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Jak to
vypadá,
když vyzáblá
sinalá stařena oděná ve zvetšelém
rubáši a vyzbrojená kosou propadne
kouzlu syrového australského hard
rocku? Stačí si poslechnout alba »Tears
of Blood«, »Separation«, »Death
March« a »Ash to ash… dust to
dust« českotěšínských, Moraně
loajálních, konzervativců IMMER . Harmonická symbióza majoritního
Death Metalu floridské školy a minoritního rebelantského metalického
rocku, texty máčející čenich lidstva v jeho vlastních exkrementech…
Ale dosti již planých rádoby znaleckých plků! Dejme prostor
p. t. osazenstvu vichry industriálního severu ošlehaného tělesa
– Sikesovi, Šušovi a Špendlíkovi.
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– S – Na rozehřátí si dáme hit letošní sezóny
– „koronavirus“. Lidstvo zmírá hrůzou z tohohle
čínského drobečka. Je poměrně pozoruhodné, že
nikoho obdobným způsobem neděsí rakovina, osteoporóza, cirhóza, kardiovaskulární choroby, diabetes,
demence… Náš život je opulentní žranice zmáčená hektolitry chlastu, zamořená nikotinem a tunami fetu. A co má jako bejt? Vždyť teď je přece hlavní
předpisově uvědomělý přístup, vystajlovaná rouška na rypáku (ideálně s logem Dead
Infection) a butelka dezinfekce v pohotovosti (nejlépe francovka, ta se dá aplikovat i vnitřně…). Co vy na to, jako IMMER? Podělte se s námi o vaše stanovisko… – I – Tahle hysterie
ohledně nové chřipky už prostě začíná jít na nervy. Nikdo moc neřeší, že na obyčejnou chřipku
umírají lidé každoročně, akorát se to neeviduje v přímém přenosu. Docela chápeme, že po brutální
mediální masáži, mají lidé asi strach, ovšem z našeho pohledu je už to teď příliš hysterické a hlavně
chaotické. Neustálé změny už jsou únavné a nikdo vlastně nemůže nic naplánovat. Připravilo nás to
o pár zajímavých akcí, ale s tím už asi nic nenaděláme.
– S – Chápu, jsme tu přece kvůli
muzice. Dejme tedy vale momentálně nejpopulárnějšímu strašákovi současnosti a směle
vstupme na její, zdaleka ne zcela probádané, teritorium. V jaké z jejích nesčetných podob
vás ponejprv lapila do svých osidel? Éterická symfo víla, hlučná vyzývavá R’n’R frajle, nebo
rovnou ta mýtická nevzhledná stařena vlekoucí své vetché kosti lapidáriem zanedbanejch
náhrobků? – I – Začínali jsme s muzikou (kdysi každý zvlášť) už v dobách z dnešního pohledu
pravěkých, a to za hluboké totality, někdy v letech 80–tých. Za srdce nás z počátku samozřejmě
chytil nekompromisní Hard Rock, potažmo Heavy Metal v čele z AC/DC, JUDAS Priest, Accept,
Slayer, Grave Digger a spousta dalších, kteří pronikli komunistickým valem k naším uším. Přes
tyto velikány jsme se postupně dopracovali k tvrdším odnožím této nádherné
muziky.
– S – V dobách vašich začátků jste pěli v jadrné mateřštině, či dali rovnou
přednost latině dneška – angličtině? Ta je přeci jen snáze frázovatelná a dojde–li k výpadku
textu, krátkodobě selže paměť páně vokalistova, lze volně improvizovat na styl Vlasty Buriana, aniž by to kdokoli postřehl… – I – V začátcích našeho společného snažení (kapely Hever,
Stress) – ještě před základní vojenskou službou (pokud to ještě někomu dnes něco říká) jsme kopírovali muziku svých výše zmíněných idolů, takže jsme pěli i v mateřštině i v angličtině a polštině,
podle toho od koho se zrovna hrál song. Později , po krátkodobém působení v kapele Komtur,
jsme založili kapelu IMMER se zaměřením, které nás vždy táhlo – „Death and Roll“, a dohodli se, že
k tomuto stylu nejlépe pasuje angličtina z mnoha různých důvodů. No a tohoto kopyta se držíme
dodnes.
