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Lovesong Orchestra:
„Hrát mezi lidmi je nejvíc“

Pětičlennou kapelu Lovesong Orchestra můžete velmi často potkat 
na náměstí Jiřího z Poděbrad. Hudebně doplňuje tu správnou tržní 
atmosféru a nebojí se jít mezi lidi. Vznikla v roce 2008 a od té doby 
odehrála řadu koncertů nejen na Jiřáku, ale všude po republice. Jejich 
spontánní divokost vás strhne a vy se tak stává součástí vystoupení. 
Vyzpovídali jsme jejich saxofonistu Tomáše Průšu, jaký to je sestoupit 
z pódia a hrát v davu.

Hrajete často na akcích v souvislosti s trhy na náměstí 
Jiřího z Poděbrad.  Proč zrovna tam? 

Produkujeme přírodní, čistou hudbu bez chemických pří-
pravků a konzervantů v 100% biokvalitě, a tak je napros-
to logické naše angažmá na farmářských trzích. A proč 
zrovna na Jiřáku? Protože jejich organizátoři jako první 
poznali, co bude pro ně dobré.

V biokvalitě? Jak to myslíte? 

Naše nástroje jsou vyrobeny pouze z přírodních slitin 
a zvuk na nich tvoříme vlastním dechem, podpořeným 
tepem srdce. Vše je ruční práce. Žádné triky, žádná elekt-
ronika, žádné efekty. To, co dominuje, jsou silné melodie, 
smysluplné texty a živelná energie. 

Jaký máte vztah k Jiřáku? Chodíte tam i mimo hraní? 
A co se vám tam nejvíce líbí?

Jiřák je pro nás velmi důležité místo. Jako hraniční prostor 
mezi Královskými Vinohrady a Žižkovem se dostal i do 
jedné naší autobiografické písničky Průša z Vinohrad, 
takže se dá říct, že ho vozíme všude s sebou.

Takže jste taková tržní kapela, jak se o vás píše?

Lovesong Orchestra je na světě proto, aby hrála všude 
tam, kde je třeba. Jsme tedy podle situace kapelou tržní, 
svatební, koncertní, guerilovou. 

Jste proslulí tím, že jdete tzv. do davu a hrajete mezi 
lidmi. Je to rozdíl než hraní třeba na pódiu, ne? 

Hraní mezi lidmi je úplně nejvíc, co můžeme zažít. Na 
pódiu jsou muzikanti od publika odděleni hradbou růz-
ných beden a drátů, a tak po sobě všichni jen tak na dálku 
pokukují. Když dáte tu bariéru pryč, tak z toho najednou 
mají všichni daleko silnější zážitky. Je to tak dobré, že už 
všude tam, kde je to jen trochu možné hrajeme i koncer-
ty bez pódia. Vloni o prázdninách jsme začali pořádat 
pravidelné akce na lodi Tajemství, které jsme na zimu 
přestěhovali do Galerie Lucerna. Balkan Fiesta je naším 
formátem bezbariérového koncertování.

Máte nějakou negativní zkušenost spojenou právě 
s tím, že jsou lidé tak blízko vás? 

Negativní zkušenosti spojené s hraním mezi lidmi nemá-
me žádné. Je potřeba být jen připraven na to, že si na vás 
lidi můžou během hraní sáhnout, že při tanci do vás může 
někdo strčit, takže si musíte dávat trochu pozor na zuby. 

Inspiraci berete hlavně v balkánské hudbě, že? Jaké 
máte písně? Převzaté nebo i svoje?

Na repertoáru máme ty nejkrásnější písničky od Balkánu 
až na Kubu, doplněné vlastní tvorbou. Inspirací pro nás 
nebyla ani tak balkánská hudba, jako spíš způsob, jakým 
Balkánci používají dechové nástroje. Odkoukali jsme od 
nich, jak hrát dechovku s drajvem jako rocková kapela.

Hrajete i na svatbách a firemních večírcích. Myslíte, 
že lidé čím dál častěji vyhledávají právě spontaneitu, 
kterou nabízíte?

Určitě ano a jsme tomu rádi. Na lidi nejvíce působí to, 
že od nás dostávají muziku v její nejpřirozenější a nej-
jednodušší podobě. Žádné triky, stylizace. Postupně si 
mezi sebou šíří tu zprávu, že něco takového je možné 
a to je dobře.

Hraní mezi lidmi, být tedy uprostřed davu, je v Česku 
docela neobvyklé, že? Kde jste se inspirovali?

Poprvé jsem viděl sejít muzikanty z pódia v Praze na 
konci vystoupení makedonské kapely Kočani Orkestar. 
Hned mi bylo jasné, že něco takového chci taky umět. 
Potom jsem tři roky žil ve Španělsku, kde je hraní mezi 
lidmi běžnou věcí a tam jsem si v tomhle ohledu doplnil 
vzdělání. Ačkoli u nás takové hraní je zatím ještě trochu 
neobvyklé, není to rozdílnou mentalitou, ale tím, že to tu 
léta nikdo nedělal.
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