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Kobi Farhi se stal známým ve světě 
hudby jako zpěvák a zakládající člen 
izraelské kapely ORPHANED LAND, 
která byla založena již v  roce 1991. 
Kapela musela na svůj mezinárodní 
úspěch čekat více než deset let své 
kariéry. Dokonce i v průběhu těch let 
se jim podařilo ovlivnit životy lidí na 
Středním východě, aniž by si hloubě-
ji uvědomovali vliv, který pomalu za-
čínali mít. Z počátečního nadšení pro 
metalovou hudbu, kterou kombinova-
li s  orientálními vlivy svého regionu, 
se přirozeně proměnili ve formaci se 
smyslem pro poslání a účel. Zlomový 
okamžik přišel v  roce 2001 ve formě 
e-mailu od palestinského fanouška, 
jenž jim poslal svou fotografii s  te-
továním ORPHANED LAND společně 
se zprávou o významu jejich hudby 
v  jeho životě. Byl to moment, který 
definitivně změnil pohled muzikan-
tů, jež okamžitě pochopili sílu hudby  
i svého budoucího směřování. 

Za konceptem ORPHANED LAND je 
nádherné poslání, které se s vydáním 
každého nového alba rozšiřuje o nová 

témata. Hlavní myšlenky však zů-
stávají pilíři celé jejich tvorby: vnést 
světlo a naději do životů těch, kteří 
trpí pod tlakem nekompromisních 
pravidel společnosti, otvírat oči a mě-
nit názory krevních nepřátel šířením 
a ukazováním jiných pohledů a způ-
sobů myšlení, podpora míru, lidskos-
ti a přátelství prostřednictvím hudby  
a filozofie, které jsou všichni společně 
oddaní. 

Kapela prošla v  průběhu své kariéry 
několika personálními změnami. Tou 
dosud nejvýznamnější byl v roce 2011 
odchod jednoho ze zakládajících čle-
nů a hlavního kytaristy, Yossi Sassi-
ho. Nahradil ho o generaci mladší, 
kreativní a talentovaný, Chen Balbus, 
který díky znalostem a svému koníč-
ku v moderních technologiích pomohl 
posunout kapelu na jinou úroveň. 

ORPHANED LAND nepatří mezi kapely 
chrlící každý rok jedno album za dru-
hým. Berou si potřebný čas, aby byl 
výsledek co nejdetailněji propraco-
vaný. S každým novým albem stvrzují 
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růst nejen jako muzikanti, ale i jako 
osobnosti. Je to díky jejich původu 
a kořenům i díky jedinečnému žán-
ru, který vytvořili. To vše podtržené 
charismatickou osobností frontmana 
Kobi Farhiho a především odvážným 
posláním. Kobi Farhimu se 10. března 
roku 2019 v osobní rovině splnil jeden 
z  jeho největších snů v podobě naro-
zení první dcery, jež dostala jméno  
Leila Liana. 

Získali si respekt fanoušků po celém 
světě, uznání ze strany médií, od lidí 
ze sfér vzdálených metalové a rockové 
hudbě i dalších respektovaných uměl-
ců a hudebních kolegů z různých žán-
rů. ORPHANED LAND je nejpopulár-
nější formací pocházející ze Středního 

východu. Jejich práce byla oceněna 
třemi cenami míru včetně Friendship 
And Peace Award (Ceny přátelství  
a míru), kterou kapela obdržela od tu-
recké vlády navzdory faktu, že Izrael  
a Turecko nemají mezi sebou diplo-
matické vazby. Vděční fanoušci zreali-
zovali v roce 2012 petici a ambasadory 
Středního východu nominovali na No-
belovu cenu míru za to, že spojují lidi 
bez ohledu na náboženské vyznání  
a prostředí, ze kterého pochází. Od té 
doby petici podepsaly tisíce lidí z celé-
ho světa. ORPHANED LAND jsou rov-
něž hrdí držitelé několika hudebních 
ocenění, včetně „Global Metal Band“ 
za rok 2014 nebo Video roku 2018 za 
klip ke skladbě „Like Orpheus“ (Pro-
gressive Music Awards UK).       KT

Kobi Farhi / Foto: Zoharon Photography



4

pocházíš z jednoho z nejstarších měst na svě-
tě, z jaffy, která je křižovatkou mnoha et-
nických skupin, z čehož vyplývá rozmanitost 
kultur a náboženských vyznání. jak na tebe 
tyto aspekty působily hlavně v době, kdy  
jsi vyrůstal? bylo to pro tebe přirozené, anebo 
jsi byl i zmatený z převážně odlišných inter-
pretací víry? 
myslím, že obojí. přesně, jak jsi řekla – jaffa 
je opravdu velmi staré, historické město s vý-
jimečnou archeologií. Dokonce je zmíněné  
i v bibli z doby, kdy proroka jonáše spolkla vel-
ká ryba. vyrůstat právě v takovém prostředí 
pro mě bylo velmi přínosné hlavně z hlediska 
formování mé osobnosti. tohle jsem vnímal již 
od dětství. populace města je složena z židů, 
muslimů i křesťanů. ze sousedství se odjakživa 
ozývala různorodá hudba. slyšel jsem hudbu ze 
synagogy, arabskou muziku i hudbu z kostela. 
všechno na jednom místě. tohle je možné za-
žít pouze v Izraeli, a hlavně v jaffě. samozřejmě 
například i v jeruzalémě. když jsem byl malý, 
lidé mi říkávali, že se v jaffě slaví nejvíce svát-
ků na světě. slaví se zde židovské, muslimské  
i křesťanské svátky. v oknech jsem vídával kří-
že, když křesťané slavili vánoce, půlměsíc, když 
byl čas ramadánu a chanukové svícny v období 
židovské chanuky. vždy jsem vnímal toto měs-
to jako multikulturní. mí prarodiče vlastnili tex-
tilní továrnu a jejich zaměstnanci pocházeli ze 
všech vrstev obyvatelstva města. vzpomínám 

si, že když jsem mezi ně chodil, vždy jsem cítil 
velmi pozitivní vibrace. měli velmi harmonické 
vztahy. smáli se spolu, jedli spolu a scházeli se 
společně i po práci, třeba na pár drinků. tohle 
všechno se pro mě stalo tou největší inspirací  
i pro tvorbu s orpHaNeD laND. 