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– S – Čím to, že onehdá, sotva se
IMMER zmátořil k prvnímu krátkometrážnímu ataku »Silence After
Thunderstorm« za ním na dlouhou
řádku let zaklapla dvířka mrazícího
boxu. Dílem koho, čeho prožil IMMER svou klinickou smrt? – I – IMMER jsme založili po
odchodu z kapely Komtur (kde jsme těsně po vojně vlastně jen hostovali) a to Tomáš „Sikes“ Sikora
(baskytara, zpěv) , Ivo „Šušo“ Řezáč (kytara). Do kompletního složení šel s námi bubeník Gerhard
„Sony“ Drong, který přišel z kapely Brutallica. Z počátku se nám dařilo, věděli jsme co chceme hrát
a šlo to jako po másle. Po nahrání dema »Silence After Thunderstorm«, se bohužel bubeník „Sony“
začal až příliš přátelit s chlastem a trávou a šlo to od desíti k pěti. Ještě nějaký čas jsme s nadějí
čekali, že se to vsákne, ale ono né a né – do toho přišli potomci, spousty jiných starostí a šlo to
do ztracena.
– S – A naopak – kdo z vás provedl po letech první oživovací pokusy,
obnovil veškeré životní funkce zkřehlého sonického polonebožtíka a dal mu vydatnou
transfúzi tvůrčí invence? Začínali jste restaurováním songů z 90. let? Nalezneme na »Ash to
ash & Dust to dust« věkovité šlágry s faceliftem nového tisíciletí? Jen tak mimochodem, může
IMMER kandidovat na zápis do Guinnessovky, co se stálosti sestavy dotýče? Jste takovej ten
českej Motörhead? I když, pravda, Kabát také drží stále pohromadě bez personálních
rošád… – I – Resuscitaci kapely IMMER provedl Sikes & Šušo, což jsou dodnes základní kameny
sestavy kapely. Několik let jsme zpovzdálí sledovali scénu (působili jsme nějaký čas jako zvukaři),
pak jsme si řekli, že by bylo škoda zahodit to, co jsme pořád oba milovali, tak slovo dalo slovo
a vyrazili jsme lámat bubeníka Sonyho. Ten nakonec souhlasil, tak jsme šli do toho. Začali jsme dělat
nové věci (už jsme se nevraceli k songům, které vznikly před hibernací – hlavně proto, že už jsme si
je moc nepamatovali) a v roce 2008 jsme vydali fošnu „Ash to ash & Dust to dust“, na které jsou jen
nové songy. Také proto jsme zvolili tento název desky (popel popelu a prach prachu). Co se týče
kandidování do Guinessovky, tak kandidovat můžou základní stavební kameny Sikes & Šušo. (hrajem
spolu tušíme od roku 1984.) Co se týče bubeníků, tak to byl trošku problém, vystřídali jsme jich dost,
v podstatě na každé fošně hraje někdo jiný. Až u třetí desky se to ustálilo – v roce 2010 se ke kepele
IMMER připojil a za bicí usedl Petr „Špendlík“ Czendlík (karvinská mlátička, která prošla kapelami
např: Koka, Orchidea, After Dark atd), a jako první bicmen nahrál s IMMERem dvě fošny
(»Separation« a »Tears of Blood«). Takže v podstatě letos bylo 10 let co jsme v současném
složení.
