orchestrem následovně: „Everyone was nervous and tense, and these
classically trained, old-school musicians from one of the oldest and most prestigious
European orchestras simply did not know what to make of me. They were complaining
that the lines I'd written were too fast or too difficult, had to many flats, or whatever.“231
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Náročnost partu a především uţití tóniny s tolika béčky potvrzuje také jeden ze členů
orchestru.232
Členové České filharmonie, kteří se nahrávání Concerta Suite for Electric Guitar and
Orchestra in E Flat Minor Op. 1 zúčastnili, konkrétně vedoucí skupiny viol a první
violista Jaroslav Pondělíček, kontrabasista Jaromír Černík a v neposlední řadě zvukový
inţenýr výše uvedeného projektu Luboš Nováček, popisují spolupráci na projektru
následovně: „Bylo to pro orchestr zpestření a virtuozita kytaristy byla z té hry patrná.
V té době to byl jedinečný projekt.“233 Další člen filharmonického orchestru, Jaroslav
Pondělíček, popsal natáčení opusu následovně: „Vzpomínám si na jednu jakousi
fugatovou větu, která stála na smyčcích. Myslím, ţe to nebylo špatné a také docela
choulostivé na souhru. Bylo nutné se dosti koncetrovat. Pokud mi něco výrazněji
utkvělo, tak třeba to, jak zmíněný kytarista si před kaţdým záběrem – podotýkám, ţe
zvukovým, energicky „nahazoval“ své bohaté a dlouhé vlasy. Jedním prudkým
pohybem hlavy si je všechny hodil dopředu přes obličej, přičemţ šel do hlubokého
předklonu a potom opačným pohybem hodil zpět. Takto to udělal během dopoledne
moţná tak třicetkrát.“234 Velmi zajímavou informaci mi poskytl Luboš Nováček:
„Spolupráce byla naprosto korektní a on je fenomenální kytarista. Malmsteen má
absolutní sluch, dělali jsme si z něj legraci, ţe slyší trávu růst. Ta spolupráce s ním byla
sloţitá jen v tom, ţe je perfekcionista. Souvisí to i s jeho sluchem, ţe i základy, co byly
točeny ve filharmonii, se kontrolovaly po frekvenci, jestli je všechno v pořádku.“235
Tato informace o Malmsteenově absolutním sluchu nebyla doposud zmíněna v ţádné
české ani zahraniční publikaci.
Kdyţ nahrávání skončilo, bylo zaznamenáno několik stop z kaţdé věty Concerta Suite
for Electric Guitar and Orchestra in E Flat Minor Op. 1 a ty nejlepší z nich byly
následně praţskými nahrávacími techniky seskupeny v jeden kompaktní celek. 236 Práci
na opusu Malmsteen popisuje jako velmi náročnou duševně i fyzicky. 237 Také
skladebná práce na Concertu se odlišovala od práce na ostatních albech. Malmsteen
usiloval o znovupřipomenutí ducha předchozích hudebních epoch. „Pulse and feel of
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the Baroque era, including the shimmering beauty of Antonio Vivaldi, the precision of
Mozart and the Classical era, and the grandeur of Ludwig van Beethoven and the
Romantic era." Malmsteen tak tedy vyuţil přístupy různých období klasické hudby, ve
kterých se inspiroval osobnostim jako byl Johann Sebastian Bach či Antonio Vivaldi.238
Inspirace oběma skladateli je v opusu velmi nápadná. Aranţmá a instrumentaci se
Malmsteen pokusil vytvořit takovou, která by odpovídala danému stylu v jednotlivých
sekcích a samozřejmě, aby celková atmosféra, včetně Malmsteenova partu, působila
celostně a kompatně.
Zkomponování Concerto Suite for Electric Guitar and Orchestra in E Flat Minor Op. 1
umoţnilo Malmsteenovi také pracovat s klasickým sborem. 239 Sborová tvorba byla
Malmsteenovi velmi blízká, sám udává zaujetí Bachovým oratoriem Matoušovy
pašije.240 Mohutný zvuk sboru Malmsteena vţdy naprosto ohromoval, chtěl tedy vyuţít
ţivého sboru, namísto syntetizovsného chorusu. Sbor byl nahráván taktéţ v Praze,
konkrétně tedy třetí a zároveň poslední den nahrávání. 241
O dva roky později vydala japonská společnost Pony Canyon242 záznam ţivého
provedení243 Concerta Suite for Electric Guitar and Orchestra in E Flat Minor Live
with the New Japan Philhamonic.244 Concerto Suite bylo provedeno dvakrát v Shibuya
Orchard Hall v Tokiu.245 Malmsteen nahrávání DVD s Japonskou fiharmonií povaţuje
za ukvapené rozhodnutí, jelikoţ od natáčení alba246 skladby nehrál a byl právě uprostřed
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turné k albu War to End All Wars. Během turné Malmsteen nemohl najít dostatek času
se na Concerto dostatečně připravit. Posledním místem turné se stal byl Nottingham
v Anglii, odkud Malmsteen letěl přímo do Japonska. Během letu se pokoušel desku
naposlouchat a ve své knize popisuje obavy z natáčení ţivého vystoupení před
kamerami bez společné zkoušky s orchestrem Japonské filharmonie. 247
Japonská filharmonie nastudovala kromě dvanácti kusů na albu Concerto Suite for
Electric Guitar and Orchestra in E Flat Minor Op. 1, také skladby Black Star,248
Blitzkrieg,249 Trilogy Suite op. 5,250 Brothers251 a Far beyond the Sun,252 aby byly
zahrány jako přídavky této performance.253 Některé skladby však nebyly dobře
zaranţovány a Malmsteen spolu s koncertním mistrem provedl potřebnou revizi partitur,
poté proběhla předběţná zkouška upravených částí Concerta. Malmsteen uvádí, ţe
všichni členové orchestru přistupovali k práci velmi profesionální a změnám se rychle
přizpůsobili. 254 Malmsteen také zdůrazňuje naprosto odlišné podmínky rockového a
klasického koncertu. „With a rock show anything goes, but with the classical concert,
the people who go to those shows expect perfection."255 Toto platí zejména pro dlouhé
sólové kadence, ve kterých sólista improvizuje a orchestr hraje doprovodnou úlohu.
Malmsteen si během generální zkoušky do partu zaznamenal poznámky týkající se
změny tónin.256
Z hudebního hlediska došlo oproti CD verzi opusu k několika drobným odchylkám.
Zejména v sólových pasáţích elektrické kytary nabyly některé části improvizačního
charakteru. Opus byl ze strany orchestru proveden velmi profesionálně a rytmický
247
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nesoulad je slyšet pouze ve skladbě Vivace, kdy sólová kytara nenastoupila v kadenční
pasáţi s jinak obvyklou přesností. Navzdory Malmsteenovým obavám je výraznější
chyba v sólové kytaře slyšet pouze na začátku skladby Andante. Malmsteen
i v současné době zařazuje některé části Concerta Suite for Electric Guitar and
Orchestra in E Flat Minor Op. 1 do repertoáru svých rockových koncertů, při nichţ
pouţívá jako doprovod nahrávky s Českou filharmonií a svůj part elektrické kytary
hraje ţivě. Obzvláště často zařazuje Fugue, která se navzdory kompoziční
podprůměrnosti, stala jednou z výrazných skladeb této desky. 257
Po koncertech v Japonsku bylo Concerto Suite for Electric Guitar and Orchestra in E
Flat Minor Op. 1 provedeno ještě s Taipei Symphony na Taiwanu. Peformance se
uskutečnila jednou a následující den ve stejné koncertní hale Malmsteen odehrál
rockový koncert s kapelou.258 Vystoupení v Tapei byla dle Malmsteena velmi dobrá,259
avšak tato provenience se stala posledním místem provedení opusu. Malmsteen také
uvádí, ţe by opětovné uspořádání ţivých performancí Concerta vyţadovalo akci
naplánovat rok aţ dva předem. 260 Co se týče potenciální práce na podobně zaměřeném
albu, jakým je Concerto Suite for Electric Guitar and Orchestra in E Flat Minor Op. 1,
Malmsteen vysvětlil, ţe sloţil i další skladby pro kytaru a orchestr, ale mohou se objevit
jako součást alba rockového, ne však v podobě, jakým je album Concerto Suite for
Electric Guitar and Orchestra in E Flat Minor Op. 1. „I have lot of extremely classical
bombastic stuff, with double bass drums, Carl Orff-type choruses, and such. Right now,
I feel that's something I can do later it's not where my heart is right now. I'm very much
in rock mode these days, and I will probably stay that way for some time to come." 261
Deska Concerto Suite for Electric Guitar and Orchestra in E Flat Minor Op. 1 se
setkala s velmi nejednoznačnými reakcemi. Například v Billboard Music byla
hodnocena následovně: „There is no denying the immense talent of guitar virtuoso
Yngwie J. Malmsteen. He proved this yet again with the 1998 set Concerto Suite for
Electric Guitar and Orchestra in E Flat Minor Op. 1, where he took his neo-classical
compositions to their logical conclusions by writing a full-scale orchestral score, with
257
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commendable results.“262 Také kontrabasista České filharmonie Jaromír Černík hodnotí
tento projekt jako ve své době jedinečný. 263 Fanoušci Ygwieho Malmsteena desku
hodnotí a přijímají mnohem příznivěji neţ oficiální kritika zabývající se váţnou
hudbou. Malmsteenovi byla nejčastěji vytýkána nesourodost celého díla a také určitá
neschopnost oprostit se od samoúčelného předvádění technické hry. Přesto se však
jednalo o významný opus, jelikoţ v komparaci s na první pohled podobnými projekty
typu Metallicy, které orchestr vyuţily pouze jako doprovodné těleso kapely, Malmsteen
uvedl elektrickou kytaru jako autonomní sólový nástroj v klasické hudbě. 264
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4