kdy se tedy ve tvém nitru začal odehrávat 
zmatek? 
Největší zmatek jsem začal pociťovat jako teen-
ager díky novinám a médiím. obecně jsem byl 
otrávený názory lidí. Nezáleželo na tom, zda se 
týkaly muslimů, křesťanů nebo názorů musli-
mů na židy. Nějakou dobu jsem z toho byl vel-
mi zmatený a myslel jsem si, že mě snad arab 
chce zabít. Neustále jsem také slyšel spoustu 
historek o krveprolití v jaffě. Nebyl to stopro-
centní příběh vzájemného soužití a přátelství. 
Dělo se obojí. já jsem velmi pozitivní člověk, 
uchovávám si především pozitivní příběhy  
a momenty. ty ve mně zůstávají napořád. Nej-
větší zmatek ve mně vyvolali ve škole. učili 
nás, že Izák a Izmael byli bratři. Izák je otcem 
Židů a Izmael je otcem arabů. oba jsou syno-
vé abrahama. Nikdy jsem nerozuměl tomu, 
proč spolu neustále bojujeme, když jsme his-
toricky bratři. věříme stejným věcem, používá-
me i shodná jména. je to jako v případě švédů  
a Norů nebo jako v případě slovanských náro-
dů. všichni jsme stejní lidé. ježíš byl původem 
Žid. Nerozumím tomu, proč křesťané viní Židy 

INTERVIEW
kobI FarHI
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z ukřižování krista. tohle jsou věci, které jsem 
nikdy nepochopil. postupem času mi ale došlo, 
že jsou naše mozky silně vymývány médii, ka-
zateli, rabíny, náboženskými vůdci, novinami... 
krmí nás a my to přijímáme jako absolutní 
pravdu. Našim rodičům jsou vymývány mozky. 
je nám to podsouváno odevšad. přebíráme to 
z  televize, od religiózních vůdců všech nábo-
ženství, našich rodičů i našich přátel. tuhle re-
alitu nám vytvářejí. myslím, že nejprodávanější 
hračkou na světě je dětská pistole. když jako 
dítě vyrůstáš s dětskou pistolí v ruce, dospěješ 
a z hračky se stane opravdová zbraň. vlastně 
ti to dává smysl, protože držíš v ruce zbraň od 
doby, kdy jsi byl dítě. Nejdříve si hraješ a jakože 
bojuješ s kamarády. střílíš při hraní televizních 
a počítačových her. ovlivněn všemi těmi vymý-
vači mozků jsi potom připraven vzít opravdo-
vou zbraň a bránit svou zemi před nepřáteli. 
pochopil jsem, že je to velký podvod a jediné, 
co s tím mohu dělat, je tvořit hudbu. Hudbě  
a skládání jsem velmi oddaný. je to má jediná 
zbraň. v tomto směru mě nejvíce inspirovala 
jaffa. právě proto používáme všechny ty mo-
tivy spojené s náboženstvími. já nejsem vůbec 
nábožensky založený člověk a vůči nábožen-
stvím jsem velmi kritický. myslím, že selhávají 
v  poskytování toho, v  čem jim byla daná dů-
věra. ať už se jedná o naději, lidskost, morál-
ku, anebo jde o lidské hodnoty a o to, že jsme 
všichni dětmi boha. Náboženství je politická 

party, kde jde každému jen o vlastní potřeby, 
a to je všechno. 

Díky vašemu původu jsou vlivy orientální mu-
ziky ve tvorbě orpHaNeD laND pochopitel-
né. jak jste se ale dostali k metalové hudbě  
a jak to bylo s podporou tohoto žánru v Izraeli 
hlavně koncem 80. a počátkem 90. let? 
Nejdříve ze všeho se vrátím zpět do jaffy, jež 
je – jak jsem již řekl – multikulturní město. ja-
ffa byla zároveň vždy těžký „hardcore“. bylo 
to město s největším počtem narkomanů v Iz-
raeli. když jsem byl ještě dítě, statisticky tam 
byl každý druhý obyvatel narkoman. Dokonce 
máme jednoho takového i v rodině. Hodně spi-
rituality či náboženství a na druhé straně těžký 
„hardcore“. tohle všechno dohromady, včetně 
veškerého toho „hardcoru“, je svým způsobem 
orpHaNeD laND. vrátím se zpět do svého 
dětství. je třeba vědět, že Izrael byl jediný de-
mokratický stát na středním východě. jsme ob-
klopeni několika zeměmi, které nyní mají sta-
bilní režimy, ale tyto země bývaly diktaturami 
a zabíjely vlastní lidi. Izrael byl vždy svobodnou 
zemí. Hudbu ze západu jsme mohli svobodně 
poslouchat, včetně té metalové. metallIca 
koncertovala v Izraeli už v roce 1993. to byl zla-
tý hřeb mého dospívání. mohli jsme svobodně 
vyjadřovat své názory a vyznávat, co jsme chtě-
li. mohl jsem například uprostřed ulice vykřiko-
vat, že věřím v satana anebo se chtít vymočit 

Foto: Koby Dovraz
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předsedovi vlády na hlavu. Nikdo by mě za to 
ani nezabil, ani nezavřel do vězení. Heavy me-
tal změnil celý můj život. Do Izraele se dostal 
dříve než do arabského světa. v mých 15 letech 
mi vše připadalo zastaralé a plastické, dokud 
jsem neobjevil IroN maIDeN. když jsem popr-
vé slyšel jejich hudbu, měl jsem pocit, že jsem 
objevil utajený svět. Něco upřímného, něco, co 
nemá nic společného s tím, co se hraje v rádiu, 
s popem a vším podobným. měl jsem dojem, 
jako bych byl vzkříšen nebo znovuzrozen do ži-
vota, jaký jsem chtěl žít. cítil jsem to, když mi 
bylo 15 a cítím to stejně i dnes. Heavymetalo-
vá hudba dokáže dělat zázraky, hudba obec-
ně umí s lidmi dělat divy. ale heavy metal ob-
zvlášť dokáže dělat zázraky, jež jsou velkolepé.  
orpHaNeD laND je toho důkazem. Členové 
orpHaNeD laND jsou nejpopulárnějšími Izra-
elci v arabském světě. a to jen díky heavyme-
talové hudbě. samozřejmě v Izraeli narazíš na 
další lidi s potenciálem prosadit se v arabském 
světě. mohli by to být básníci, levicoví nebo 
pro-palestinští politici, režiséři dokumentár-
ních filmů... jak je tedy možné, že se zrovna ze 
všech nejvíce prosadí v  arabském světě týpci 
z  heavymetalové skupiny? samozřejmě je to  
i díky našim textům, naší specifické hudbě, 
ale také kvůli tomu, že jsme heavymetalovou 
kapelou. to je prostě fakt. jen mi to potvrzuje 
věci, které jsem cítil už jako mladý kluk. a rov-
něž je to pro mě stvrzením toho, jakou sílu má 

heavymetalová hudba. Dokonce mění pohled 
i na to, že tady mluvíme z  hlediska historie  
o bratrech, ale v  současné době krevních ne-
přátelích, kteří se mezi sebou zabíjejí už více 
než sto let. zdá se, že arabové a Izraelci úplně 
zapomněli na to, že jsou bratři a pohlížejí na 
sebe jako na zvířata. pokud to může heavyme-
talová hudba prolomit nebo změnit, na střed-
ním východě neexistuje nic podobného. pořád 
slyšíme jen příběhy o krvi, ohni a zbraních. Ni-
kdy nejde o příběhy o přátelství nebo bratrství. 