– S – Obituary a Celtic Frost jsou, dovolím si drze tvrdit, masivem, z něhož
vyvěrá pramen inspirace IMMER. Občas se mihne i fragment Death. I myokard hardrockerův
zaplesá nad živelnými rytmy AC/DC (viz. „God is dead“, „Girls dances rock“… Teď jen marně
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hloubám – byli jste první vy, kdož odvážně
počal mísit tyto ingredience, či SIX FEET UNDER, nebo Debauchery?). Postřehl jsem i závan
mrazivé, leč úchvatné severské melodiky, atmosféry
ve vyhrávkách a partech prosycených luzným oparem
dívčího vokálu.Věru jste obdařeni nemalým kompozičním
talentem, vážení… Vážně, nedělám si prdel. Na mou čest! – I – Naše motto je – „v jednoduchosti je síla“, a tohoto se v naší muzice snažíme držet. Je tam určitě vše, co jsi vyjmenoval, právě
proto jsme nazvali tento styl „Death & Roll“. Jelikož v nás vždy bilo trošku deathovější srdce, chtěli
jsme dělat i takovou muziku. Ovšem v žádném případě jsme nechtěli zavrhnout styly na kterých
jsme ujížděli v mládí, jak už jsme se výše zmiňovali, tak se snažíme dělat muziku tak, aby každý
fanda Metalu – ať už z jakékoliv žánrové krabičky – našel v naší muzice to své. A samozřejmě hlavně
proto, že nás to moc baví.
– S – » GM« studio vám evidentně přirostlo k srdci. Není divu,
zvuk je excelentní a má parametry plně srovnatelné s cizinou. Jsem přesvědčen, že i mnou již
zmiňované trumfové eso v Smrťákově rukávu, Obituary, by zde mohlo zvěčnit svůj doprovod k „Danse macabre“. – I – V »GM« studiu jsme udělali všechny naše počiny v novodobé
historii. Jak správně říkáš, přirostlo nám k hercně hodně, a to především perfektní atmosférou
a osobou Martina „Prcka“ Roženka, který je vlastníkem studia a zároveň zvukařem, se kterým je
radost spolupracovat. Nemůžeme samozřejmě opomenout , že je výborný hudebník (Ador
Dorath) a v neposlední řadě super člověk a kamarád.
– S – »Tears of blood« hrdě kráčí
se svými sourozenci v semknutém šiku. Vyčetl vám někdo, že se vlastně nikam „nevyvíjíte“,
nevykazujete byť jen náznaky tzv. „progrese“? Že jste tuze zatvrzelými zpátečníky na poli
hudebním? Chcete se vyvíjet, experimentovat, zapojit do hry užvaněnýho rapera v kombinaci
s jazzovým triem kooperujícím s cimbálistou z cikánský kapely, to vše na interesantním
pozadí záznamu provozu Vítkovickejch železáren (tedy, pokud je nějakej ten Bakala ještě
nezruinoval…)? Pro prazdroj veškerenstva, doufám, že ne…! – I – Jak už jsme se zmiňovali
– tenhle styl nám maximálně vyhovuje a nehodláme na něm nic měnit. Pokud si vzpomínáme,
tak si nepamatujeme, že by nám to někdo vyčetl, recenze jsou vesměs výborné, i když je jasné, že
každému se vyhovět nedá. Ale i kdyby to někdo vyčítal, tak si kvůli tomu určitě nebudeme lámat
hlavu, nedej bože přijímat do kapely třeba rapera. Složení IMMER je od začátku ve třech lidech a tak
to i zůstane. V jednoduchosti je síla!
– S – Je zrod jednotlivých kompozic záležitostí
strastiplnou, či radostnou? Kdo z IMMER nese za svém hřbetě břímě vrchního komponisty,
nebo se o toto jho dělíte rovným dílem? Co dá víc zabrat – základní riffy, nebo (v podstatě
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heavymetalová) sóla, jimiž je (nejen)
»Tears…« doslova prošpikováno?
– I – Zrození jednotlivých songů je
různé. Někdy spíchnem song na
zkoušce za deset minut, někdy to trvá
déle. Gró komponování muziky obstarává kytarista „Šušo“ jelikož má k tomu talent a nezkutečně
široký záběr, co se týče přehledu v muzice všeobecně. Sem tam samozřejmě přispěje i zbytek kapely,
ale hlavní a základní osu prakticky všech songů skládá „Šušo“. Naproti tomu texty jsou výhradně
záležitostí „Sikese“, jakožto zpěváka při basskytaře. Zabrat dají asi více sóla, jelikož kostra songu je
dílem invence a momentálního rozpoložení. Sóla, vyhrávky a další vychytávky, už jsou záležitostí
doladění skladby a to je pracnější záležitost i s ohledem na to, že to dělá „Šušo“ sám, a nahrává tedy
povícero kytar. Koncertní verze se pak přizpůsobí tak, aby song nebyl ochuzen, ale šlo ho zahrát ve
třech lidech.