ANALÝZA

Spojení klasické a metalové hudby můţe být z pohledu klasicky vzdělané osoby
vnímáno jako spojení toho „nejprestiţnějšího“ s „nejméně prestiţním.“ Otázkou však je,
proč heavy metaloví hudebníci a jejich fanoušci nahlíţejí na tuto diskurzivní fúzi jako
na přesvědčivou a uţitečnou.265 V analýze tedy bude částečně zohledňován také obecný
kontext.
Pro metalového kytaristu můţe instrumentální virtuozita a jisté zaměření směrem ke
klasické hudbě znamenat legitimizaci jeho tvorby a také poskytnutí příleţitosti
k prozkoumání odlišných hudebních funkcí a významů. 266 Klíčovou otázkou však
zůstává, proč je klasická hudba uţívána formacemi a hudebníky z oblasti nonartificiální
hudby? Jednou z moţných odpovědí můţe být určitá prestiţ, kterou váţno-hudební
vlivy asociují. Pouţití prvků uţívaných v klasické hudbě můţe odkazovat na jistou
pokročilou hudebnost. Skladbě tato fúze můţe dodat váţnost a atraktivnost. Za další
moţný důvod lze povaţovat přijetí či uznání. Například Keith Emerson povaţoval
„obyčejnou“ populární hudbu za nehodnotnou a pokusil se tedy pomocí citací a odkazů
na klasickou hudbu zvýšit uměleckou úroveň rocku.267 Tyto citace a odkazy na
klasickou hudbu v rámci zvýšení prestiţe rockové/metalové tvorby mohou evokovat
otázku, zda je klasická hudba ceněna pro svou eleganci a půvab či pro historicky danou
spojitost spíše obecně s vyššími společenskými vrstvami? Demonstruje kulturní
hierarchie hierarchii sociální? Zodpovězení těchto otázek by však rozsahem i obsahem
překračavolo rámec této práce a sociální kontext bude v analýze záměrně téměř
vynechán. Jelikoţ jsou skladby Concerta Suite for Electric Guitar and Orchestra in E
Flat Minor Op. 1 pokusem o váţnohudební kompozici, bude i k analýze tohoto opusu
přistupováno spíše tradičně. Nejprve však přiblíţím odborné náhledy na syntézu
rockové/metalové a váţné hudby.
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Middleton vysvětluje, ţe existuje syntaktická korelace mezi barokem a rockovou
hudbou. Často jsou uţívány konvenční melodické vzory, harmonické postupy či také
strukturální rámce, které jsou prostřednictvím variací a elaborací rozvíjeny. Barokní
i rocková hudba inklinuje k pravidelnému, silnému rytmu a continuo lze povaţovat za
analogii rockové rytmické sekce. 268
Virtuosita byla vţdy spojena s určitou demonstrací síly, energie, svobody. Také jiţ
samotný latinský původ slova odkazuje na konotace, které v sobě toto slovo zahrnuje.
Kořen slova vir znamená muţ a virtu znamená dovednost, statečnost, vynikající kvalita.
V tomto smyslu lze komparovat metalovou i klasickou hudbu, v obou lze nalézt
převládající patriarchální kontext. Virtuosita je tedy demostrací fyzické potence a můţe
být vnímána jako elitářské či nadpřirozené zobrazení individuálního výkonu.269
Například takto popsal Robert Schumann Lisztovu performanci: „With his magic, he
had ensnared each and every one and could move them this way or that as he chose. It is
unlikely that any other artist, excepting only Paganiny, has the power to lift, carry and
deposit an audience in such high degree. In listeting to Liszt we are owerwhelmed by an
onslaught of sounds and sensations.“270 Zamyslíme-li se opět nad širším kontextem
střetu váţné a rockové estetiky, konkrétně u Liszta lze nalézt prvky exhibicionismu.
Liszt byl svým publikem vnímán podobně, jak je obecenstvem chápána rocková hvězda
- ţeny na Liszta doslova útočily, trhaly mu kousky oblečení, byla obdivována jeho
atraktivita, virtuozita a jistá mystičnost.271
Další paralelou mezi rockovou/metalovou a váţnou hudbou můţe být přístup publika.
Posluchači, jak opery či veřejných koncertů, tak posluchači hudby populární mnohdy
vyjadřovali svou spokojenost či nespokojenost spontánními projevy ve formě jásotu,
pískání či postlestku.272
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Concerto Suite for Electric Guitar and Orchestra in E Flat Minor Op. 1 v sobě zahrnuje
syntézu dvou odlišných světů, tedy rockové a váţnohudební estetiky. Uţ jen vizuální
aspekt můţe působit poněkud kontroverzně. Devadesátičlenný orchestr zasazen
v prostředí krásného sálu asociující váţnost a vznešenost, doprovázející jako sólový
nástroj elektrickou kytaru, na niţ hraje rockový hudebník s dlouhými vlasy oděn ve
stylu jeho inspirátorů z období baroka. Nevšedně můţe působit také samotný hudební
obsah skladeb, jenţ je kombinací artificiálních a nonartificiálních entit.
Concerto Suite for Electric Guitar and Orchestra in E Flat Minor Op. 1 lze nejsnáze
charakterizovat jakoţto sólový koncert, kde je namísto sólových nástrojů tradičně
uţívaných obsazena elektrická kytara. Malmsteenova kompozice je podřízena virtuosní
hře a melodie jsou velmi četně přerušovány kytarovými sóly, manifestována
a potvrzována je tak zejména autorova instrumentální vyspělost, bohuţel však místy na
úkor vyzrálosti skladatelské. Hra má spíše charakter Paganinigo houslové pasáţe
charakterické rychlými arpeggii. Koncept je obecně více příbuzný virtuosní houslové
etudě, neţ tradiční kytarové hře.
Dominantní prvky kompozice lze shrnout v kontextu sloţek hudebního projevu. První
samostatnou zvukovou skutečností je melodika. Malmsteen se v horizontálním,
melodickém smyslu realizuje. Melodika je velmi komplexní, komplikovaná a tvoří
nejzajímavější sloţku v Concertu (opomeneme-li raritní instrumentaci). Avšak
v kontextu s dalším rysem neoklasického rocku - rychlostí - je mnohdy velmi
sofistikovaná melodie zastřena.
intenzitou.

V tempu pomalejším by vyzněla s daleko větší

Gesto a Malmsteenův exibicionismus přebíjí

některých pasáţí.
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melodickou podstatu

Malmsteen často uţívá spíše sudých notových skupinek vhodných po techniku hry
střídavým úhozem (alternate picking) umoţňující hrát ve vysoké rychlosti. V rychlých
tempech je aplikace této techniky nezbytná.

Obrázek 31 Hra střídavým trsátkem

Rovněţ hra sextol s vyuţitím prázdné struny představuje charakteristický a hojně
uţívaný element Malmsteenovy tvorby.

Obrázek 32 Sextoly s využitím prázdné struny

Kinetická sloţka je spíše simplifikovaná. Sólový instrument doprovází pravidelná
akordická pulsace orchestru. Obecně se v osmdesátých letech směřovalo spíše
k jednoduchosti a melodičnosti (pregnantní bicí se zjednodušily na základní doby).
Melodický metal se stal jedním z ústředních pojmů osmdesátých let. Pro předchozí
dekádu byl příznačný právě příklon k rytmu, do popředí se dostaly ţánry jako jazzrock,
punk. Právě rytmus však tvoří základní sloţku rockové hudby. Také klasický rockový
instrumentář je tomuto poţadavku uzpůsoben. Malmsteen však tento komponent spíše
podřizuje sloţce melodické. Zajímavým rytmicko-melodickým prvkem, jenţ je
v Concertu uţit, je tapping.
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Obrázek 33 Tapping

Forma směřuje k jednoduchosti, rovněţ po harmonické stránce se Concerto jeví spíše
triviálně. Obecně je v heavy metalu uţívána banální souzvuková sloţka, často jeden
drţený akord, dlouhá figura bez modulace. Také rocková hudba disponuje nerozvinutou
harmonií a akordikou, pouţívají se kvintakordy v základních funkcích a nemodulující
kadence. Malmsteen však namísto kvartkvintových souzvuků často uţívá postupu
zmenšených akordů a modů harmonické mollové stupnice, církevních modů,
chromatickou a pentatonickou stupnici. K modulacím jsou v Concertu uţívány převáţně
mimotonální dominanty. Obecně bliţší je Malmsteenovi modulace do subdominantních
tónin.
V neposlední řadě je třeba v kontextu neoklasicismu jakoţto zpřítomnění historiského
hudebního repertoáru, záměrného uţívání anachronických postupů či tradičních
formových, ţánrových typů, zmínit problematiku citací, a to v podobě přímých citací či
stylových citátů. Malmsteen, jenţ čerpal z kompozic Johanna Sebastiana Bacha,
Antonia Vivaldiho či Wolfganga Amadea Mozarta, si nesmí osobovat autorství a musí
autora uvést. Uplynutím zákonné lhůty sedmdesáti let od smrti autora (§§ 27–28
Autorského zákona273) je dílo povaţováno za volné, coţ znamená, ţe jej kaţdá osoba,
podle § 11 odst. 5, můţe volně upotřebit, pokud si nepřivlastňuje autorství, uvede autora
a uţije dílo způsobem, při němţ není sniţována jeho hodnota.
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Co se týče druhového hlediska skladby, je Concerto Suite For Electric Guitar and
Orchestra in E Flat Minor Op. 1 napsáno, jak jiţ název napovídá, pro sólovou
elektrickou kytaru a orchestr. V některých skladbách tohoto opusu uţívá také sloţku
vokální, konkrétně tedy smíšený sbor. Malmsteen i přes to, ţe jako hlavní inspirátory
označuje barokní skladatele, zvolil pro svou kompozici devadesátičlenný orchestr, coţ
neodpovovídá dobové praxi baroka, které vyuţívalo mnohem menší početní obsazení
orchestru. Malmsteen spíše vychází ze současného typu orchestru vyuţívaného
například pro filmovou hudbu. Dominantní sloţku představuje celkový témbr. Analýza
výchází z hudebně imanentních principů: kontrast-identita-variabilita, expozičnostevolučnost, proporčnost-symetrie a asymetrie, pohyb a statičnost.274
Obsazení symfonického orchestru je následující: 275
 Dechové nástroje dřevěné: pikola, flétna, hoboj, anglický roh, klarinet,
basklariet, fagot, kontrafagot.
 Dechové nástroje ţesťové: lesní roh, trubka, pozoun, tuba.
 Bicí nástroje: kotle, velký buben, malý buben, triangl, činely, tamtam,
tamburina, zvonkohra, zvony
 Smyčcové nástroje: housle, viola, violoncello, kontrabas
 Příleţitosné nástroje: V Concertu Suite For Electric Guitar and Orchestra in E
Flat Minor Op. 1 je uţita harfa a čembalo
 Vokální sloţka sborová: soprán, alt, tenor, bas.

Jako první fázi analýzy uvedu u jednotlivých skadeb opusu orientační historický kontext
a souvislosti, popřípadě paralelně vznikající produkci téhoţ druhu. V další etapě
analýzy se budu zabývat hudební formou, stavbou, hudebními sloţkami a myšlekami.
Analyzován

bude

motivicko-tematický

materiál,

či

jeho

variační

proměny,

charakteristické prvky v melodice, harmonii, tonálním plánu, metrorytmice, dynamice
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a témbru. Zabývat se budu také způsobem členění a rozvíjení hudby. 276 Skladba bude
analyzována z notového/tabulatorového zápisu a zvukové nahrávky. Tabulaturový
a notový zápis není zápisem autorovým. 277 Originální partiturou ke Concertu Suite For
Electric Guitar and Orchestra in E Flat Minor Op. 1 nedisponuje ani archiv České
filharmonie, s níţ byl tento opus nahráván.278 Jak jiţ bylo uvedeno, Malmsteen
podlaďuje struny kytary o půl tónu níţe, tedy místo E zní Eb, místo A zní Ab atd.
Tabulaturový a notový materiál, který byl přepsán v hudebním programu Guitar Pro,
tuto scordaturu zohledňuje a v důsledku zachování prstokladů, které jsou pro rychlost
a virtuositu Malmsteenovy hry klíčové, není notový zápis upravován. Ve formových
schématech jsou uváděny reálně znějící tóniny.
Z hlediska metodologie hudební analýzy vycházím zejména z následujích teoretických
prací: Karel Janeček - Hudební formy, 279 Tektonika: nauka o stavbě skladeb,280 Hudební
analýza Miloše Honse281 a práce Allana F. Moora Song Means: Anylysing and
Interpreting Recorded Popular Song.282
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4.1

Icarus Dream Fanfare

Icarus Dream fanfare je první skladbou opusu Concerto Suite For Electric Guitar and
Orchestra in E Flat Minor Op. 1. Jak jiţ bylo uvedeno ve třetí kapitole, Malmsteen se
pokoušel vycházet z klasické kompozice. Budeme-li se drţet tohoto prohlášení, můţe
i samotné zařazení této skladby fanfárovitého charakteru na albu jako první v pořadí mít
souvislost s historií, jelikoţ fanfára, intráda, neboli kasace byla skladbou určenou na
uvítání a byla oslavného rázu.283 V rámci neoklasického roku zkomponoval fanfáru také
Keithem Emmersonem, který adaptoval Fanfare For the Common Man Aarona
Coplanda. Malmsteenovo pojetí této fanfáry jakoţto hudební formy je však diametrálně
odlišné, liší se nejen obsazením, ale také inspiračními zdroji, z nichţ autor vychází.
V Icarus Dream Fanfare najdeme (shodně jako v ostatních částech tohoto cyklu) jako
dominantní inpirační východisko hudbu barokní, zejména tvorbu Johanna Sebastiana
Bacha a Antonia Vivaldiho. „Classical music has its own, very different structure: you
have a musical theme or motif and its variations, and these are spread out over the
different instrument section of the orchestra, which pick up the theme and carry it in
a different way from its first statement. In a sense, it takes logic, like solving a math
equation, to create baroque arrangements." 284 Jedná se o skladbu, která vychází
z kompozice klasické, kde místo klasického sólového nástroje, jímţ byly například
housle, zaujímá elektrická kytara. Na part elektrické kytary bude tedy pozornost
soustředěna nejvíce.