bylo ti pouhých 16 let, když jsi zažil válku  
v perském zálivu. asi není nutné rozebírat, co 
tak hrozný zážitek udělá s psychikou člověka. 
můžeme ale říct, že to bylo jedno z těch zásad-
ních období, které tě motivovalo k tomu, abys 
právě prostřednictvím hudby promlouval k li-
dem a ukazoval jim tak jiné způsoby myšlení? 
ano, v té době jsem byl hodně ponořený do 
metalu. usínal jsem se sluchátky v  uších, ve 
kterých mi zněla metallIca. měl jsem pocit, 
že metallIca mě ochrání před vším špatným 
ve světě. opravdu vnímám heavy metal jako 
náboženství a lidi, kteří dělají heavy metal, 
jako rabíny nebo jim podobné. v období války  
v perském zálivu jsme s kamarádem napsali 
text k písni „the sahara‘s storm“ z našeho de-
butu „sahara“. z textu je jasné, že se hodně do-
týká izraelsko-arabského konfliktu. použil jsem 
v něm slova – the desert storm (pouštní bouře). 

Foto: Koby Dovraz
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to bylo jméno operace, kterou spojené státy 
provozovaly během celé války v perském záli-
vu. takhle tu operaci nazvali američané. tato 
skladba vzešla z období války v perském zálivu 
a podle mě je skvělá. Dodneška patří mezi mé 
nejoblíbenější v naší diskografii. 

původně jste se jako kapela jmenovali  
resurrectIoN. rozhodli jste se pro změnu 
názvu, aby si vás lidé automaticky nezařadili 
mezi whitemetalové kapely? 
Ne. když jsme začínali, hráli jsme velmi tra-
diční death metal jako morbID aNGel nebo  
sepultura. po šesti měsících jsme to stopli. 
Řekli jsme si, že pokud budeme kopírovat ame-
rické nebo evropské kapely, ničeho nedosáh-
neme. pocházíme z  naprosto odlišného pro-
středí. z  místa, které se odlišuje atmosférou, 
počasím i mentalitou. všechno tady je úplně 
jiné než v evropě nebo spojených státech. pře-
mýšleli jsme, proč tohle všechno nezakompo-
novat do naší hudby, proč v rámci heavy me-
talu nevytvořit originální žánr. orientální metal 
– proč bychom nemohli přenést atmosférický 
folklorní metal středního východu do heavy 
metalu? orpHaNeD laND byla vlastně jednou 
z prvních folkmetalových kapel na světě. zača-
li jsme před lety. v  tu chvíli jsme se rozhodli 
zaměřit se na místo odkud pocházíme a inspi-
rovat se jím. ať už se jednalo o texty, nástroje 
nebo způsob, jakým hrajeme naši hudbu. roz-

hodli jsme se čerpat z tohoto místa a neinspiro-
vat se americkými a evropskými kapelami. při-
rozeně první věc, kterou jsme museli změnit, 
byl název kapely, protože resurrectIoN byl 
klišé. orpHaNeD laND parafrázuje význam 
země svaté, země zaslíbené. místo, kde žijeme, 
kde čerpáme veškerou inspiraci, a které je po-
zadím naší hudby. jestli je Izrael popisován jako 
země zaslíbená nebo svatá, my jsme ho vnímali  
a stále vnímáme více jako zemi sirotků. proto-
že pořád pokračují války, krveprolití, konflikty… 
kolik svátosti z toho všeho zbylo? asi tolik, jako 
když vezmeš bibli a hodíš ji do záchodu. kolik 
svátosti v  té knize zůstane? bude plná hoven 
ze záchodu. pokud se země považuje za sva-
tou, ale je potřísněna krví, kolik svatého ze vší 
svátosti z této svaté země zůstává? právě proto 
Izrael vnímáme víc jako zemi sirotků než jako 
svatou zem. Nevidím nic svatého na krveprolití 
nebo na krvi padající do prachu země. proto 
máme jméno, které je tak smysluplné, proto se 
naše texty staly tak smysluplnými, a proto je 
naše hudba tak jedinečná a originální. vykročili 
jsme novým směrem, který od té doby jako ka-
pela následujeme. 

Inspiraci pro název orpHaNeD laND jste našli 
ve tvorbě izraelského umělce Yehudy polike-
ra. Říkáte o něm, že vás velmi ovlivnil. objevil 
se také jako host na vašem výročním DvD a je 
autorem textu ke skladbě „shama‘im“ z alba 

“Jestli je Izrael popisován jako země 
zaslíbená nebo svatá, my jsme ho vnímali 

a stále vnímáme více jako zemi sirotků. 
Protože pořád pokračují války, krveprolití, 

konflikty… Nevidím nic svatého  
na krveprolití nebo na krvi padající  

do prachu země.“



10

„all Is one“. o izraelských umělcích moc neví-
me. Čím je pro vás Yehuda poliker tak výjimeč-
ný, co vás nejvíce oslovuje na jeho osobnosti  
a tvorbě? 
Nejdříve ze všeho bych chtěl říct, že rodiče 
Yehudy polikera přežili holokaust. Do Izraele 
přišli se všemi těmi ranami ve svých srdcích 
z druhé světové války. takže vyrůstal v domě, 
kde byl holokaust hlavní téma. Nikdy například 
neviděl své rodiče usmívat se. příběhy z  ho-
lokaustu byly tak strašné. byl vůbec prvním 
umělcem v Izraeli, který psal texty o holokaus-
tu pro židovský národ. to pro Židy v Izraeli sa-
mozřejmě hodně znamená. se svou kapelou 
hrál rock‘n‘roll s vlivy orientální hudby. Dělal 
to jako součást rockové kapely, kterou založil, 
ale v jeho rock‘n‘rollu použil i motivy z regionu 
středního východu. být rockovým zpěvákem 
a použít v  hudbě motivy středního východu, 
nás jako teenagery hodně inspirovalo. Název  
orpHaNeD laND objevil v jednom z jeho textů 
náš baskytarista uri. byl to on, kdo mi zavolal  
a řekl mi, že má název pro kapelu. Četl text 
k jedné z jeho skladeb a tam to bylo. jeho tex-
ty umí být tak smutné, že mi vhání slzy do očí.  
a mohou být tak veselé, že při nich můžu tan-
covat na stole. takové jsou jeho extrémy mezi 
štěstím a smutkem. když navštívíš koncert 
Yehudy polikera, budeš brečet a tancovat na 
stole během jedné show. podle mého názoru 
je to nejlepší umělec v Izraeli. pro orpHaNeD 

