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Novým přírůstkem do rodiny Quazi Delict Records je pražské nu-jazzové combo
Soliloqui. Jeho vizitka v podobě pětiskladbového EP „This Is What I´m Made
Of“ letí v polovině května 2013 na stůl. Tahle samomluva není zhoubná –
jazykem je zde jen a jen hudba, takže jediné, co hrozí, je broukání si ozvěn
mnoha hudebních sfér pod vousy. Jazz, downtempo, alternativní rock a ještě
spousta dalších vlivů se po otevření vysype z krabice s nápisem Soliloqui. A
není divu – jde v nejlepším smyslu slova o vyhrané harcovníky z různých
hudebních světů.
Sama kapela svůj počátek datuje k roku 2008, kdy do ní přešla z Gang-ala-basta
vokalistka Radka Sluková. S jejím příchodem Soliloqui začínají seriózně
formovat
svůj zvuk, který osciluje mezi alternativním rockem, jazzem a
současnými elektro-akustickými výboji ze severu Evropy. V roce 2010 kapela
vyhrála soutěž Spotlight festivalu Struny podzimu s coverem skladby Galang
britské rapperky M.I.A. Po několika změnách v obsazení a ´stand by´ fázích se
sestava stabilizovala a Soliloqui v současnosti tvoří: Radka Sluková (zpěv), Jan
Šikl (klávesy), Hop (bicí), Marek Novotný (kytara) a Václav Březina (basa).
Nejedná se o žádné zelenáče – leader kapely Jan Šikl se zabývá klasickou
kompozicí a spolupracuje s orchestrem Berg, patrně nejznámějším českým
komorním tělesem, ostatní členové se rekrutují z různých, žánrově
nesouvisejících uskupení (Prago Union, Poslední výstřel, Hypnotix, Korjen,
Photolab, Ille, Joe Carnation Band ad.), texty dodávají Anouk de Poulain a
Tomáš Vostrejž. EP „This Is What I´m Made Of“ ozdobilo i několik hostů (za
všechny alespoň trumpetista Tom Levecchia ze CCTV All Stars), z nichž někteří
kapelu doplní i živě v rozšířeném projektu Soliloqui Ensemble. Důležitým
externím spolupracovníkem je i „bratr Orff“ Matouš Godík, který nové EP
Soliloqui produkoval.
Soliloqui pokřtí EP „This Is What I´m Made Of“ 16. května v pražském Jazz
Docku.
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