
Hudba spoluvytváří a zdůrazňuje atmosféru filmu, 
prohlubuje vášně
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Andrea Rottin, Jan Procházka a Tomáš Majtán dohromady tvoří osobité hudební trio Neuvěřitelno. 
Hrají několik žánrů dohromady, netrápí se pravidly, a když hledají ten správný tón, sáhnou třeba po 
kuchyňském  nádobí.  Zkouší  doma,  ve  sklepě,  i  na  půdě,  aby  pak  naživo  doprovodili  němý 
film Příchozí  z temnot.  Týdny  příprav  a  tréninku  pak  zúročí  v přítmí  kinosálu  během necelých 
osmdesáti  minut  hraní.  Už  3.  prosince  je  můžete  „zažít“  u  nás  ve  Scale.

Jak a kdy vzniklo uskupení Neuvěřitelno?

TM: Známe se dlouho a nějakým způsobem jsme spolu již hráli. Andrea pak jednoho dne přišel s 
nabídkou hudby k filmu. A jemu se velmi těžko říká ne.

Jak  jste  se  dostali  k nabídce  skládat  hudbu  pro  němý  film?  Přece  jen  se  dnes  jedná  o 
netradiční zakázku.

AR: Oslovil nás přímo Národní filmový archiv s tím, že na nás mají dobré reference z doprovodu k 
filmu Cikáni, který jsme připravili pro představení v brněnském sále Bakala v září 2011.

Jak vnímáte rozdíl mezi běžným skládáním hudby a skládáním pro film?

JP: U skládání pro film je důležité, aby na sebe hudba nepoutala přespříliš pozornosti a sloužila 
především k podbarvení obrazu a zdůraznění emocionálního působení scén, postav a děje. Zároveň 
však nesmí být banální a triviální. Zatímco při skládání pro poslech je ideální, když jsou posluchači  
zcela  ponoření  do  skladby,  u  filmové hudby je  dle  mého názoru  optimální,  když divák hudbu 
vědomě téměř nevnímá, ale obraz se zvukem splývají v jeden komplexní percepční zážitek. Také 
zde nejde, alespoň v našem způsobu tvorby, o vytváření jednotných souvislých skladeb s vlastní 
kompozicí a strukturou, ale o kombinování a variování jednotlivých prvků, které vymýšlíme jako 
motivy a témata pro jednotlivé scény, postavy nebo afekty.
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AR: Když  se  skládá  hudba k nahrávání,  anebo pro  koncerty,  hudebník  i  publikum jsou vtaženi 
kontextem současnosti. Když se skládá hudba pro němý film, tak se k tomu ještě přidá prvek ze 
začátku minulého století.

TM: Když se ale hudba na druhou stranu alespoň trochu „nepopere“ s filmem, aby si uzurpovala 
část divákovy pozornosti pro sebe, může pak vzniknout bezkrevný background.

Třeba hudba od Ennia Morriconeho v Tenkrát na Západě je pro mě osobně důležitější než samotný 
Henry Fonda v hlavní roli.

Jak takové skládání vypadá? Promítnete si nejdřív film a „šijete“ hudbu na tělo, nebo třeba 
improvizujete?

AR: Nejdřív  jsem  se  na  film  několikrát  podíval  a  napsal  si  poznámky.  Pak  jsem  začal  dávat 
dohromady ty části, při kterých jsem chtěl mít stejný hudební motiv. Přitom jsem se pokusil jen 
mírně variovat s tonalitami, aby spolu sousedící motivy splynuly. Potom Tomáš a Jan skládali své 
motivy k těm částem, ke kterým jsem já nic neměl.  Nakonec jsme spolu aranžovali  a vytvořili 
variace, díky kterým jsou naše motivy silně propojené a dávají dohromady jeden celek.

JP: Nejdříve na sebe několikrát necháváme působit samotný film, rozhodujeme se, které pasáže 
zdůraznit  hudbou,  a  které  nechat  bez  zvuku.  Zároveň  vymýšlíme  první  motivy  pro  jednotlivé 
situace,  postavy a  afekty.  Improvizace  má  také  své  místo,  s její  pomocí  se  snažíme spontánně 
vystihnout  podstatu  scén  a  vymýšlet  party  jednotlivých  nástrojů.  Postupně  pak  tyto  motivy 
upravujeme,  kombinujeme,  obměňujeme  a  spojujeme  s dalšími,  dle  logiky  narace  a  dynamiky 
filmu.