laND je obrovskou inspirací. asi si dovedeš 
představit, jak velký sen se nám splnil, když 
s  námi vystoupil na našem výročním koncer-
tě ke dvacetiletí na scéně. a ještě nám napsal 
skladbu přímo pro nás na míru. Nebylo to tak, 
že by nám prostě dal skladbu jako – víte, tady 
mám jeden extra song, vezměte si ho. psal ji 
speciálně pro nás. každé slovo toho textu se 
nachází v příběhu orpHaNeD laND. jeho téma 
je popsané tak, jak jsme ho cítili my. v  textu 
opakuje slova, která perfektně reprezentu-
jí orpHaNeD laND. Hodnota toho je k neza-
placení. Někdo, kdo je tvým idolem tě uznává, 
podporuje tě a napíše pro tebe skladbu. tohle 
pro nás znamená nejvíc na světě. 

od založení kapely jste hodně kontroverzní.  
jaké jsou reakce nejbližšího okolí, zvláště  
rodiny, neobávají se o tvůj život, hlavně, když 
jsi na turné? 
pořád se bojí. už jen samotný fakt, že jsi Žid, 
znamená, že se musíš pořád bát. věřím, že 
znáš historii. Židé byli perzekuováni od dob je-
žíše, anebo už jako otroci v egyptě podle bib-
le. byli pronásledováni rusy, většinou evropy, 
a vlastně po celém světě. z nějakého důvodu, 
kterému nerozumím, nejsou Židé oblíbení. to 
je fakt. Nemusíš být ani členem kapely. stačí 
vyrazit do jiné země. rodiče ti pořád říkají: „Po-
kud máš na krku hvězdu Davida, sundej ji a radě-
ji skrývej před ostatními, že jsi Žid. Buď opatrný  
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a nemluv hebrejsky moc nahlas.“ to je přirozený 
strach Židů z dob perzekuce a holokaustu. sa-
mozřejmě být v kapele, stát na pódiu, být vidět 
a zpívat skladby, které se dotýkají tak křehkých 
témat. rodiče se přirozeně pořád bojí, ale to-
hle je má mise na tomto světě a to, co chci dě-
lat. Nemohu se nechat paralyzovat svými stra-
chy nebo obavami mé rodiny. věřím, že dělám 
správnou a dobrou věc. a také to je to jediné, 
co umím dělat. Nemohu být mechanikem, ři-
dičem autobusu, byznysmenem nebo banké-
řem. mohu být jen kobim z orpHaNeD laND. 
to je to, co umím. 

jak vzpomínáš na období, kdy jste pracova-
li na vašich dvou prvních albech „sahara“  
a „el Norra alila“? 
byli jsme teenageři a byli jsme naivní. cítili jsme, 
že děláme něco unikátního, že tvoříme v meta-
lu nový žánr. Nikdy by mě ale nenapadlo, že se 
mi v tomto směru splní tolik snů. když jsem byl 
ve svých 17 letech na koncertě metallIkY, ne-
napadlo by mě, že před nimi jednou vystoupím 
nebo že se s nimi osobně setkám. tenkrát jsem 
byl na jejich koncertě a o 17 let později jsem 
se s nimi setkal. kirk Hammett dokonce napsal 
recenzi na naše album „the Never ending Way 
of orwarrior“. tenkrát jsem si absolutně ne-
dokázal představit, že by tolik lidí z arabských 
zemí podporovalo izraelskou kapelu. Něco ta-
kového bylo naprosto neuvěřitelné. Nedávalo 

smysl, že by to mohlo být možné. skládali jsme 
hudbu, ale ještě jsme si vůbec neuvědomova-
li její sílu. věděli jsme, že v hudbě je lidskost, 
ale nevěděli jsme, že dokáže z nepřátel udělat 
přátele. Dnes už vím, že když potkám dva ne-
přátele a budu je chtít dát dohromady, první 
věc, na kterou se zaměřím, bude jejich společ-
ná oblíbená skladba. každého zvlášť bych se 
zeptal, jakou hudbu poslouchají a zda by mi vy-
jmenovali všechny kapely, které mají rádi. po-
tom bych se zaměřil na něco, co mají rádi oba. 
tohle by bylo to první, co bych jim oběma, těm 
dvěma nepřátelům, řekl. Než začneme mluvit, 
než začneme sdílet váš konflikt, vaše myšlenky, 
to, zdali se cítíte být obětmi nebo cokoli jiného, 
nejdříve ze všeho vám chci říct, že jste oba ší-
lení fanoušci metallIkY, IroN maIDeN i pINk 
FloYD a že na jiných věcech nezáleží. lidé si 
vždy myslí, že jejich nepřátelé představují vše, 
co sami nezastávají. můj nepřítel je vším tím, 
čím já nejsem. to si lidé myslí. pokud zjistíš, že 
má tvůj nepřítel rád stejnou skladbu jako ty, 
tak máte něco společného. to je skvělý začá-
tek, jak možná uzavřít mír mezi nepřáteli. roky 
jsem o těchto věcech nevěděl, ale orpHaNeD 
laND je můj rabín, kněz a imám víc než kdo-
koli z náboženských vůdců. orpHaNeD laND 
je mým guru, protože mě naučil všechny tyto 
lekce, všechny tyto filozofické myšlenky, všech-
na ta potvrzení a osvícení, která jsem měl v hla-
vě. všechno jsem se to naučil díky mé kapele. 

Foto: Koby Dovraz
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Nevěděl jsem to, když jsme nahrávali alba „sa-
hara“ a „el Norra alila“, ale bylo to něco, co se 
neustále vyvíjelo. Dneska je to fakt, a nejen pro 
mě. lidé nás sledují a naše filozofie je ovlivňu-
je. lidé žijící v arabských zemích mají ve svých 
životech naději díky naší hudbě. je to obrovská 
odpovědnost a rovněž velké privilegium být 
přítelem nepřátel. 