283
284

ZENKL, Luděk: ABC hudebních forem. Praha: Editio Bärenreiter Praha, 2006, s. 168.
MALMSTEEN, Johann, Yngwie: Relentless: The Memoir. Wiley, 2013, s. 255.
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Obrázek 34 Yngwie Malmsteen - Icarus Dream Fanfare

Formu a tónální plán skladby lze schematicky znázornit následovně:

Obrázek 35 Formové schéma skladby Icarus Dream Fanfare

Skladba Icarus Dream Fanfare začíná orchestrální introdukcí charakteristickou úvodní
raketou, inspirovanou francouzskou barokní slavnostní hudbou. Od třináctého taktu se
tato introdukce z větší části opakuje, ovšem jiţ se sólovou elektrickou kytarou.
V porovnání s následujícími skladbami Concerta, je zde velmi často dublována
melodická linka orchestrálního partu elektrickou kytarou a prostor pro vyniknutí sólové
kytary je zejména v improvizačních pasáţích. Prostor autor poskytuje také ţesťovým
nástrojům, které v ostatních skladbách cyklu nejsou tolik uţívány, čímţ je mírně
narušen pseudobarokní charakter skladby - k čemuţ přispívá také pouţití bicích
nástrojů, mezi něţ patří činely či různě laděné tympány.
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Jistým problémem také můţe být fakt, ţe klasická hudba má spíše evoluční podstatu,
rocková hudba je však podstatou expoziční. Jedná se tedy o estetické i kompoziční
dilema. Otázkou tedy zůstává jak se tedy můţe rockový umělec vyrovnat s formou,
která má zcela odlišný charakter či princip stavby? Jak jiţ bude z následujících stránek
patrné, Malmsteen opravdu často sklouzne k jisté repetičnosti, jeţ je pro rockovou
hudbu typická. Obecně platí, ţe rytmika a kinetika tvoří nejdůleţitější součást rockové
hudby a stává se tak klíčovým nositelem významu. Ovšem v tomto opusu převládá spíše
sloţka melodická, je zde tedy výrazně oslabený rockový prvek a ztrácí se rocková
identita.
Naproti tomu v ţivém provedení této skladby, potaţmo celého opusu, však vizuálně
rocková estetika převládá. Rocková stylizace je zde dominantní. Malmsteen se stylizuje
do rockového umělce, avšak autoritou jsou mu díla a formy klasické hudby, skrze něţ
chce prokázat sebe jako autoritu. Primárním prvkem, který funguje, je tedy spíše gesto a
sebeprezentace, čímţ Malmsteen potvrzuje rocková východiska. V samotné hudbě však
zůstává na pomezí artificiálního a nonartificiálního, coţ mu dává jistou svobodu.
Vrátíme-li se však k deskripci hudebního vývoje v této konkrétní skladbě, slyšíme, ţe
zcela dominantní je dokonalé ovládání instrumentu v lineárním smyslu. Převládá tedy
velká rychlost hry. Skladba začíná orchestrální introdukcí, poté v dílu A sólová kytara
imitačně orchestru odpovídá. Zajímavým místem je začátek dílu B, kde jsou uţity
barokní vzdechy (tvořené průtahy) s harmonickou strukturou T, D 6/4, T6, D, která se
posléze opakuje na subdominantě. Uţity jsou tedy tóniny es moll, as moll. Tato
harmonická struktura svým častým opakováním připomíná ciacconu, nad kterou se
odehrává měnící se part sólové kytary. Díl C je tonálně neukotven, respektive
modulační. Také zde je uţito dublování orchestru se sólovou elektrickou kytarou.
Výrazné zapojení ţesťových nástrojů nás dostává aţ do dílu D, který je v mollové
dominantní tónině, tedy b moll. Tuto část tvoří ze začátku tvořena pouze průtaţný
kvartsextakord na jiţ zmíněné dominantě. Dramatičnost této části reprezentuje
pravidelná pulsace doprovodného orchestru, která trvá po celý čas průběhu tohoto
jednoduchého harmonického prostředku. Následuje sekvence s kvartovými postupy
basu. Před prima voltou se dostáváme do mimotonální dominanty k dominantě, aby
v prima voltě začalo opakování této repetující části s jediným rozdílem, ţe sekvencující
úsek je hybnější (takt 118-134).
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Secondu voltu tvoří opakování hybnější podoby jiţ předvedené sekvence a ústí do dílu
E začínajícího taktem 152, totoţného aţ na svůj závěr s dílem C začínajícím v taktu 50.
Modulací nás dostává do dílu F (167. takt), jenţ je zpočátku totoţný s dílem A. Taktem
176 začíná záverečná koda, která je poměrně rychlým ukončením skladby končící díky
unisonu a harmonickému závěru na závěrečné tónice. Celé skladba sestává ze 184 taktů.
Jak jiţ bude patrné i z následujích částí tohoto cyklu, Malmsteen skladby ukončuje
velmi náhle a rychle, coţ nás opět částečně odkazuje na rockovou estetiku. I zde je tedy
patrná syntéza rockové a váţnohudební estetiky.

Obrázek 36 Závěr skladby Icarus Dream Fanfare
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4.2

Cavalino Rampante

Obrázek 37 Yngwie Malmsteen - Cavalino Rampante

Jako první asociace k pojmu Cavallino Rampante se mi vybaví vzpínající se kůň jakoţto
slavný symbol italských luxusních sportovních vozů značky Ferrari. Ačkoli se tato
asociace můţe jevit v kontextu hudby poněkud vzdálená, předpokládám, ţe autor byl
opravdu inspirován těmito závodními vozy. Ve svých memoárech Malmsteen oblibu
těchto vozů sám uvádí. Tempo a hbitost skladby také tomuto mimohudebnímu kontextu
můţe odpovídat, jelikoţ je napsána v poměrně rychlém tempu s pravidelnou
orchestrální pulsací. Přejděme však od mimohudebních spekulací k formovému
schématu skladby:

Obrázek 38 Formové schéma skladby Cavalino Rampante

Z klasického způsobu chápání hudebních forem by se mohlo jednat o rondo a vzhledem
k pseudobaroknímu přístupu autora by mohlo jít o ritornelovou část charakteristickou
navracením se hlavního tématu. Přirovnání ke starým formám by napovídala
i symetričnost naznačená stejnou introdukcí a kodou. Mimo tuto symetrickou koncepci
jsou mezivěty, které nemají vţdy stejný počet taktů (někdy 4, někdy 10), a především
nesymetričnost závěrečného tématu, kde převládá virtuosní improvizační charakter
projevující se v celém cyklu.
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Co se týče harmonie v této skladbě, vztahy mezi tóninami jednotlivých témat jsou
postaveny na základních harmonických funkcích. Modulace často vyuţívají postupu
chromatické terciové příbuznosti, coţ jinak poměrně klasickému pojetí harmonie dává
osvěţující charakter. Autor často pouţito sekvencí, většinou modulačních. V hlavním
a vedlejším tématu jsou kromě sekvencí aplikovány výhradně hlavní funkce s četnějším
vyuţitím průtaţného kvartsextakordu na konci hudební myšlenky. Závěrečné téma je
harmonicky nejbohatší a zároveň nejnepravidelnější. Pouţívá zmenšených septakordů
a mimotonálních dominant.
Přejděme k detailnějšímu hudebnímu rozboru této části cyklu. Jiţ úvodní takt
orchestrální předehry naznačuje, v jaké podobě se bude celá část odehrávat. Kromě
drobných přeryvů orchestr doprovází pravidelnou akordickou pulsací, případně housle
dublují sólovou kytaru. Od druhého taktu nastupující sólová kytara plní roli spíše
doprovodného nástroje svým pravidelným tepem šestnáctinových not, který je přerušen
aţ v sedmém taktu, kdy nastupuje první výraznější motiv. Tento motiv je sestupně
sekvenční a ukončuje introdukci, která trvá od počátku skladby a končí taktem 19. Celá
introdukce působí velmi rychle a dramaticky, coţ kromě příčin výše zmíněných
způsobuje i její vrchol v osmém taktu, ke kterému předchozí hudební děj sekvencovitě
stoupá a následně sekvencovitě sestupuje. Symetricky nadbytečně působí v introdukci
poslední 4 takty, které nemají svébytnou hudební myšlenku a tvoří jakýsi přeryv mezi
introdukcí a hlavním tématem.
Oblast hlavního tématu začíná dvacátým taktem skladby. Hlavní téma je osmitaktové
a lze jej rozčlenit na dvojperiodu 4 + 4, přičemţ předvětí i závětí je z první poloviny
tvořeno výraznými pomalými sekundovými postupy a závětí má fantazijní charakter
v sólové kytaře. V jeho závěru se od jinak jednolité masy orchestru oddělují dřevěné
dechové nástroje, které ke konci kytarové pasáţe tvoří jakousi protivětu. Toto téma je
opakováno dvakrát, podruhé jsou však fantazijní závětí odlišná. Stejně jako mezi
introdukcí a hlavním tématem je i mezi tématem hlavním a vedlejším čtyřtaktová
mezivěta.

