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Zdá se, že i tento nevyřčený vzkaz posílá hudební formace Yellow Sisters svým
věrným i náhodným posluchačům. Záznam živého vystoupení totiž odkrývá samu podstatu velmi
originálního seskupení, jehož tvorba stále působí jako vítané zjevení domácí scény. A hlavně: má
přesah!
Album, které se jmenuje Yellow Sisters LIVE, přináší nahrávku z loňského prosince. Vznikla v
prostoru Club Kino Černošice a je průřezem dosavadní tvorby ženského kvarteta fungujícího od
roku 2005. Čtyři ženy (jmenovitě Antonia Nyass, Bára Vaculíková, Luhawa Goldin, Lena Yellow) si
vyzkoušely jiné interpretace skladeb, které byste našli na některých předchozích albech. V šesti z
patnácti písní výrazně vypomohl vítaný host Petr Wajsar.
Vokalistky, jimž je vlastní smysl pro experimentování, si pohrávají s melodiemi i rytmem napříč
žánry. Fascinující je, jakým způsobem se individuálně pouštějí do neznámých vod a přitom dbají na
celek. Přesně vědí, jak si počínat, aby se společné dílo nerozsypalo. „Živé“ album je důkazem, že i
ve světě plném náhražek a šidítek lze spolehnout pouze na vlastní hlas. „Sestry“ se v tomto případě
obešly bez doprovodných nástrojů a smyček. O to silněji působí nálady, které jsou schopny navodit
– od polohy téměř zasněné (Makchi, Sister) až ke skoro tanečním pobídkám (Tubab Woman,
Beautiful). Vtipnými bonusy jsou dvě improvizace (Vlaková a Tříminutová).
Mohu potvrdit, že při soustředěném poslechu se můžete propracovat až ke změněnému stavu
vědomí. Například vás napadne, jak by koncert vypadal, kdyby se účinkující i diváci sešli u jednoho
ohně a pod jednou oblohou. Ale to je spíše otázka související se subjektivním vnímáním a
momentálním naladěním každého nás.
Yellow Sisters (každopádně!) přinášejí naději, že je možné se vrátit ke kořenům. Berte to jako další
„nadhudební“ vzkaz: záchrana je možná, jen nesmíme ignorovat vše podstatné a poctivé.
Yellow Sisters LIVE
Interpret: Yellow Sisters & Petr Wajsar
Žánr: world music/vocals
Skladby: 1/ Singalana, 2/ Vítr, 3/ Sister, 4/
Makchi, 5/ Žlutá, 6/ Pramen, 7/ Vlaková improvizace, 8/ Tubab Woman, 9/ Tříminutová
improvizace, 10/ Smířená, 11/ This Fire, 12/
Proudy, 13/ Beautiful, 14/,Desert Sky, 15/
Oceán
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