v  roce 2011 jste s orpHaNeD laND oslavili 
dvacet let na scéně. k tomuto výročí jste fa-
nouškům nadělili DvD „the road to or sha-
lem“. můžeš vlastními slovy shrnout, které 
momenty pro tebe byly během těch dvaceti 
let nejtěžší a naopak, které patřily k vrcholům 
tvé kariéry? 
mezi ty nejzásadnější momenty pro mě určitě 
patří fakt, že jsme si získali fanoušky v arab-
ských zemích. to se stalo v  roce 2001, deset 
let od založení kapely. až tehdy jsem zjistil, že 
máme příznivce v arabském světě díky interne-
tu, který se stal součástí našich životů. Dělím ži-
vot kapely na dvě etapy; první dekádu a dalších 
deset let. v úvodní dekádě jsme byli velmi ak-
tivní první čtyři roky. vydali jsme alba „sahara“ 
a „el Norra alila“. Dalších šest let jsme nedělali 
nic, kapela nebyla vůbec aktivní. potom jsem 
dostal e-mail od palestinského fanouška, který 
měl tetování orpHaNeD laND. byl jsem úpl-
ně šokovaný. ukázal jsem to tetování klukům  
z kapely a řekl jim, co důležitějšího bychom 

měli v našich životech dělat, než právě tohle. 
byl to zásadní moment, který naprosto změnil 
naše životy. v dalších deseti letech považujeme 
za vrchol kariéry naprosto vše, co se odehrá-
lo. a to díky vydání alb „mabool“ a „the Never  
ending Way of orwarrior“. spolupráce se  
stevenem Wilsonem, Yehudou polikerem  
a setkání s  kapelou metallIca. vystupová-
ní ve více než 35 zemích světa. a samozřejmě 
obrovský počet těch, kteří mají být nepřáteli  
a spřátelili se. to jsou vrcholy mého života. to-
hle všechno jsou věci, o kterých jsem mohl prv-
ních deset let jen snít. podařilo se nám uspět 
a dosáhnout toho všeho. je skvělé plnit si své 
sny. Řekl bych, že počátky kapely byly zásadní. 
potom přišlo šest let úplného temna, absolut-
ně ničeho. a potom comeback. je ironií, že se 
izraelská kapela obnovila díky palestinci, ale je 
to fakt. od té doby s kapelou pracujeme, sklá-
dáme a posouváme se vpřed. 

zmínil jsi spolupráci se stevenem Wilsonem. 
byl také jedním z hostů na vašem DvD a pro-
dukoval album „the Never ending Way of 
orwarrior“. steven Wilson je známý jako vel-
ký profesionál, který nespolupracuje jen tak 
s někým. co pro tebe znamená, že si ke spolu-
práci vybral orpHaNeD laND? 
on je především skvělý člověk, který je noha-
ma na zemi. párkrát jsme se spolu opili. stali se 
z nás přátelé. Nemá moc času, ale je opravdu 

“Tenkrát jsem si absolutně nedokázal 
představit, že by tolik lidí z arabských zemí 

podporovalo izraelskou kapelu.  
Něco takového bylo naprosto neuvěřitelné. 

Nedávalo smysl, že by to mohlo být možné.“



Foto: Koby Dovraz
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skvělý. obdivuji jeho práci. spolupráce s  ním 
pro nás byla splněným snem, protože se nám 
hodně líbí, co udělal s porcupINe tree. když 
slyšel album „mabool“, byl hodně nadšený. 
velmi ocenil žánr, který jsme vytvořili. z kapel 
ho natolik dosud zaujali jen opetH. Řekl nám, 
že jsme pro něj izraelští opetH nebo opetH 
středního východu. byl fascinován a řekl, že ni-
kdy nic podobného neslyšel. bylo to progresiv-
ní a steven má rád progresivní hudbu. moc pro 
nás znamenalo, že s námi vystoupil na našem 
výročním koncertě a zpíval naši skladbu „belo-
ved‘s cry“. byl to můj sen, aby s námi vystou-
pil někdo jako steven Wilson. mohu upřímně 
říct, že se mi v životě splnilo už hodně snů. pro-
tože věříme v to, co děláme, a hlavně věříme 
sami v sebe. Inspirujeme se a stejným způso-
bem se snažíme věřit sami v  sebe. samozřej-
mě si myslím, že jsme získali i hodně fanoušků  
porcupINe tree a opetH. spousta lidí pod-
poruje steva ve všem, co dělá. svým způsobem 
je jako hudební bůh. 

„all Is one“ bylo průlomovým albem, kte-
ré odstartovalo úplně novou éru v  historii  
orpHaNeD laND. mezi názvem a motivem 
obalu alba je paralelní kombinace symbolů 
hlavních tří náboženství. Nečelili jste nějakým 
nesmyslným obviněním ze strany některých 
náboženských fanatických organizací, jež fun-
gují po celém světě? 

Žijeme v Izraeli a Izrael je velmi otevřeně smýš-
lející země. je pravda, že někteří byli frustro-
váni použitím kříže, protože lidé tady nemají 
v oblibě ježíše či křesťanství. křesťané u nás 
nejsou kvůli pronásledování Židů velmi popu-
lární. odpověď je ale docela prostá. Žijeme ve 
svobodném světě, takže si budu dělat, co chci. 
pokud se ti to nelíbí, nekupuj si to, ani to ne-
poslouchej. vyřaď to ze své hlavy. většina lidí 
Izraele je na nás hrdá, protože děláme zemi 
čest a přinášíme spoustu pozitivních zpráv. 
prostřednictvím médií se všichni o Izraeli doví-
dají v souvislosti s konflikty nebo válkami. po-
dařilo se nám učinit zázraky. zabývají se námi 
média po celém světě a v Izraeli nás respektuje 
většina lidí. I když nejsou ztotožnění s našimi 
texty nebo vůbec neposlouchají tvrdou hudbu, 
stejně nás respektují. Dokonce i hluboce věří-
cí lidé. Naše texty jsou o realitě na středním 
východě. Nepoužívám slova jako „seru na ježí-
še“ a podobně. zabýváme se velmi objektivní-
mi fakty. pokud jde o svobodu projevu, mohli 
bychom to dělat, ale neděláme. Naše texty ne-
jsou tak extrémní. 

v  následující otázce použiji slova z  refrénu 
skladby „Fail“ („all Is one“ album). proč podle 
tebe opakovaně selháváme? 
Na tuhle otázku je snadné odpovědět, protože 
náš vzdělávací systém je od základů v prdeli. 
ve škole nás učí sračky. I církev do nás hus-

Sahara (1994) El Norra Alila (1996) Mabool (2004) 
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tí sračky. proč ve škole není žádný předmět  
o opravdových hodnotách života? omlouvám 
se, že použiji jako příklad extrém. proč nás 
prostě ve škole neučí, že se nesmí zabíjet jiní 
lidé, stejně jako třeba, že je nepřípustné sou-
ložit se svým otcem nebo bratrem? proč lidé 
nesouloží se svou sestrou nebo bratrem? pro-
tože to není akceptovatelné v jejich myslích. 
proč je tedy přípustné zabíjet? vše je o vzdělá-
ní. odmalička nás učí používat zbraň a zabíjet. 
Nevidíme to díky vymývání mozků v  médiích, 
vymývání mozků v náboženstvích, vymývání 
mozků vůdců a vymývání mozků lidí při vzdě-
lávání. jen tehdy, pokud se změní vzdělávací 
systém, máme nějakou naději, že nebudeme 
pokračovat v selhávání. je to jeden velký neú-
spěch. když se podíváš do historie, děje se to 
úplně všude. zabíjíme se všude. lhostejno, zda 
je to v africe nebo v  jižní americe. je potřeba 
kompletně změnit vzdělávací systém. jednou 
z největších osobností židovského národa byl 
učitel janusz korczak. byl manažerem sirotčin-
ce v období holokaustu. byl jedním z největších 
učitelů historie. on řekl, že vše je o vzdělání  
a já tomu věřím. když přišli Němci, aby odved-
li děti a zabili je, mohl utéct, ale on s nimi zů-
stal, a nakonec s nimi umřel. korczak pro mě 
znamená víc než kterýkoliv rabín nebo kazatel. 
samozřejmě, že se mezi nimi najdou i dobří ra-
bíni nebo náboženští vůdci. Nechci říct, že jsou 
všichni špatní. 