81

Samotné vedlejší téma začíná taktem 40, má opět osm taktů a je znovu dvakrát
opakováno. Ve vedlejším tématu ustává pravidelný tep doprovodného orchestru, který
uklidňuje poměrně dramatický vývoj sekvencovitě klesající a po sekundách postupující
melodii. Vedlejší téma má osm taktů a je dvakrát opakováno. Rozdílný je v prvním
a druhém opakování jen poslední takt a půl. V pořadí třetí mezivětou (takt 56-65) je
spojeno vedlejší téma a další uvedení tématu hlavního, které začíná taktem 66. Mezivěta
od taktu 56 opět pravidelným pulsem akordového doprovodu navyšuje napětí, coţ je
zároveň docíleno i zvýšením polohy sólové kytary vysoko do tříčárkované oktávy.
Opakování hlavního tématu od taktu 66 se opět liší pouze improvizovanými závětími
jednotlivých čtyřtaktí.
Modulační charakter má také čtyřtaktová mezivěta začínající 82. taktem, která tvoří
předěl do oblasti závěrečného tématu, začínajícího taktem 86. Výrazná je zde změna
tempa, které je od počátku 4/4 a zde se však místy mění na 2/4 a to ne zcela pravidelně.
Úvodní dramatická půltaktová raketa závěrečného tématu se objevuje nejprve dvakrát
nápadně podobně, potřetí však její závěr není stoupající, ale klesající a tvoří
nesymetrické schéma 2+1, které se následně poměrně přesně znovu opakuje. Dovětek
této rakety (výrazného začátku) je opět improvizační a není zde ani shodný počet taktů.
Nejrozsáhlejší dovětek závěrečného tématu představují takty 104 - 109. Taktem 110
začíná opět v nezměněné podobě (aţ na improvizovaná závětí) hlavní téma končící
taktem 125. Jako závěrečná koda slouţí úvodní intermezzo, kterému chybí jen první
takt samostatného doprovodného orchestru a začíná od druhého taktu od nástupu kytary.
koda začíná taktem 126 a končí plagálním závěrem v taktu 144.
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4.3

Fugue

Rocková hudba se fugu jakoţto nejvýznamnější polyfonní formu pokoušela jistým
způsobem zpracovat. Například v artrocku zmiňme formaci Focus, která zkomponovala
skladbu nesoucí název Carnival Fugue, která byla spíše kombinací jazzu a fugy
a instrumentačně byla vyuţita malá skupina nástrojů. Faktem však zůstává, ţe většina
těchto pokusů setrvává spíše u jistého fugata. Rockoví hudebníci pouţívali formu jako
volnou inspiraci, ale principiálně byla v rockové hudbě fuga spíše historizujícím
gestem, kde její forma nebyla naplněna.
Fuga má evoluční podstatu, není periodická, závěr bývá melodicky nebo harmonicky
zeslabený, naproti tomu rocková hudba má expoziční podstatu, typická je reprízovost,
periodičnost, harmonické ukotvení (začátek a konec končící tónikou). Je tedy moţné,
aby rocková hudba byla schopná uchopit fugu v celé její komplexnosti? Malmsteen
však v rozhovoru s Johnem Covachem uvádí, ţe se tuto skladbu pokoušel sloţit dle
barokní kompoziční praxe po vzoru Bacha. Záměrem tedy bylo zkomponovat starou
formu,285 čehoţ bylo docíleno pouze částečně.

Obrázek 39 Yngwie Malmsteen - Fugue

285

COVACH, John: Guitar World. Going For Baroque. Interview with Yngwie Malmsteen, 1998
[online]. Dostupný z www: < http://www.yngwiemalmsteen.com/interviews/johnkovach.html>.
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Formově má však tato část Concerta s fugou, jak ji známe od klasických skladatelů,
málo společného. Jde spíše o komplikovanou vícedílnou formu, vzdáleně se podobající
sonátové formě, ve které je moţné vystopovat prvky fugy. Forma se tedy nedrţí
melodicky a harmonicky vyuţívaných inspirátorů, jakými zde jsou hlavně J. S. Bach,
nebo A. Vivaldi.

Obrázek 40 Formové schéma skladby Fugue

Harmonicky je převáţně uţíváno základních funkcí. V dílu B jsou časté sekvence.
K modulacím pouţívá převáţně mimotonálních dominant. Samotné modulace nejsou
nijak rozsáhlé. Tóniny jednotlivých dílů jsou aţ na jednu výjimku příbuzné s výchozí
tóninou es moll. Bliţší je Malmsteenovi modulace do subdominantních tónin.
Subdominantou nahrazuje i comes běţně uţívaný na dominantě. Skladba tím nabývá na
zajímavosti, neboť se vyhýbáme tonicko-dominantnímu klišé.
Dalším prvkem, v němţ Malmsteen nedodrţuje barokní kompoziční praxe fugy, je
pojetí instrumentace, v níţ vyniká elektrická kytara jako zcela autonomní sólový part,
coţ naznačuje spíše příbuznost s jinou barokní formou, tedy sólovým koncertem. V této
kompozici se instrumentace dělí blokově, po skupinách nástrojů. Malmsteen zachází
s veškerými smyčci jako s jedním blokem/skupinou (všichni hrají unisono například).
První skupinu tvoří smyčce, které představují spolu se sólovou kytarou popředí všech
nástrojových skupin. Třetí skupinu reprezentuje sbor.
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Přejdeme-li k deskripci samotného hudebního proudu sladby, šlo by podle názvu části
Concerta (Fugue) očekávat jednohlasé předvedení tématu, které přejde v protivětu, aby
začalo téma ve hlase druhém atd. Jiţ úvodní orchestrální introdukce naznačuje, ţe tomu
tak nebude. V čtyřtaktové introdukci skladatel uţívá má iunisona a zvýrazňuje těţkou a
polotěţkou doba. Téma samotné začíná v pátém taktu v sólové elektrické kytaře.

Obrázek 41 Fugue hlavní téma

V taktu 8 je modulace (přes Es dur) do dominantní tóniny, do comes. Téma skladatel
uvádí v es moll, tedy v hlavní tónině, comes v subdominantní tónině v as moll. V taktu
12 se nachází rychlá modulace zpátky do es moll a opět dux zazní v elektrické kytaře.
Téma je čtyřtaktové dvojperiodické, přičemţ předvětí i závětí začíná stejným taktem.
Takt 1 a 3 jsou totoţné. V závěru tématu není dodrţeno přesné znění a ve 4. taktu
probíhají rozdílné modulace. I přesto posluchačsky působí téma jasně čtyřtaktově i díky
periodickému sloţení.
V sedmnáctém taktu začíná v hlavní tónině es moll díl B kontrastní k části A.
K orchestrálnímu zvuku se připojuje sloţka sborová. Fugue je tedy první skladbou
Concerta, kde byl vyuţit sbor. Ve 25. taktu autor uvádí v téměř nezměněné podobě
opět díl A'. Nastupující díl B' s vokální sloţkou pak představuje oproti svému prvnímu
provedení v as moll. Unisonová část C italského charakteru začíná v 45. taktu a uvozuje
evoluční část, která by se dala při zařazení do fugového schématu nazvat pomyslným
provedením. Díl C disponuje periodicitou (od taktu 49 se opakuje jeho začátek), ale ke
svému konci dává průchod virtuozitě autora a od taktu 54 začíná samotná evoluce. Od
tohoto místa také začínají prvky dílu D, který se však osamostatní aţ taktem 58. Mezi
takty 54 a 57 tedy můţeme mluvit o tektonické ambivalenci mezi částmi C a D. Vokální
sloţka, rytmický tep a basová prodleva dávají pak části D nejméně barokizující
charakter.
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Od taktu 72 pak (přistoupíme-li na fugové členění) začíná dílem A'' závěr fugy. Jeho
doslovné opakování a následující část B2 v des moll však naznačují spíš reprízový
charakter této části, coţ nás zavádí k myšlence sonátové formy. Bez větších změn (aţ na
opět novou tóninu dílu B'') skladba spěje aţ ke kodě, začínající v taktu 99. V té jsou
zahrnuty prvky všech doposud uţitých témat a částí ve stylu barokní několikanásobné
fugy. Samotný závěr skladby je aţ překvapivě náhlý.

Obrázek 42 Fugue závěr
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4.4

Prelude to April

Preludium vychází z latinského slova Praeludere a znamená hrát před něčím. Předehra
je tedy jakýmsi úvodem k instrumentální či vokální skladbě nebo její části. Nejčastěji
bylo preludium uţíváno jako předehra k fuze. Avšak na Malmsteenově albu je Prelude
to April řazeno aţ za Fugue. Malmsteen tedy preludium nepojal barokně, ale současně.
Dnes je preludium chápáno jako volná charakteristická skladba či jako volná
improvizace. Malmsteen skladbu věnoval své ţeně April Malmsteen. Tato skladba se
objevila také na Malmsteenově instrumentálním albu z roku 2009 nesoucí název Angels
of Love. Preludium není však první skladbou, která byla April dedikována. Také na albu
Facing the Animal (1997) sloţil pro April napsána píseň Like an Angel. Zaměříme-li se
na adaptaci preludia jakoţto předehry k fuze, lze například v kontextu neoklasicmu v
rámci rockové hudby uvést úpravu Prelude and Fugue No. 5 in D major, BWV 850 z
Bachova

Well-tempered

Clavier

americkým

kytaristou

Palem

Gilbertem. 286

Malmsteenovo pojetí Prelude to April je však zejména volnou improvizací mimo
kontext původního významu.

Obrázek 43 Yngwie Malmsteen - Prelude to April
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Paul Gilbert: Official Website of Paul Gilbert [online]. Dostupné z www:<
http://www.paulgilbert.com/>.
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Formově lze preludium rozčlenit na tři díly, jeţ obsahují dílčí části. Schéma lze
ilustrovat následovně:

Obrázek 44 Formové schéma skladby Prelude to April

Harmonie této části opusu je ambivaletní mezi Ges dur a es moll. Časté pouţití
melodických tónů (především průchody a průtahy), a to doškálných i chromatických.
Na rozdíl od jiných skladeb v tomto cyklu, které se harmonicky inspirují barokními
postupy, v této skladbě nenalézáme rozvody, které bychom očekávali. Autor nechává
nastupovat

jednotlivé

tóniny poněkud

nepřipraveně,

rád

pouţívá

doškálnou

chromatickou příbuznost. V instrumentaci je oproti skladbám předchozím změna
v sólovém nástroji, namísto elektrické kytary autor pouţil kytaru klasickou (Ovation
Viper) s nylonovými strunami. Témbr je tedy naprosto odlišný a kytara se zvukově
přibliţuje orchestru. Doplňující skupinu reprezentuje sbor a uţito je v této skladbě také
obligátního cembala, které komplementárním rytmem doprovází téměr celou skladbu.
Jiţ od počátku skladby jsou zajímavé metrické nepravidelnosti realizované změnou
taktu, tím je znějasněn poměrně pravidelný puls skladby. Taktová disproporčnost
jednotlivých částí je tedy dána růzností počtu nepravidelných taktů (první část - jeden
2/4 takt, druha cast tri 2/4 takty, 3 cast jeden 2/4 takt). Běţně se pohybujeme v 4/4 taktu.
Díl A začíná v sólové kytaře rozklady akordů za doprovodu smyčcových nástrojů
s doprovodným cembalem. Od osmého taktu se opakuje začátek, ale s vokální sloţkou a
od čtvrtého taktu s jinými modulačními postupy. Díl B začíná 22. takem a ve všech
doprovodných sloţkách má charakter provedení. Celá část B svým charakterem
předjímá kadenci na konci této skladby. Skládá se ze dvou harmonicky totoţných částí,
které podkládají rozdílné improvizační úseky. Taktem 32 začíná díl A', jenţ je reprízou
dílu A o kvartu výše.
Zajímavým faktem je, ţe při ţivém provedení Concerta Suite For Electric Guitar and
Orchestra in E Flat Minor, Op. 1 skladba Prelude to April zcela beze změny tempa či
metra nastupuje attacca další skladby cyklu Toccata.

88

4.5

Toccata

V rámci neoklasického rocku nalezneme několik úprav této instrumentální formy.
Například britská formace SKY nahrála skladbu nesoucí název Toccata, jeţ je rockovou
úpravou Bachovy Toccata and Fugue in D Minor, BWV 565.287 Tuto skladbu, shodně
pod názvem Toccata, upravila rovněţ britská kapela Beggars Opera a také Holandská
formace Ekseption v roce 1973, která do své úpravy zapojila také dechové nástroje
hrající hlavní téma. O rok později uvedli skladbu pojmenovanou Toccata také Emerson
Lake and Palmer. V roce 1977 Keith Emerson zkomponoval Piano Concerto No. 1
Works, Volume 1, v němţ je třetí věta rovněţ pojmenována Toccata con fuoco.288 Avšak
v rámci symfonického orchestru Toccatu jakoţto autorskou skladbu předvedl pouze
Malmsteen.

