MAREK BRODSKÝ VYDAL KNIHU SVÝCH TEXTŮ, SÁM SI JE ILUSTROVAL
Výtvarník, textař a bývalý filmový herec Marek Brodský si k padesátým narozeninám nadělil knihu písňových textů, které napsal pro svůj domovský Nahoru po schodišti dolů band.
Kniha Zdrhám zdrhám, která vyšla v nakladatelství Galén, jež se v poslední době výrazně specializuje na vydávání knih s hudební tematikou, obsahuje 42 písňových textů, které Brodský napsal mezi lety 1983-2007. Mnohé z nich patří mezi hity kapely, kterou do svého odchodu v roce 2005 vedl, jiné dosud nebyly zhudebněny.
Marek Brodský, hlavní profesí výtvarník, si sám knihu ilustroval jakoby v chvatu načrtnutými kresbami. Není to ostatně v jeho tvorbě nic neobvyklého: většinou neveselá témata jeho písní se často odrážejí i do volné malířské tvorby. Ilustrace výborně korespondují nejen s duchem textů, ale i "rozháraným" typografickým pojetím.
Na výtvarném pojetí knihy se zásadním způsobem podílel grafik Robert Geisler, který již v minulosti s Brodským spolupracoval na celkovém grafickém designu všech CD Nahoru po schodišti dolů bandu.
Knihu doplňuje rozhovor, vedený Magdalenou Šebestovou. V něm Marek Brodský vzpomíná především na události svého života spojené s muzikou, jen letmo se dotkne osobních témat či rodinného zázemí (jeho otcem byl herec Vlastimil Brodský). Zajímavé je ale zejména jeho vyprávění o pozadí vzniku jednotlivých textů.
...třeba Den černej. To je takovej text, kterej možná není srozumitelnej na "první dobrou". Sám jsem se ho začal bát, a možná proto se nikdy nezhudebnil... Svačinářka byla zase zoufalkyně, kterou jsem potkával v jednom nejmenovaném pajzlu na Smíchově. Ona chuděra fakt fungovala obráceně: aby s ní chlapi šli, kupovala jim rumy... Moje malá Áda třeba vznikla tak, že mi někdo vyprávěl, jak při nějaký demonstraci byly holky policajtky ještě daleko brutálnější než chlapi...
Zdrhám zdrhám může posloužit jako čítankový příklad toho, že na jednu stranu písňový text je zcela jiná (ani horší, ani lepší, prostě jiná) disciplína než báseň a seřazení jakkoli kvalitních textů básnickou sbírku nedělá, na stranu druhou do detailu dotažené knižní vydání textů, doplněné o další "bonusy" (kromě zmíněného ještě fotografie, diskografie, úvodní slovo Jiřího Černého), nemůže fanoušek dotyčné kapely neocenit. A třeba nejen on.