Důkaz, že jdete správným směrem, je i cena 
míru, kterou jste obdrželi od poradce turec-
kého předsedy vlády. s orpHaNeD laND tam 
máte velkou fanouškovskou základnu. vím 
také, že by sis přál vystoupit v  zemích, jako 
je třeba libanon. prozatím můžete koncerto-
vat alespoň v jedné muslimské zemi, kterou je  
turecko. jaké pocity se v tobě odehrávají, když 
tam vystupujete? 
v libanonu nemůžeme hrát, protože by mě za-
bili v momentě, kdy bych vstoupil na jejich úze-
mí. mezi libanonem a Izraelem nejsou žádné 
diplomatické vazby. libanonci nesmí ze zákona 
s  Izraelci komunikovat. v roce 2011 jsme hrá-
li ve Francii na festivalu „Hellfest“ a na pódiu 
s námi vystoupila libanonská břišní tanečnice. 
Na pódiu jsme společně zvedli vlajky Izraele  
a libanonu. Izrael a libanon jsou krevní nepřá-
telé. ta zmíněná tanečnice se kvůli tomu dosta-
la do obrovských problémů. věděli jsme, že se 
to stane, ale ona to opravdu chtěla udělat. to 
je jediné, do čeho jsme šli ve spojení s libano-
nem. pokud pojedu jako Izraelec do kteréko-
liv arabské země, můj život bude v nebezpečí, 
protože tam jsou vedeni k tomu nenávidět mě. 
Našich fanoušků je málo, nemohou mě ochrá-
nit. turecko je jediná muslimská země, ve kte-
ré vystupujeme. je to pokaždé úžasný zážitek. 
lidé ze sýrie, libanonu, íránu, jordánska nebo 
egypta přijedou až do turecka, jen aby viděli 
náš koncert. vskutku bizarní obrázek. Na pó-

Unsung Prophets & Dead Messiahs (2018) All Is One (2013) The Never Ending Way of ORwarriOR (2010) 
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diu stojí izraelská židovská kapela a sál je plný 
muslimů a arabů. v takovou chvíli se odehrává 
zázrak. přijď se podívat až budeme mít koncert 
v turecku a zažiješ kouzlo toho okamžiku. to-
hle je naděje v akci. takové koncerty jsou pro 
mě ty nejlepší na světě, protože jsou důkazem 
toho, že boříme zdi nenávisti a krveprolití mezi 
lidmi. 

Na jedné straně jsi vůči náboženstvím a jejich 
negativnímu vlivu na lidi velmi kritický. Na 
druhé straně tvrdíš, že náboženství respek-
tuješ. v jakém slova smyslu je respektuješ? 
já náboženství respektuji. to lidé přivedli ná-
boženství k bankrotu. Náboženství ve své zá-
kladní myšlence je dobrý nápad. vzdělávat 
veřejnost, být dobrými lidmi, vést společnost 
k  dobročinnosti, být morálnějšími, dávat na-
ději, pomáhat… selháváme v  tom vidět nebo 
poskytovat základní pilíře náboženství. tohle je 
chyba lidí. lidé jsou ambasadory náboženství – 
rabíni, imámové, kazatelé… má kritika směřuje 
k lidem, nikoli k samotné myšlence. respektuji 
ideu náboženství. respektuji proroky, příběhy i 
bibli. to vše skutečně respektuji. 

ve svých textech často používáš verše z korá-
nu i bible. věříš, že tyto knihy sepsal sám bůh? 
všechny ty příběhy se skutečně staly v těchto 
zemích. jestli si myslím, že jsou tyto knihy slo-
va boží? možná... pokud si to ale myslím, musí 

být také deska „seventh son of a seventh son“  
od IroN maIDeN slova boha. Není možné, aby 
jen tohle byla slova boží. musí se brát v potaz, 
že i jiná slova jsou od boha. 

ve skladbě „our own messiah“ říkáš, že bůh 
pravděpodobně nesedí někde nahoře v  nebi, 
neboť lidé se celé věky modlí a stejně se nic 
nemění... co pro tebe znamená bůh? 
opravdu vidím boha v dobrých lidech. vidím 
dobrou lidskou bytost s dobrou tváří, jež dělá 
dobré věci, pomáhá lidem a je dobrým pří-
telem. v takových lidských bytostech vidím 
boha. 

Na začátku našeho rozhovoru jsi zmínil příběh 
Izáka a Izmaela, který tě inspiroval pro na-
psání skladby „brother“ (album „all Is one“). 
tahle skladba je ve vaší diskografii hodně výji-
mečná. jaké je její hlavní poselství? 
příběh Izáka a Izmaela je takový, že byli syny 
abrahama. Izák je otcem Izraelitů a Izmael je 
otcem všech arabů. to je historie. ze strany 
Izáka zpívám Izmaelovi po celém konfliktu. vě-
říme, že konflikt mezi Židy a araby začal kon-
fliktem mezi Izákem a Izmaelem. tam to zača-
lo a konflikt se stal hrozbou. a hrozba je jed. 
rozhodl jsem se být Izákem a zpívám Izmaelo-
vi a říkám mu, že se omlouvám. když vyrosteš  
a dospěješ, někdy se omluvíš, i když nejde  
o tvou chybu. ale jsi dospělá a jako první řekneš, 
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The Road To Or Shalem (2011) 

bratře, omlouvám se. prosím, 
odpusť mi, tohle je chyba, miluji 
tě. tato skladba je připomínkou, 
aby si lidé uvědomili, že Židé  
a arabové jsou bratři. máme stej-
ného otce i stejná jména. Naše 
jazyky jsou si hodně podobné. 
o tomhle přesně je tato píseň.  
o odpuštění dvou bratří, kteří 
spolu bojují přes tisíc let. 