Obrázek 45 Yngwie Malmsteen - Toccata

Jak jiţ bylo zmíněno v analýze předchozí skladby, při ţivém provedení Concerta Suite
For Electric Guitar and Orchestra in E Flat Minor, Op. 1 je skladba Toccata hrána
attacca po skladbě Prelude to April. Notový a tabulaturový materiál, jenţ byl k analýze
vyuţit, toto spojení obou částí opusu zahrnuje. Analýza dílu A skladby Toccata tedy
nebude začínat prvním taktem, nýbrţ taktem 50.

287

DUXBURY, Janell, R.: Rockin' the Classics and Classicizin' the Rock: A Selectively Annotat Second
Supplement. Xlibris Corporation, 2000, s. 361. ISBN 0-7388-3753-9.
288
Emailová korespondence s Janell R. Duxbury z 10. 3. 2015, archiv J. Vaculíkové.
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Formovové schéma lze ilustrovat následovně:

Obrázek 46 Formové schéma skladby Toccata

V harmonii je také v této skladbě výrazné časté pouţití melodických tónů doškálných
i chromatických (zejména průchody a průtahy). Četná je také aplikace doškálné
chromatické příbuznosti. Shodně jako ve skadbě předchozí je i zde v instrumentaci
namísto elektrické kytary uţita kytara klasická (Ovation Viper) s nylonovými strunami.
Hlavní sloţkou je vedle sólové kytary rovněţ skupina smyčcových nástrojů.
Doplňujícími skupinami jsou sbor a nástroje dechové (některé dechové nástroje hrají
spolu se skupinou smyčcových nástrojů). Pravidelný puls dodává obligátní cembalo,
které komplementárním rytmem doprovází téměř celou tuto skladbu. Zajímavým
prvkem je, ţe část A této skladby nejprve motivicky čerpá z části A skladby Prelude to
April, coţ můţe být také důvodem koncertního propojení obou těchto částí opusu.
Díl A se odehrává mezi takty 50-75 a má evoluční charakter. Pod statickým smyčcovým
doprovodem autor nechal vyznít kvazibarokní recitativy ovation kytary. Tato část
nabývá dramatičnosti v momentě, kdy cembalo nastupuje se septakordovou pulsací za
stálého statického smyčcového doprovodu. Tento úsek má kadenční charakter. Díl B je
jasněji tonálně ukotven (es moll). Dvoutaktové téma této části se dvakrát opakuje ve
stejné tónině (es moll) a je přednesené nejprve v kytaře. Po modulaci do subdominantní
tóniny (as moll) je uváděno ve smyčcových nástrojích, aby se při návratu do es moll
opět objevilo v kytaře. Na začátku dílu B lze nalézt inspiraci v Bachově Invention No.
13 A Minor, BWV 784.
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Obrázek 47 Yngwie Malmsteen - Toccata

Obrázek 48 Johann Sebastian Bach - Invention No. 13 BWV 784

Díl C začíná taktem 92 a končí taktem 108. Je velmi nápadně podobný části A, zejména
svým statickým smyčcovým doprovodem. Jiţ od počátku je výrazné přesným pulsem
tempo určující cembalo (cembalo opět hraje septakordy). Jedná se o evoluční
poexpoziční část. Díl D začíná sólovým cembalem v tónině es moll, coţ je jediná změna
oproti části B, se kterou je tato část jinak naprosto instrumentačně totoţná. Díl D začíná
taktem 109 a končí taktem 124.
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Koda se rozprostírá mezi takty 125-132, nejprve motivicky čerpá z části D, respektive
F, ovšem v durové tónině (D dur). Z počátku je koda dvojperiodicky expoziční, jako
předchozí části, opakuje první dvojtaktí. Od taktu 129 začíná autor vršit zmenšené
septakordy, aby zakončil celou skladbu průtaţným dominantním kvartsextakordem,
a vzhledem k velmi náhlému závěru ukončí část akordy D-T.

Obrázek 49 Yngwie Malmsteen - Toccata závěr
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4.6

Andante

Skladbu nesoucí název Andante najdeme v rámci rockové hudby například u formace
Deep Purple jako druhou větu Concerta for Group and Orchestra s Royal Philharmonic
Orchestra, které bylo zkomponováno v roce 1969. Také formace New Trolls sloţila
v roce 1971 Concerto Grosso Per I New Trolls o čtyřech různých větách, z nichţ druhá
je Andante con Moto. Dále Keith Emerson z formace Emerson, Lake and Palmer uvedl
Andante molto cantabile jako druhou větu Piana Concerto No. 1 Works, Volume 1,
kterou autor zkomponoval v roce 1977.289 Concerta formací Deep Purple i New Trolls
se od Malmsteenova pojetí odlišují zařazením rockové formace v rámci orchestru. Jsou
zde zařazeny rockové bicí, basová kytara či sólový zpěv. Elektrická kytara v nich tedy
není naprosto autonomním a dominantním sólovým nástrojem jako je tomu v
Malmsteenově pojetí Concerta.

Obrázek 50 Yngwie Malmsteen Andante
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Šestá skladba cyklu Concerto suite Andante jeví prvky sonátové formy, ovšem
nesplňuje všechna její kritéria. Kompozice začíná expozicí bez jakékoliv introdukce.
Schéma skladby je následující:

Obrázek 51 Formové schéma skladby Andante

Harmonie je pozdně barokní aţ klasicistní, ovšem pouţity jsou zde i prvky pro toto
období vyloţeně nestylové jako příklad lze uvést postup subdominanty po dominantě či
některé mimotonální postupy apod. Opět je velmi hojně uţíváno sekvencí
a melodických tónů (zde hlavně průtahy a průchody). Oproti dvěma předchozím
skladbám tohoto opusu, je v této skladbě znovu uţita elektrická kytara. Doprovodný
orchestr pod sólovou kytarou tvoří jednolitý blok v čele se smyčcovými nástroji.
Dechové nástroje a cembalo jenom dotvářejí celkový témbr. Skladba se odlišuje také
neuvedením vokální sloţky. Doprovodný orchestr nese motiv (téma), nad kterým má
elektrická kytara virtuosní pasáţ. Stěţejní myšlenku velmi často nese orchestr, nemá ji
tedy kytara. Většinu skladby doprovod tvoří pouze akordický podklad.
Skladba začíná expozicí bez jakékoliv introdukce hlavním osmitaktovým tématem,
které na začátku uvádí pouze orchestr, kytara se přidává aţ od druhého taktu. Toto
osmitaktí lze rozdělit na dvojperiodu (4+4), kde předvětí i závětí mají pouze odlišný
závěr. Od devátého taktu začíná kontrastní myšlenka zaloţená pouze na sekvencových
postupech bez výrazné melodické linky. Sólová kytara je zpracovává triolami, hlavní
hudební děj se však odehrává v doprovodném orchestru. Kontrastní díl b končí taktem
16, má tedy stejnou délku jako díl první a následuje po něm opět hlavní téma. Aţ na
odlišnost improvizačního partu sólové kytary je téma totoţné s uvedením na začátku
skladby. Kontrastní myšlenka se poté opakuje také zcela beze změny aţ na sólovou
kytaru, která vyuţívá techniku tappingu. Celá tato první část se nachází v tónině as moll
a končí taktem 35. Uţ jen samotným uţitím tappingu lze nalézt další paralelu mezi
rockovou a váţnou hudbou. „Tapping directs musical interest toward harmony, the
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succession of chords through time. It produces an utterly regular rhythmic pattern to
articulate the motion, just as in, for example, J. S. Bach's famous 'Prelude in C major',
from the Well Tempered Clavier.“290 Tapping ve skladbě Andante je proveden
následovně:

Obrázek 52 Technika tappingu ve skladbě Andante

Druhá část skladby, mající počátek v taktu 36, je aţ vivaldiovským způsobem zaloţena
na technice sekvencování, ovšem oproti první části je této techniky pouţito jako
modulačního prostředku. Tím se dostáváme z úvodní b moll přes es moll opět do
původní as moll.

290

WALSER, Robert: Eruptions: Heavy Metal Appropriations of Classical Virtuosity. Cambridge
University Press, 1992. Popular Music, Vol. 11, No. 3, s. 277.
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Obrázek 53 Sekvence ve skladbě Andante

V tónině as moll začíná nejméně schematická část skladby zaloţená na kytarové
improvizaci podloţené akordickým tepem orchestru na kaţdé dvě doby (dvakrát za
takt). Tato improvizace začíná taktem 62 a končí taktem 91. Taktem 92 začíná
opakování úvodního osmitaktí celé skladby v nezměněné podobě. Sekvencová
kontrastní myšlenka je opět provedená technikou tappingu. Od taktu 92 můţeme mluvit
o repríze pomyslné sonátové formy. Opakování druhé části (B), odehrávající se mezi
takty 111-137, uvádí jen svoji první polovinu v tónině b moll. Tato část je opět
v nezměněné podobě. S taktem 138 přichází sporné místo, co se týče aplikování
sonátové formy na tuto skladbu, neboť v tomto místě přichází druhá repríza, tedy
doslovné opakování úvodu skladby, vyjma samotného konce, který končí, jak je uţ
u Malmsteena zvykem, rychlým ukončením ve formě kody. Koda je velmi krátká
v porovnání s celkovým rozsahem skladby (skladba má 166 taktů). Koda začíná druhou
polovinou taktu 161 a vzhledem k předchozímu, jiţ několikerému opakování, jiţ
motivicky nevyuţívá ţádnou z předchozích částí.

Obrázek 54 Závěr skladby Andante
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4.7

Sarabande

V kontextu neoklasicismu v rockové hudbě je Malmsteenově vyuţití Sarabande
nejpodobnější kompozice Jona Lorda, jehoţ Sarabande Suite sestává z osmi částí
(druhou je Sarabande), a je rovněţ vyuţit symfonický orchestr, avšak spolu s typicky
rockovými nástroji, jakou je bicí sestava, basová kytara, ale samozřejmě také
Hammondovy varhany, piano či syntezátor. Kompozice byla nahrána v roce 1975
s Maďarskou filharmonií a dirigentem opusu byl Eberhard Schoener.291 Sarabande byl
pomalý tanec původem španělský, vyznačující se akordickou homofonní sazbou, nad
níţ je rozvíjena zdobená melodie. Obvykle byla psána v 3/4, 3/2 taktu. Malmsteenova
adaptace se stává výraznou svým dvanáctiosminovým metrem (6+6) a častým
opakováním zejména v krajních částech, skladba je rovněţ pomalejšího rázu.
Schematicky lze popisovanou skladbu vyjádřit takto:

Obrázek 55 Formové schéma skladby Sarabande

Jedná se o nejkomornější skladbu celého cyklu, kde by se místo celého symfonického
orchestru dalo pouţít jen velmi komorní obsazení. V krajních částech spolu
s akustickou kytarou Ovation Viper vede melodickou linku cembalo, které sólovou
kytaru dubluje nebo jí tvoří mezivěty. Nový prvek představuje pouţití hoboje jako
sólového nástroje, kterému je svěřeno několik mezivět. Smyčcová sekce pouze
harmonicky podkládá bez ambice na jakýkoliv výrazový prostředek. Skladba začíná
přímo dílem A (je tedy bez introdukce) a čerpá z dvou myšlenek, které jsou si rytmicky
podobné, harmonicky je první na tónice As dur. Druhá myšlenka je poté uvedena
v tónině paralelní. První myšlenka náleţí dvěma taktům. Tvoří opět pomyslnou
dvojperiodu 1+1 a vţdy se dvakrát opakuje. Stejně by se dala rozčlenit
i myšlenka uvedená v f moll, avšak její zakončení je při prvním a druhém opakování
daleko rozdílnější a jde tedy spíše o čtyřtaktový úsek neţ dvoutaktový v repetici. Tyto
dvě myšlenky i se svým opakováním jsou uvedeny naprosto beze změny třikrát.
291
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V části B, která bezprostředně následuje, se mění faktura orchestru, která jiţ
nedoprovácí pouze na první a na šestou dobu taktu jako v dílu A, ale je mu svěřena
harmonická kadence o délce čtyř taktů, na jejímţ konci vţdy zazní výrazný hobojový
témbr. Toto čtyřtaktí se opakuje třikrát a tvoří první polovinu střední části, jejíţ druhá
polovina je šestitaktová. Opakuje se však pouze dvakrát, čímţ symetricky odpovídá
všem předchozím hudebním úsekům. Konec druhé části a přechod do dílu A' je
proveden stejně jako přechod z dílu A do B sestupnou řadou v unisonu všech
zúčastněných nástrojů. Následuje opakování úvodní části, ve které však dvě hudební
myšlenky nejsou opakovány třikrát, ale pouze dvakrát. Celá skladba je zakončena velmi
úsporně pouze jednotaktovou kodou, která obsahuje spoj dominanty a tóniky.
Ve druhém opakování úvodní části se vyskytuje malá instrumentační změna, je
výrazněji pouţito hoboje v pomyslné protivětě. Tento prvek má však rozsah pouhého
půltónu a jde tedy spíše o zvukově barevný prostředek.
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4.8

Allegro

V historii rockové hudby nalezneme skladbu nesoucí název Allegro například u formace
Deep Purple jako první větu Concerta for Group and Orchestra nahranou s Royal
Philharmonic Orchestra roku 1969. O dva roky později skupina New Trolls
zkomponovala v roce 1971 Concerto Grosso Per I New Trolls sestávající ze čtyř vět,
z nichţ první je Allegro. Dále Keith Emerson uvedl Allegro giojoso jako první větu
Piana Concerto No. 1 Works, Volume 1.292 Jak jiţ bylo uvedeno dříve, tyto kompozice
se liší od analyzovaného opusu zejména instrumentací.

Obrázek 56 Yngwie Malmsteen - Allegro

V Malmsteenově Concertu Suite For Electric Guitar and Orchestra in E Flat Minor,
Op. 1 je Allegro nejkratší skladbou, jeho délka činí pouhou 1:30. Formové schéma
s počtem taktů vypadá následovně:

Obrázek 57 Formové schéma skladby Allegro
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Tato skladba se z celého cyklu vyjímá

uţitím unisona a pouţitím sólové kytary

i orchestru jako rovnocenných sloţek. Harmonie je znatelná jen v náznacích, neboť
zvukově převládá sólové unisono, které je podloţené jen slabým pizzicatem smyčců.
Harmonie je dobře znatelná v místech, kde jsou rozloţené akordy. V krajních částech se
drţí A a A' v hlavní tónině es moll, coţ dodává těmto částem velkou tonální stabilitu.
Oproti tomu je díl B tonálně velmi nestabilní, zejména překvapivými chromatickými
postupy.
Skladba začíná dvoutaktovou introdukcí, sloţenou ze dvou sestupných stupnicových
běhů v tónině es moll. Třetím taktem začíná hlavní téma, které se po třech taktech
opakuje s přidaným dvoutaktovým stoupajícím zakončením. Celá první podčást (a) má
deset taktů a drţí se v tónině es moll. Téma začínající třetím taktem je charakteristické
výraznou tečkovanou hlavou tématu a také pravidelným tepem osminových not unisono
pro sólovou kytaru i celý doprovodný orchestr. Tato barevně poměrně pestrá zvuková
masa dává jednohlasému provedení rázný aţ bojovný charakter. Taktem jedenáct začíná
kontrastní díl, který je šestnáctinovými notami hybnější, má čtyři takty a svým
rozsahem tedy spíš připomíná spojku nebo spíše mezivětu. Od taktu 15 pak začíná
v nezměněné podobně opět první téma (a') v tónině es moll. Kontrastní díl v hybném
šestnáctinotovém pohybu je podobný Bachově Cantata BWV 142 - Concerto.

Obrázek 58 Ygwie Malmsteen - Allegro
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Obrázek 59 Johann Sebastian Bach - Cantata BWV 142

Taktem 22 začíná díl B, který je melodicky i harmonicky pseudobarokní, vyuţívá
chromatismů nemálo podobným Bachově tvorbě a pracováno je zde technikou
sestupných sekvencí. Svým pravidelným tepem osminových not můţe působit jako
variace na úvodní téma začínající ve třetím taktu. V taktu 33 začíná repríza úvodní části
(bez introdukce) v tónině es moll. Doslovným opakováním dílu a. Doslovně je
z počátku opakován také díl b (od taktu 41). Oproti prvnímu uvedení je však reprizován
dvakrát. Skladba má 49 taktů a při ţivém provedení Concerta Suite attacca vplývá do
další skladby cyklu Adagio.
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4.9

Adagio

Adaptaci Adagia uvedla kapela Doors, která modifikaci Albinoniho Adagio in G Minor
nahrála v roce 1968.293 Skladba byla adaptována také formací Brian Auger and the
Trinity v Adagio per archi e organo na albu Befour z roku 1970. Skupina New Trolls
zkomponovala v roce 1971 Concerto Grosso Per I New Trolls, v němţ je druhou větou
Adagio.294 Nešlo však pouze jen o modifikace instrumentální, nalezneme také vokální
úpravy Adagia. Operní pěvkyně Luise Turker skladbu uvedla v synth-popové verzi roku
1983. V rámci rocku formace Renaissance v jejich písni Cold Is Being z alba Turn of
the Cards (1974) adaptovala tuto skladbu, dále vokální úpravu uvedla zpěvačka Sarah
Brightman (Eden-Anytime, Anywhere) či Lara Fabian (Adagio). Inspiraci Albinoniho
Adagiem lze nalézt nejen v rockové minulosti, ale je citována i rockovou současností.
Například formace Muse ji uţila jako intro k jejich písni Resistance.V rámci heavy
metalu motiv uţila finská kapela Sentenced.
Velmi výrazně je také v Malmsteenově Adagiu tohoto cyklu slyšitelná citace Adagia in
G minor for violin, strings and organ continuo skladatele Tomasa Albinoniho.
Malmsteen však tento inspirační zdroj neuvedl. Adagio z desky Concerto Suite For
Electric Guitar and Orchestra in E Flat Minor Op. 1 však není první skladbou, kde
Malmsteen Albinoniho Adagio adaptoval. Citoval ji například ve skladbě Icarus' Dream
Suite Op. 4 na albu Rising Force z roku 1984, kde však inspiraci přiznal.
Označení této skladby odpovídá v Malmsteenově pojetí spíše jejímu původnímu
významu ad agio, které bylo spíše charakterovým označením (klidně, do pohody), neţ
označením tempovým, jak jej chápeme dnes. Malmsteen má však tendenci hrát celou
skladbu rychleji, neboť po předchozím Allegru by v Adagiu v dnešním tempovém
smyslu byla celá skladba příliš statická. Jak jiţ bylo uvedeno, v ţivé performanci tato
skladba attacca následovala po předešlém Allegru.
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DUXBURY, Janell, R.: Rockin' the Classics and Classicizin' the Rock: A Selectively Annotat Second
Supplement. Xlibris Corporation, 2000, s. 361.
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Emailová korespondence s Janell R. Duxbury z 17. 3. 2015, archiv J. Vaculíkové.
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Obrázek 60 Yngwie Malmsteen Adagio

Obrázek 61 Tomaso Albinoni - Adagio
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Schematické uspořádání Adagia lze vyjádřit následovně:

Obrázek 62 Formové schéma skladby Adagio

Skladba můţe lehce připomínat ciacconu. Harmonicky je zajímavé například druhé
téma, kde skladatel pouţívá velkých melodických kroků, chromatických postupů a
sekvencí. V kodě je vyuţito vivaldiovského prostředku sekundově klesajícího basu.
Instrumentace je pseudobarokní (smyčce, cembalo, sólový nástroj), skladba je napsána
ve stylu sólového koncertu jako u Antonia Vivaldiho či Arcangela Corelliho. V této
skladbězaujímá dominantní postavení opět elektrická kytara.
Shodně jako v předešlém Allegru skladbu začíná čtyřtaktová introdukce se sólovou
elektrickou kytarou v popředí a jejím ryze improvizačním charakterem. Orchestr
podkládá pouze tónikou (es moll). První téma Adagia začíná pátým taktem. Téma
působí staticky, neboť se ze začátku příliš nevzdaluje od tónu e2, od taktu 9 se drţí tónu
a, neboť moduluje do subdominantní tóniny a od taktu 13 obtáčí tón des 3 při modulaci
do des moll. Toto první téma je čtyřtaktové, rozšířené je pouze při svém posledním
předvedení jiţ tradičně improvizovaným kytarovým závěrem. Dvacátým taktem začíná
druhé téma, které má stejně jako první téma šestnáct taktů. Celkově je u Malmsteena
zajímává symetričnost, témata mají předvětí a závětí. Druhé téma je charakteristické
úvodní vzestupnou zmenšenou septimou a následnými chromatickými postupy. skládá
se ze dvou dvoutaktových motivů, přičemţ druhý má na začátku velkou sextu. Samotné
téma disponuje osmi takty. Jeho druhá půlka je pro sólovou kytaru improvizační
a dvakrát se celá opakuje. Při druhém opakování Malmsteen více zdobí, podle tradice
barokních da capo árií.
Od taktu 36 se doslova opakuje první i druhé téma, s výjimkou konce druhého tématu,
které má nad stejným podkladem odlišnou improvizační plochu. Celou skladbu
ukončuje koda od taktu 67 v es moll, která je totoţná s kontrastní střední myšlenkou (b)
z první části A předchozího Allegra. Toto téma se opakuje dvakrát a je opět velmi
rychle ukončeno posledním akordem skladby v pětasedmdesátém taktu.
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S Allegrem je patrná myšlenková svázanost, coţ je logickým důvodem sjednocení
těchto skladeb při live performanci.

Obrázek 63 Yngwie Malmsteen - Allegro

Vyvstává tedy otázka, proč je celý opus rozdělen do dvanácti menších částí, kdyţ
některé z nich jsou přímo motivicky svázané a mohly by být sjednoceny? Tuto otázku si
kladl také muzikolog John Covach a Malmsteen mu počet částí Concerta vysvětlil
následovně: „When I started doing this I came up with so many themes that I felt were
good that I didn't want to throw them all in one basket, as it were. I'd rather have them
each as a proper movement.“295 Ačkoli Concerto for Electric Guitar and Orchestra in E
Flat Minor Op. 1 sestává z dvanácti částí, je moţné nalézt společný motivický materiál
či témata ve dvou rozdílně pojmenovaných částech opusu, které byly následně v ţivém
provedení attacca spojeny.
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Dostupný z www: < http://www.yngwiemalmsteen.com/interviews/johnkovach.html>.
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4.10 Vivace
Také Vivace bylo zpracováno v kontextu neoklasicismu. Například název Allegro
Vivace nese album uskupení Nouvelles Lectures Cosmopolites z roku 1992, které bylo
počátkem jisté neoklasické éry této formace. 296 Avšak v rámci neoklasicismu v rockové,
respektive metalové tvorbě dílo, jenţ by bylo podobné Malmsteenovu Vivace
nenajdeme.

