ROZHOVOR S NICOLE CASALONGA

Čím vás uchvátila korsická tradiční hudba?
Lidová hudba obecně je výrazem a zrcadlem určité kultury a lidí, kteří toto kulturní
společenství vytvářejí – nejinak je tomu u korsické hudby. Fascinuje mě svojí silou a
spontaneitou.
V čem je korsická lidová píseň specifická?
Prací s barvou hlasu; hudebními mody; mikrointervaly; mnohohlasy…
Jak dlouho se věnujete vedení hudebních dílen zaměřených na korsickou tradiční hudbu?
Vyučuji od roku 1978 a to jak na akademické půdě, tak i zájemce z různých sborů a spolků.
Často pracuji na Korsice, ve Francii i v cizině.
Vedete tyto dílny v různých zemích, jsou nějaké rozdíly mezi účastníky s ohledem na jejich
národnost?
Rozhodně a tyto rozdíly se projevují často nečekaně a protichůdně.
Zajímáte se i o jinou tradiční hudbu, než je ta korsická? Nacházíte mezi jednotlivými národními
tradicemi spojení?
Mezi moje oblíbené patří hudba jižní Itále, Sardínie, Albánie, hudba ze severoafrického
Atlasu, bubny z Burundi, polyfonie Pygmejů… a také krásná sbírka Samuela Bauda Bovyho
zaměřená na hudbu Řecka a Kréty.
Hlubší analýza by jistě zkonstatovala více odlišných než spojujících prvků.
Pokud bychom ale poodstoupili od muzikologické klasifikace. pravděpodobně bychom
nalezli něco, co by mohlo být považováno za všudypřítomný a univerzální princip – a sice
že každá kultura a každá komunita přistupuje ke zpěvu, hudbě a tanci jedinečným a
svébytným způsobem.
V Česku jste již poněkolikáté, jak se vám tato země líbí?
Praha je fascinující a záhadné město, které jsem ještě neměla moc příležitost objevovat.
Přesto jsem se tady už setkala s lidmi, kteří mě obohatili a vy, spolu s Agens Kutas, patříte,
navzdory více než 1000km vzdálenosti, která nás dělí, do takového mého „okruhu blízkých
duší“.

V čem myslíte, že lidem kontakt s tradicí pomáhá? Proč je pro ně přínosný?
Znát své tradice znamená znát své kořeny. To mi přijde zásadní. I proto, abychom se od
nich mohli oprostit, anebo proto, abychom na ně naopak mohli navázat.
Co vám osobně tato hudba přinesla do života?
Toho je tolik!!!!!!!! A mimo jiné mi dovoluje zažívat ryzí emoce, jaké si pamatuji z dětství.