kromě psaní textů a skládání 
hudby se věnuješ také psaní kni-
hy. v jaké fázi je momentálně 
tvůj počin „tango between God 
and satan“ (tango mezi bohem 
a satanem), a o čem tvá kniha 
bude? 
jde o mé osobní příběhy a můj 
osobní život. jako bych psal svou 
biografii. odkládám to kvůli  
orpHaNeD laND. je to pro mě 
vždy sekundární priorita. ještě 
jsem neměl šanci knihu dokon-
čit, ale postupně na ní pracují. 
možná ji vydám, až budu sta-
rý... a možná o něco dříve. psaní 
opravdu miluji a přeji si jej sdílet 
s lidmi. Doufám, že se to jednou 
stane, ale orpHaNeD laND má 
před knihou prioritu.       KT
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jsi nejmladším členem orpHaNeD laND. Na-
rodil ses přibližně ve stejné době, kdy kapela 
vznikala. její součástí ses stal v roce 2011, jak 
ses do kapely dostal? 
Narodil jsem se, kdy jsem se narodil. to není 
má chyba. (smích) kobi a můj bratr jsou přá-
telé. chodili spolu do školy a kobi býval často 
u nás doma. v té době byla v Izraeli jen hrstka 
metalových fanoušků. mohla jsi je spočítat na 
prstech u rukou. byli to jediní týpci v  Izrae-
li, kteří nosili černá trika. kobiho si částečně 
vybavuji ze svého dětství. trochu jsem se sa-
mozřejmě styděl, když jsem toho vysokého 
kluka vídal u nás doma. v nějaké fázi svého 
života jsem začal hrát na kytaru a dělat videa. 
bylo to v době, kdy Youtube začínal jít na in-
ternetu hodně do popředí. všiml jsem si, že 
lidé často dělají covery. já jsem byl ten, kdo 
dělal covery orpHaNeD laND. měl jsem na 
kapelu přímý kontakt, takže jsem videa vždy 
posílal kobimu a jemu se líbila. Najednou se 
mě zeptali, jestli bych měl zájem stát se ná-
hradním kytaristou. okamžitě jsem do toho 
šel bez jediného zaváhání. takže jsem se 
ke kapele připojil v roce 2011. Yossi tam byl  
a nebyl, protože jel turné ke svému sólovému 
projektu. společně s kobim a urim jsme za-
čali pracovat na albu „all Is one“. mimocho-
dem, tohle bylo nejrychleji nahrané album 
v historii orpHaNeD laND. celé jsme to měli 
hotové za dva měsíce. předchozí kytarista ná-

sledně definitivně odešel z kapely. zbytek je 
historie a já jsem zůstal. 

velmi oceňuji, když se spojují lidé různých vě-
kových skupin. vzájemná spolupráce tak může 
být pro všechny přínosná z hlediska kreativity 
i osobních zkušeností. můžeme říct, že pochá-
zíš z generace, která se narodila už s počíta-
čem v  hlavě. Do jaké míry jsi ovlivnil kapelu 
z  hlediska využívání moderních technologií, 
aranží a rozdílných, moderních zvuků? 
ano, v tomto ohledu jsou kluci velmi rádi, že 
mě mají v kapele. pocházím z generace, kterou 
nazývám sendvičová generace. Narodil jsem 
se bez počítače, ale netrvalo dlouho, než jsem 
ho měl. svůj první počítač jsem dostal, když mi 
bylo 10 let. vždy jsem se zajímal o technologie 
hodně do hloubky. umím hodně věcí, které oni 
neumí. výhodou technologií je, že nám umož-
ňují dělat věci velmi rychle a způsobem, jež pro 
ně předtím nebyl možný. jako například nahrá-
vání nápadů nebo před-produkce. tohle v  je-
jich době neexistovalo. zkoušeli ve zkušebně  
a potom šli do studia. Nyní můžeš skladbu me-
morovat a se všemi zvuky pak pracuješ doma. 
tohle se v kapele hodně změnilo. 

co bylo pro tebe to nejtěžší, s  čím ses mu-
sel potýkat, když ses stal členem orpHaNeD 
laND? 
Největší téma pro mě bylo, když Yossi odešel 

INTERVIEW
cHeN balbus
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oficiálně z  kapely. lidé vědě-
li, že Yossi skládal hudbu pro 
orpHaNeD laND a neměli 
představu, jak bude kape-
la znít bez něj. teď můžeme 
říct, že jeho role přešla na mě.  
orpHaNeD laND neměli ni-
kdy oficiálního autora skla-
deb. lidé si tohoto alba všim-
li, protože šlo o něco zcela 
nového. měl jsem velké obavy 
z  toho, jestli to lidé přijmou, 
protože mé jméno bylo uve-
deno jako jméno nového ky-
taristy. myslím, že převzetí 
postu hlavního kytaristy bylo 
pro mě tím nejtěžším krokem. 

vaše poslední album „unsung prophets & 
Dead messiahs“ vyšlo v lednu 2018. v každém 
ohledu se jedná o velmi propracované album. 
kdo jsou ve vašem příběhu ti zneuznaní proro-
ci a kdo mrtví mesiáši? 
jde o hodně osob, ne pouze o jednu osob-
nost. máme mnoho referencí na lidi, kteří jsou 
zneuznanými proroky a rovněž mrtvými mesi-
áši. jsou to lidé jako martin luther king, che  
Guevara nebo chilský zpěvák victor jara.  
a mnozí další, kteří se snaží o převrat ve své 
době prostřednictvím toho, co umí. ať už jde  
o psaní nebo cokoli jiného, cíleného proti poli-

tice a dalším podobným záležitostem. ti všich-
ni se snažili o něco dobrého, o pozitivní změnu. 
byli však rozdrceni lidmi ovládanými velkou 
mašinérií, jež sedí na luxusních postech a mají 
hodně peněz. snažili se přinést pár dobrých 
slov a byli za to zavražděni. takže oni jsou zne-
uznanými proroky, a nyní je můžeme nazvat  
i mrtvými mesiáši. 

poděl se s námi detailněji o příběh, jež tvoří 
celý koncept alba…
trvalo nám hodně dlouho dát dohromady celý 
koncept. koncept je založený na platónově pří-
běhu „alegorie jeskyně“. ten pojednává o li-
dech, kteří byli po celý svůj život ukryti v jesky-
ni. kromě stínů na zdi neviděli nic jiného. bylo 