TM: A neustále přitom pendlujeme mezi různými prostory. Zkoušíme asi na pěti různých místech 
včetně sklepa a půdy.

To zní jako velké dobrodružství. Jaké další zkušenosti jste získali?

JP: Všichni tři se jinak věnujeme svým vlastním kapelám a projektům, které zasahují do různých 
žánrů od vážné hudby přes alternativní rock, blues či reggae nebo noise. Společná tvorba filmové 
hudby nám umožňuje úplně jiný způsob práce a odlišné vnímání hudby a její funkce. Zároveň je to 
pro  nás  možnost,  jak  uplatnit  vlastní  kreativní  postupy  a  taky  své  hráčské  styly  v nových, 
překvapivých aranžích a kompozicích.

TM: Pro mě hraje velkou důležitost propojení audio video – teď a tady. Má to velkou sílu. Taky je 
vzrušující interpretovat asi 90 let starý film. Co by na to asi řekl pan Kolár? 



Co je pro Vás jako pro hudebníky nejtěžší, když stojíte před plátnem?

JP: Nejtěžší je ta synchronizace s obrazem. Většinu motivů máme vymyšlených na vteřinu přesně, 
ale protože promítači pouští občas kotouč na trochu jinou rychlost, než máme nacvičeno, musíme 
pak reagovat změnou tempa nebo vynecháním či přidáním některé části, aby se nám sjednocení 
obrazu a zvuku v klíčovém momentu povedlo. Tyto spontánní změny si můžeme dát během živého 
hraní najevo pouze posunky, což je v temném sále kina dosti těžké.

TM: Musíme umět udržet smích, když na sebe začneme kvůli dorozumívání dělat „opičky“.

JP: Také  je  náročné  díky  množství  variant  různých  hudebních  prvků  udržet  v paměti  jejich 
posloupnost a délku trvání, s trochou nadsázky lze říci, že je to jako pamatovat si hodinu dlouhou 
skladbu.

Už za sebou máte několik promítání, které jste odehráli, včetně účasti na MFF v Karlových 
Varech. Jak publikum na Vaši hudbu reagovalo?

JP: Jsme rádi a vážíme si toho, že velmi příznivě. Hráli jsme na zahraničních festivalech němých 
filmů v Bonnu a Pordenone, kam se sjíždí fandové filmu a vyhlášení muzikanti, věnující se živému 
doprovodu němých filmů. To jsou většinou starší seriózní pánové, brilantně ovládající hru na klavír 
a improvizaci, takže jsme tam byli s naším pojetím zahrnujícím nezvyklé nástroje jako xylofon, 
haluškovač, kytarový delay a kuchyňské vybavení, celkem netypičtí a svérázní. Pro někoho byla 
naše tvorba až příliš experimentální, jiní naopak oceňovali originální přístup.

TM: Nic po nás zatím neházeli.

Myslíte si, že Vaše hudba změnila způsob, jak Příchozího z temnot diváci vnímají?

JP: Určitě, i pro nás je velmi náročné udržet pozornost u filmu, který postrádá jakoukoliv zvukovou 
složku.  Ve  zlaté  éře  němých  filmů  bylo  zvykem,  že  byly  filmy  doprovázeny  improvizujícím 
klavíristou.  Tyto  hudební  doprovody měly  velmi  kolísavou kvalitu,  někdy se  pouze  přehrávaly 
známé  šlágry,  které  ani  neměly  s dějem  filmu  mnoho  společného,  ale  bylo  to  pro  diváky 
stravitelnější,  než  sedět  přes  hodinu v tichém kině.  Hudba spoluvytváří  a  zdůrazňuje  atmosféru 
filmu, prohlubuje vášně a charakter postav, nebo milostné, hororové a komické momenty, které se 
ve filmu odehrávají. Také dokáže předjímat nějaký zvrat v ději, ještě než se stane, a graduje tak 
napětí a divákovu zvědavost.

Kdyby ta nabídka přišla… šli byste do podobného zážitku znovu?

JP: Určitě ano! Je to sice spousta práce, ale také zábavy, radosti a kreativního vyžití.
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