Obrázek 64 Yngwie Malmsteen - Vivace

Schematické znázornění pojednávaného kusu lze ilustrovat tímto způsobem:

Obrázek 65 Formové schéma skladby Vivace

Harmonie vychází z pseudobarokního a pseudoklasicistního pojetí skladby, krom
nezvyklých chromatických postupů a subdominantních funkcí nastupující po
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Nouvelles Lectures Cosmopolites. The Thing on the Doorstep [online]. Dostupné z www:
< http://thethingonthedoorstep.be/artists.php?id=136>.
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dominantních se drţí vivaldiovského respektive pseudoraněklasicistního způsobu
harmonizace s častými melodickými tóny a očekávanými mimotonálními dominantami.
V instrumentaci je shodně jako v ostatních částech cyklu naprosto dominantní sólová
elektrická kytara, jeţ je doprovázena symfonickém orchestrem, v němţ hlavní úlohu
zaujímá smyčcové oddělení, které doprovází jednotlivé úseky samo s obligátním
cembalem či hraje spolu s výrazným seskupením ţesťových nástrojů. Dřevěné nástroje
často dublují smyčcové party a mají spíše témbrovou úlohu. Doprovodný orchestr nemá
úlohu nositele svébytné hudební myšlenky, s výjimkou zapojení ţesťových nástrojů od
sedmého taktu této skladby (a v totoţných opakováních).
Skladba sestává ze tří základních částí - A, B, A' a kody. Začátek skladby má výrazné
téma sloţené ze tří strukturně shodných dvojtaktí a čtyřtaktového kontrastního závětí.
Celý díl A (začínající prvním taktem) je nesymetrický šestitaktovým předvětím (2+2+2)
a čtyřtaktovým závětím. Úvodní motiv má pseudobarokní charakter. Druhý takt motivu
je rytmicky velmi výrazný s důrazem na třetí dobu a spodním průtahem s následným
odtahem D6-T v tónině es moll. Tento model je aplikován na další dvě dvojtaktí, avšak
druhý takt je vţdy harmonicky odlišný. Závětí má výrazný stoupající začátek, kde se k
sólové kytaře připojuje skupina ţesťových nástrojů, která tomuto úseku dává fanfárový
charakter. O dobu později v imitaci následují basové nástroje smyčcové sekce. Druhá
polovina první části A začínající taktem 16 je sextolovou pasáţí rozloţených akordů pro
sólovou kytaru. Její orchestrální podklad má oproti první polovině odlišný ráz, neboť
opouští pseudoklasicistní charakter a napodobuje barokní postupy.

Obrázek 66 Yngwie Malmsteen - sextolová pasáž ve skladbě Vivace
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Druhá část B začíná předtaktím 26. taktu a má výrazně volnější charakter sníţením
hybnosti, zejména v doprovodném orchestru. V sólové kytaře má značně improvizační
ráz, přesto jsou zde i expoziční úseky. První úsek začíná v 30. taktu, je osmitaktový
s výraznáou hlavou tématu. Tento úsek se v průběhu části B opakuje několikrát a je
spojován ryze improvizačně evolučními plochami, které doprovází akordicky
smyčcovým orchestrem a cembalem. Začátek celé části je metricky znejistěn zcela
odlišným rytmem ostinátního doprovodu a sólové elektrické kytary.
Repríza je shodná se začátkem skladby a začíná v taktu 85 a aţ na variace v sólové
kytaře je zcela totoţná s částí A. Repríza končí taktem 107 a od taktu následujícího
nastupuje počátek kody, tematicky ani motivicky nečerpající z ţádné z předchozích
částí. Celá skladba má 119 taktů.
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4.11 Presto Vivace
Paralelu k této skladbě lze nalézt ve třetí větě Concerta for Group and Orchestra Jona
Lorda (Deep Purple). V tomto případě je však pojmenování v opačném sledu, tedy
Vivace Presto. Srovnáváme-li oba tyto projekty, zjistíme, ţe kromě jiţ některých
uvedených odlišností (u Malmsteena je z rockového instrumentáře vyuţita pouze
elektrická kytara, u Deep Purple je vyuţita také bicí sestava, baskytara, klávesové
nástroje) lze nalézt také podobnosti. Například sólové kandence elektrických kytar jsou
v obou případech doprovázeny pizzicatem ve smyčcích a obecně orchestr má spíše
témbrovou úlohu. Avšak pojetí celého konceptu je mnohem rockovější u Deep Purple,
uţ jen například uţitím bicích nástrojů, které mají v závěrečné částí Vivace Presta sólo.
Není tedy upozaděn jeden z hlavních znaků rockové hudby - rytmus, beat. Malmsteen
naproti tomu klade důraz spíše na melodii.

Obrázek 67 Yngwie Malmsteen - Presto Vivace

Malmsteenovo Presto Vivace lze formovým schématem přiblíţit následovně:

Obrázek 68 Formové schéma skladby Presto Vivace
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Vztahy mezi tóninami jednotlivých dílů jsou téměř většinou paralelní nebo
stejnojmenné. Stejně jako v celém cyklu je hojně pouţito sekvencí a melodických tónů zejména průtahů, střídavých tónů a průchodů. Harmonicky je vyuţíváno akordů
nedoškálných, čímţ se částečně pseudobarokní a částečně pseudoklasicistní pojetí této
skladby posunuje do novější roviny. Instrumentačně je oproti většině ostatních částí
cyklu k dublování sólové kytary vyuţíváno vysokých dřevěných dechových nástrojů,
střídajících se s tradičně v tomto cyklu pouţívanými smyčci. Tohoto principu autor
vyuţívá vţdy při opakování dílu A. Stejně jako ve Fugue pracuje i s vokální sloţkou,
konkrétně sborem, který harmonicky podkládá poměrně hybný sólový a orchestrální
part nebo spolu s orchestrem doprovází sólovou kytaru. Má tedy funkci témbrovou
a není nositelem svébytné hudební myšlenky.
První část skladby, která je v průběhu několikrát opakována, je poměrně snadno
členitelná. Dvojperioda má 4 takty (2+2), tedy dva v předvětí, dva v závětí. Předvětí
a závětí začínají stejným taktem, mají pouze jiné zakončení. Po dvoutaktové vsuvce se
opakuje opět závětí. V paralelní tónině (f moll) nastupuje kontrastní myšlenka o čtyřech
taktech. Končí příhodně na dominantě, aby se mohla celá oblast prvního tématu
doslovně opakovat. Kontrastní myšlenka uvedena v f moll má při druhém opakování
jiné zakončení prodlouţené o dva další takty. Osmnáctým taktem začíná mezivěta, která
je realizovaná v prvních pěti taktech sestupnou sekvencí s typicky Malmsteenovým
improvizačním zakončením na třech taktech.

Obrázek 69 Malmsteen Presto Vivace

Dvacátým šestým taktem začíná díl B. Ten je kontrastní vůči dílu A výrazným
zpomalením tepu doprovodného orchestru, který na čas vytváří pseudobarokní ciacconu
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na krátkém stále se opakujícím harmonickém úseku, který podkládá ryze improvizační
pasáţ sólové kytary, která trvá, krom úvodního motivu (takt 26-29), po celý díl B.
Následuje doslovné opakování dílu A repeticí i stejnými tóninami. V druhém opakování
dílu A se po odmlce v dílu B opět zapojuje vokální sloţka. Taktem 60 začíná třetí díl
v tónině as moll. Díl je zpočátku rozčleněn jako začátek prvního dílu, tedy čtyřtaktová
dvojperioda dvakrát se po sobě opakující. Předvětí i závětí mají stejný úvodní takt a na
rozdíl od dílu A i stejné závětí. Posluchačsky se to tedy jeví tak, ţe se úvodní dvojtaktí
doslova čtyřikrát opakuje. Po třítaktové mezivětě (takt 68-70) následuje čtyřtaktová část
v repetici s chromatickými spodními střídavými tóny sólové kytary. Od této repetice
začíná nejprve v doprovodném orchestru autonomní rytmicky výrazný akordický
doprovod, ke kterému se přidá v následujícím pětitaktí (takt 75-80) i sólová kytara,
avšak s jiným rytmem. Následuje opět díl A v původní tónině. Tento díl začíná
v nezměněné podobě avšak v momentě, kdy začíná paralelní tónina f moll, změní se
ve stoupající sekvenci, která stupňuje napětí a doslova odpovídá seconda voltě úvodní
dílu A, coţ platí aţ do taktu 100. Od taktu 101 je rytmicky inovující triolová spojka,
která nás dovádí opět k úvodnímu osmitaktí celé skladby v nezměněné podobě (takty
105-112), které lze povaţovat za kodu této skladby. Tímto osmitaktím zároveň končí
část Presto Vivace a zcela beze změny tempa či metra nastupuje attacca taktem 113
poslední skladba celého cyklu Finale.
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4.12 Finale
Jak jiţ název napovídá, Finale je poslední částí Concerta Suite for Electric Guitar and
Orchestra in E Flat Minor Op. 1. Tato skladba je v ţivém provedení attacca spojena
s předchozí skladbou cyklu Presto Vivace. Skladba je sama o sobě velmi krátká a má
spíše funkci závěrečné virtuosní kadence, jeţ uzavírá celý cyklus.

Obrázek 70 Yngwie Malmsteen - Finale

Schéma závěrečné skladby opusu je následující:

Obrázek 71 Formové schéma skladby Finale

Stejně jako v celém cyklu je také zde hojně pouţito sekvencí a melodických
tónů - zejména průtahů, střídavých tónů a průchodů. Harmonicky je vyuţíváno
především akordů nedoškálných. Instrumentačně dominuje elektrická kytara, hojně je
také vyuţíváno vysokých dřevěných dechových nástrojů a nástrojů smyčcových. Stejně
jako ve Fugue či Prestu Vivace autor zakomponoval také sbor, který spolu s orchestrem
doprovází sólovou elektrickou kytaru, v jejímţ partu zde finálně demonstruje virtuositu
autora opusu. Ve Finale je oproti předchozím částem cyklu dáno více prostoru sekci
bicích nástrojů a Finale se tak stává první skladbou cyklu, v níţ rytmická sloţka
převládá nad melodickou (ostatně jak je tomu v hudbě rockové).
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Finale začíná čtyřtakovou repeticí, přičemţ první dva takty lze označit jako předvětí,
druhé dva jako závětí. Obsahují klasicistní odtahy v orchestru a začínají z harmonického
hlediska sekvencovitě. Od tatku 117 začíná sextolová část v sólové kytaře, která
ve svém konci sekvencovitě stoupá aţ ke svému vrcholu v taktu 123, kterým zároveň
tato část končí. Od taktu 124 začíná díl B, který je kontrastní svou harmonickou,
metrickou i rytmickou neuspořádaností a pod velmi jemným smyčcovým podkladem je
postaven na improvizačním sólovém partu elektrické kytary. Orchestrální doprovod
tvoří harmonické schéma, které se opakuje, coţ evokuje systém barokní ciaccony. Na
stejném basovém základu jsou variace ve vrchních hlasech. Taktem 143 začíná díl A'
beze

změny

opakující

myšlenky

původního

dílu

A

(od

taktu

113)

a vyvrcholí taktem 153 opět stejným způsobem. Od následujícího taktu začíná
s malými metrickými změnami poměrně rychle ukončená koda. Koda uzavírá velkolepý
orchestrálním akord v taktu 164. V partu sólové elektrické kytary je závěrečná skladba
Finale a tím i celý opus ukončen následovně:

Obrázek 72 Závěr skladby Finale

Concerto Suite for Electric Guitar and Orchestra in E Flat minor Op. 1 můţe, zejména
na klasicky vzdělanou osobu či odborníka, působit poněkud usměvným dojmem.
Z pohledu hudebního kritika by opus byl sbírkou barokních klišé podpořených
bezbřehou kytarovou virtuozitou. Avšak soudě dle počtu coververzí různých vět
Concerta i vysokého počtu shlédnutí ţivého provedení díla, je pro kytaristy technická
stránka hry opusu výzvou a tento poněkud netradiční projekt zůstává tak stále
atraktivním. Malmsteenův pokus o navázání kontaktu s hudební minulostí a oţivení
tohoto diskursu přivedl mnoho jeho následovatelů ke klasické hudbě.
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ZÁVĚR
Cílem předkládané diplomové práce bylo představení fenoménu neoklasického stylu
v kontextu rockové, respektive metalové hudby na příkladu tvorby kytarového virtuosa
Yngwieho Malmsteena. Snaze zachycení této problematiky odpovídá struktura práce,
kterou tvoří čtyři kapitoly. V první z nich bylo pojednáno historické vymezení
zmíněného fenoménu a terminologicko-pojmová a označovací praxe spojená se
zkoumanou oblastí stylově ţánrového typu neoklasicismu. Pozornost byla soustředěna
také na kontextuální hledisko vlivu klasické hudby na sféru rockovou. Text přibliţuje
genealogii neoklasicismu prostřednictvím výrazných osobností, popisuje linii, která
Malmsteenovu syntézu artificiální a nonartificiální tvorby anticipovala či s ní paralelně
koexistovala.
Terminologicko-pojmové vymezení je - jak bylo zřejmé z textu samotného - značně
problematické. Situaci komplikuje nejednoznačnost jednotlivých výrazů či různost
interpretací termínu v konkrétní historické fázi, coţ je také důvodem minimální
pozornosti problematice přesného terminologicko-pojmového vymezení neoklasického
stylu v rámci rockové hudby v české i zahraniční literatuře. Přesné uchopení je obtíţné
v důsledku označování tohoto fenoménu příbuznými pojmy či alternativními
označeními (neoklasický, novoklasický, "shred"). V některých stylově-ţánrových
strukturách rockové hudby lze nalézt paralelu s progresivním rockem či art rockem.
Obecně se však autoři literatury odborného i popularizačního typu shodují na
následujících charakteristikách neoklasického rocku/metalu: 1. Hra je velmi ovlivněna
artificiální hudbou 2. Převládá virtuosní, technický charakter. 3. Hra je charakteristická
vysokou rychlostí. Shrnu-li obsah zmiňovaných definičních podob, lze konstatovat, ţe
neoklasický rock/metal je stylově ţánrový druh širšího rámce rockové hudby, jenţ se
zformoval v průběhu osmdesátých let minulého století, a je pro něj typická zejména
integrace prvků artificiální tvorby do blasti rockové hudby, virtuosní technika
a vysoká rychlost hry.
Druhá kapitola pojednává tvorbu Yngwieho Malmsteena, jakoţto ústřední osobnosti
neoklasického stylu v rockové, respektive metalové hudbě . Tato část zahrnuje nejen
souvislosti historické či biografické, ale i vazby estetické a hudebně teoretické. Součástí
jsou také konkrétní notové ukázky aplikace váţno-hudebních prvků v rámci
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Malmsteenova neoklasického stylu tvorby. Tato kapitola také zpracovává výrazové
prostředky, techniku hry a nástrojové vybavení mající vliv na estetiku zvuku. Přiblíţena
byla také Malmsteenova specifická modifikace kytarového hmatníku determinující
nejen témbr tónu, ale i kytaristovu hru o sobě samé.
Třetí kapitola byla zaměřena na okolnosti a kontextuální souvislosti vzniku, ve své době
jedinečného projektu, Concerta Suite for Electric Guitar and Orchestra in E Flat Minor
Op. 1, v němţ byla elektrická kytara uvedena jakoţto autonomní sólový nástroj v rámci
symfonického orchestru. Zajímavostí jsou také lokace nahrávání opusu. Part orchestru
byl nahráván Českou filharmonií v Praze, a sólová elektrická kytara byla následně
dotáčena v Miami. Oba zvukové záznamy poté byly českými zvukovými inţenýry
upravovány opět v Praze.
V závěrečné kapitole předkládané magisterské diplomové práce byl Malmsteenův
neoklasický styl demonstrován (potvrzován) na příkladu analýzy vybraného
reprezentativního díla, které představuje výše uvedené Concerto Suite for Electric
Guitar and Orchestra in E Flat Minor Op. 1. Opus lze nejsnáze charakterizovat jakoţto
sólový koncert, kde je namísto sólových nástrojů tradičně uţívaných obsazena
elektrická kytara. Malmsteenova kompozice je podřízena virtuosní hře a melodie jsou
velmi četně přerušovány kytarovými sóly. Autor zde manifestuje a potvrzuje zejména je
svou virtuositu, místy na úkor vyzrálosti skladatelské. Vertikálni sloţka opusu je velmi
banální, naproti tomu sloţka horizontální se vyznačuje sofistikovaností a komplexností.
Melodika tvoří nejzajímavější sloţkou Concerta, avšak Malmsteenův exhibicionismus
a extrémní rychlost hry mnohdy nosnou melodickou podstatu některých pasáţí zastře.
Koncept neoklasismu v rockové tvorbě je pokusem o navázání kontaktu s hudební
minulostí a oţivení tohoto diskursu. Pro své posluchače otevírá moţnost vnímat
a reagovat na hudební specifičnosti a rozdíly reflektující také historický a společenský
kontext. Jisté zaměření směrem ke klasické hudbě můţe znamenat legitimizaci
rockové/metalové tvorby a také poskytnutí příleţitosti k prozkoumání odlišných
hudebních funkcí a významů. Yngwie Malmsteen přivedl mnoho jeho následovatelů ke
klasické hudbě, hudební teorii či pokročilým kytarovým technikám a stal se také prvním
hudebníkem, který albem Concerto Suite for Electric Guitar and Orchestra in E Flat
Minor Op. 1 uvedl elektrickou kytaru jako zcela autonomní sólový nástroj v rámci
symfonického orchestru.
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SHRNUTÍ
Neoklasický styl v rámci rockové, respektive metalové hudby je stylově ţánrový typ,
jenţ se zformoval v průběhu osmdesátých let. Do základní charakteristiky
neoklasického rocku/metalu spadá integrace prvků artificiální tvorby ve formě přímých
či stylových citací. Inspiračními zdroji se stala zejména témata a principy kompozice
barokní a klasicistní artificiální hudby. Spojovány jsou aktualizované vzorce
předchozích období se současnými vyjadřovacími prostředky. Vyznačuje se rychlostí
a virtuozitou hry.
Hlavním reprezentantem neoklasického stylu v kontextu rockové/metalové hudby je
švédský kytarový virtuos a skladatel Yngwie Malmsteen, u kterého lze jako vrchol
neoklasických tendencí povaţovat album Concerto Suite for Electric Guitar and
Orchestra in E Flat Minor Op. 1, které bylo nahráno v roce 1998 s Českou filharmonií.
O dva roky později vyšla na DVD ţivá performance Concerto Suite for Electric Guitar
and Orchestra in E Flat Minor with New Japan Philharmonic Live. Malmsteen se tak
stal prvním hudebníkem, který uvedl elektrickou kytaru jako zcela autonomní sólový
nástroj v rámci filharmonického orchestru.
Neoklasické kompozice se od běţných rockových či metalových skladeb liší rychlostí
a virtuositou sólového partu a zejména sofistikovanou horizontální sloţkou, která se
vyznačuje komplexností a komplikovaností. Upozaděna je však sloţka vertikální
a kinetická, která je v běţných rockových písních komponentou dominantní.
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SUMMARY

The neoclassical style, in context of rock and metal music, is a genre type that has
developed through the course of the 1980’s. The main characteristics of neoclassical
rock/metal is its integration of aspects of classical music, whether as direct or stylistic
references. Its main inspirations stem from themes and compositional principles of
baroque and classicist music, thus connecting a modernised version of old
compositional patterns and contemporary means of expression. Both speed and
virtuosity of playing are exemplary of this style.
The main representative of a neoclassical style of rock/metal music is Yngwie
Malmsteen, a Swedish guitar virtuoso and composer, his neoclassical tendencies peak in
his album Concerto Suite for Electric Guitar and Orchestra in E Flat Minor Op. 1,
which was recorded with the Czech Philharmonic Orchestra in 1998. Two years later
a live performance was released on DVD under the name Concerto Suite for Electric
Guitar and Orchestra in E Flat Minor with New Japan Philharmonic Live. Malmsteen
thus became the first musician to introduce the electric guitar as a fully autonomous
solo instrument in a philharmonic orchestra.
Neoclassical compositions differ from common rock or metal songs both in the speed
and virtuosity of the solo, as in the sophistication of its horizontal component, which is
usually very complex. The vertical and kinetic components on the other hand, which are
dominant in common rock songs, are here subdued.
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ZUSSAMENTAFASSUNG

Der neoklassische Stil, mit Bezug auf die Rock- und Metal-Musik, ist eine
Musikrichtung, die sich in den 1980’er Jahren entwickelt hat. Die Hauptmerkmale des
neoklassischen Rocks und Metals sind die Integration von Aspekten der klassischen
Musik, entweder als direkte oder stilistische Referenzen. Vorwiegend stammen die
Inspirationen aus den Themen und den kompositorischen Prinzipien des Barocks und
der klassischen Musik. Folglich wird eine moderne Version alter kompositorischer
Muster mit zeitgemäßen Ausdrucksformen verbunden. Die Virtuosität des Spiels als
auch das Tempo sind beispielhaft für diesen Stil.
Der wichtigste Vertreter des neoklassischen Rock- und Metal-Stils ist Yngwie
Malmsteen, ein schwedischer Gitarrenvirtuose und Komponist, dessen neoklassische
Tendenzen in seinem Album Concerto Suite for Electric Guitar and Orchestra in E Flat
Minor Op. 1 ihren Höhepunkt erreichten, welches gemeinsam mit der Tschechischen
Philharmonie im Jahr 1998 aufgenommen wurde. Zwei Jahre später wurde eine LiveAufführung auf DVD unter dem Namen Concerto Suite for Electric Guitar and
Orchestra in E Flat Minor with New Japan Philharmonic Live veröffentlicht.
Malmsteen wurde somit zum ersten Musiker, der die elektrische Gitarre als völlig
autonomes Soloinstrument in der Philharmonie eingeführt hat.
Die neoklassischen Kompositionen unterscheiden sich hinsichtlich des Tempos und der
Virtuosität des Solo‘s von den herkömmlichen Rock- und Metal-Songs, wie in der
Ausgestaltung der horizontalen Komponente, welche normalerweise sehr komplex ist.
Wiederum sind die vertikalen und kinetischen Komponenten, welche in der
gewöhnlichen Rockmusik dominierend sind, gedämpft.
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