Chen Balbus / Foto: Zoharon Photography
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“Osobně si myslím, že bude vždy těžké měnit lidi, 
protože jsme se narodili s rozdílným vnímáním  
a s odlišnými názory. Vždy jde o volbu jedince, 

zda přijme další extrémní víru.  
Nemůžeme lidi komplexně změnit. Věřím ale, 

že prostřednictvím naší hudby můžeme ovlivnit 
myšlení alespoň některých z nich.“

jim řečeno, že takhle vypadá jejich realita. bylo 
to to, co znali a byli s tím v pohodě. jeden z těch 
lidí, který je rovněž i hrdinou našeho příběhu, 
se chopil své šance a vyšel ven z jeskyně. zjistil, 
že venku je úplně jiný svět, naprosto odlišný od 
toho v jeskyni. jakmile seznal, v jaké lži strávil 
celý svůj život, chtěl odtud odejít a říct o tom 
všem svým přátelům a všem lidem, jež žili ve 
lži, aby jim otevřel oči a oni mohli začít žít v re-
alitě. měli by odejít, chopit se své šance, otevřít 
oči a žít své životy. Nazvali ho však bláznem, 
neboť nevěřili tomu, co říká. bylo jim dobře  
v jejich stávající situaci a jeho zabili. to je odkaz 
na reálný život. Dělo se to před 3000 lety a děje 
se to i dnes. v  aktuální době je to stále rele-
vantní, protože volbou lidí je nevidět, neslyšet 
a přijmout situaci takovou, jaká je, i když není 
dobrá. jsou zaseknutí pod náporem lží, které 
jim každý podsouvá, zprávy, politici, média… 
a oni jsou s  tím v  pohodě. osobně tomu ne-
rozumím, jak s tím můžou být v pohodě. mělo 
by platit – žít a nechat žít. Člověk může žít ve 
svém vlastním koutě, ale pokud tak žije, neu-
dělal vůbec nic. pokud se jednou stanu otcem, 
nechci, aby mé dítě zažilo svět, v jakém žiji já, 
jehož součástí je nenávist jednoho k druhému, 
hlásání náboženských přesvědčení nebo zaží-
vání teroristických útoků. Nechci, aby mé děti 
vyrůstaly v  něčem takovém. pro spoustu lidí 
je to v pořádku, protože takové věci nezažívají 
každý den. pokud se lidé podívají dál za obzor 

a uvidí svět, ve který se měníme, není to ten 
svět, v němž chceme žít. osobně si myslím, že 
bude vždy těžké měnit lidi, protože jsme se na-
rodili s rozdílným vnímáním a s odlišnými ná-
zory. vždy jde o volbu jedince, zda přijme další 
extrémní víru. Nemůžeme lidi komplexně změ-
nit. věřím ale, že prostřednictvím naší hudby 
můžeme ovlivnit myšlení alespoň některých 
z nich. rozhodnutí je jen na nás, protože může-
me také říct, že kašleme na celý svět. my jsme 
se ale rozhodli to nedělat, protože bychom tak 
sami akceptovali život, jaký si nepřejeme žít. 
mohu samozřejmě akceptovat skutečnost, že 
se to nikdy nezmění, ale já věřím, že život je 
dar. Dostali jsme šanci udělat něco dobrého  
a já se nechci dívat na svůj život s pocitem, že 
jsem neudělal vše, co jsem mohl. 

ráda bych zmínila ještě skladbu „Yedidi“,  
která je na albu jako jediná v  hebrejštině.  
jde o tradiční píseň? jak zapadá do konceptu 
příběhu? 
Na albu je to část, ve které náš hrdina pro-
mlouvá ke svým přátelům: „Přátelé, zapomněli 
jste?“ Yedidi znamená v hebrejštině můj přítel. 
v podstatě jim říká, jak mohli zapomenout na 
to, co se stalo, na to, co se děje, proč se sou-
středí na to špatné a jestli si nemyslí, že existu-
je něco víc, než jen tohle. a o tom je tato sklad-
ba. všechny tyhle skladby jako „el Norra alila“ 
nebo „sapari“ jsou v podání orpHaNeD laND 
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něco jako básně. Na každém albu musíme mít 
alespoň jeden tradiční song. v  tomto případě 
se tedy jedná o tradiční náplň alba, která vy-
světluje zmíněnou část příběhu. 

kombinujete vlivy orientální hudby i tradič-
ních hudebních nástrojů spjatých s původem 
členů kapely. můžeme říct, že skladby nikdy 
nezní překombinovaně nebo že jsou přepro-
dukované. vše je vyvážené a perfektně zapa-
dající do vaší hudby. jak to u vás funguje, jde  
o přirozený proces, ve kterém následujete 
svou intuici? 
myslím, že to tak působí proto, že přesně 
takhle to cítíme my. Nikdy na nic netlačíme jen 
z toho důvodu, abychom to už měli. když sklá-
dáme, snažíme se posloužit skladbě. víme, jak 
tyto nástroje zní a víme, co funguje. při kom-
ponování je to pro nás přirozené. cítíme, co 
by znělo lépe, kdybychom například použili 
bazuki. přizpůsobujeme to hudbě. v  někte-
rých případech testujeme. Nahráváme stejné 
party s různými nástroji a zjišťujeme, který zní 
lépe. většinou ale víme, jaké nástroje se ke 
skladbám hodí. 

v průběhu koncertních show orpHaNeD laND 
si často zvete na pódium břišní tanečnice, kte-
ré se rovněž objevují i ve vašich videoklipech. 
je tomu tak proto, že tanečnice pasují k vaší 
hudbě, anebo je za tím skryté i nějaké posel-

ství odkazující například na nerovnoprávnost 
žen v arabském světě? 
za angažováním tanečnic není žádné poselství 
kromě toho, že to zapadá do našeho konceptu. 
pokaždé, když nás prostřednictvím zpráv kontak-
tují tanečnice z  celého světa a přejí si vystoupit 
v průběhu naší show, dáme jim prostor k sebevy-
jádření. myslíme si, že je to důležitá součást naší 
show. v některých případech můžeme říct, že jde 
o poselství, jako v případě johanny Fakhry. to je 
ona libanonská tanečnice, která zvedla jejich vlaj-
ku společně s naší izraelskou, aby poukázala na 
rovnoprávnost – ve smyslu, že lidé ze dvou zne-
přátelených zemí společně tančí a zpívají, a vše je 
v pořádku. v tomto případě tedy šlo o poselství. 

jsi věřící? 
Řekl bych, že jsem tradiční, nejsem nábožen-
sky založený. respektuji tradici, protože je v ní 
pravda. 

Čeho si přeješ v  životě dosáhnout, jaké jsou 
tvé hlavní životní cíle? 
mým hlavním cílem je lepší svět, ve kterém by 
mohly mé děti jednou žít. musel jsem do armá-
dy, stejně jako ostatní. byl bych šťastný, kdyby 
v  době, až se stanu otcem, mé děti nemusely 
sloužit armádě. pochybuji, že se to stane, ale byl 
bych rád, kdyby tam nemusely. sním o tom, že 
jednou něco takového, jako je armáda, přesta-
ne existovat, protože nebude potřebná.        KT
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