– S – Je lidstvo v prapodstatě entitou masochistickou? Vyžívá se v mukách
všeho druhu, dobrovolně samo sebe lynčuje knutou zrůdných dogmat. Do svého čela si zásadně volí ty nejhorší z nejhorších (momentálně tenhle peloton vede Merkelová, Macron a zástup
jim podobných asociálních, destruktivních kreatur, pokřivených charakterů sdružených
v instituci zvané Europarlament). Velebí se hamižnost, lichva, brainwashing, Talmud, Korán,
Bible, politická korektnost, jednostranná svoboda projevu, multi–kulti, globalizace, blackmet
Waltr a jeho oblíbenej bezohlednej „satanskej kapitalismus“, organizovanej zločin, You–tube
shopaholici/čky a hlásný trouby prevoschodítělstvem schválenejch světonázorů, 27 pohlaví
a sexuálních deviací v jednom balení, psychopati, sociopati, paraziti, darmožrouti…
Zapomněl jsem na něco? Doplňte mne… – I – Nezapomněl si asi na nic. Lidstvo má v genomu
pýchu, lakomství, závist, hněv, smilstvo, obžerství i lenost a z toho pramení násilí, fanatizmus,
hamižnost, atd… Ostatně drtivá většina našich textů o těchto vlastnostech pojednává. Lidstvo
prostě chvátá k sebedestrukci, a pokud se zásadně něco nezmění, je to jen otázka
času.
– S – Dodatek k předchozímu bodu – domníváte se, že se někdy lidstvo dostane
do stádia, kdy přestane být vděčnou inspirací pro lyriku heavythrashblackdoomdeathmetalových a hard/grind core kapel? – I – Jednoduchá odpověď – ani náhodou! Jedině, až už tu
nebude (lidstvo).
– S – Který z dosud sepsaných textů pro IMMER plně vystihuje
nadnesený pojem „Homo sapiens“ v celé jeho obludnosti? – I – Těch textů bude povícero, ale
jako příklad – „Puppeteers” („Loutkáři”) – z poslední desky.
– S – Je možno souhlasit
s postřehem, že lidstvo hřeší na absenci přirozeného predátora (jehož roli na našem
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kontinentu zastávali v prehistorii šavlozubí tygři,
jeskynní lvi a medvědi)? – I – No těžko říct. Možná by
to pomohlo, ale to by se tihle predátoři museli živit jen
zmrdama ve všech svých podobách, a to, podle toho jak to
chodí, by určitě bylo přesně opačně.
– S – Ztotožňujete
se s tvrzením Tomáše Zavadila (Hermafrodit band), že,
cituji: „…popěvky o romantických nesmyslech nepatří do
kultury“? – I – Naopak – popěvky o čemkoliv samozřejmě
do kultury patří. Bez popěvků našich dávných předků, by kultura,
potažmo muzika jak ji známe nebyla. Vzpomeňme na krále Elvise
jak byl zpočátku odmítán a k čemu to nakonec
vedlo…
– S – Doufám, že mé dotazy nebyly příliš plytké,
ledabylé, vtip postrádající, neřkuli přímo stupidní, nactiutrhačné. Buďtež zdrávi vespolek, nechť
veškeré pohromy bakteriální, živelní i materiální
vás míjí a tvůrčí kóma si hledí spíše pop scény.
Samozřejmě, že ani vás neušetřím žádosti
o zanechání nějakého toho mementa pro
generace jsoucí i ty budoucí… – I – vidět ho
nemůžete, ale on je zde, utíkat můžete, leč
neuniknete, je vaše svědomí, váš věčný stín, co víte
vy, taky on ví!!
Tvůrč í kolekti v IMMER ba n d u, Sk a l p
(Čer ven e c 2020)

