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Projekt THE SCENT je nový, svěží a inovativní 
počin na rockové hudební scéně. Nashvillsko-
Australští rockeři jsou specifičtí především díky 
tomu, že jejich hudební vize je transformova-
ná prostřednictvím vzájemné spolupráce mezi 
zpěvákem, skladatelem a multiinstrumentalis-
tou Kurtem Lowneym a jeho spřízněnou duší, 
baskytaristou Mikou Nuutinenem. Talentova-
né a kreativní duo tvoří jádro THE SCENT a je 
podporováno hudebníky, které si najímají jen 
pro živá vystoupení. Oba muzikanti mají jasnou 
představu o tom, jak svou vizi přenést do reali-
ty. První studiovou nahrávku vydali na začátku 
června 2020. Úvodní EP se jmenuje „Follow“ a ob-
sahuje pět písní naplněných žánrovou pestros-
tí, strhující energií, pozitivními emocemi, vášní,  
a především precizními hudebními výkony. Vše 
je zabaleno v lahodné porci rock‘n‘rollu. Do její 
chuti vás okamžitě vtáhnou úvodní riffy titulní 
skladby „Dry Sherry“, která je spolu s prvním 
singlem „Popstar“ k dispozici také jako hudeb-
ní video. Kurt na albu nahrál všechny nástro-
je s  výjimkou baskytary, o kterou se postaral 
Mika. EP bylo nahráno v jejich domácím studiu 
a smícháno v ikonickém Sound Emporiu. 

Kurt a Mika jsou původem z Austrálie, kde se  
seznámili na střední škole. Brzy pochopili, že 
možnosti jejich hudebního žánru jsou na tam-
ním trhu velmi omezené. Po několika letech 
zkušeností s hraním v různých kapelách se oba 

rozhodli pro zásadní životní změnu: celý svůj ži-
vot zasvětit své největší lásce – hudbě a přestě-
hovat se do Nashvillu, kde je hudba v DNA města 
samotného. V současné době pravděpodobně 
neexistuje lepší místo na světě, kde je hudba 
hlavním zájmem tolika lidí a hudební komunita 
je tak úzce propojená jako právě tam, ve měs-
tě hudby. Oba nadšení hudebníci, obklopení  
a podporovaní skutečnými a zkušenými profe-
sionály, jsou velmi motivováni k tomu, aby se 
posouvali vpřed. Každý den pracují na svém  
záměru stát se co nejlepšími ve svém řemesle  
a přinést světu něco jedinečného.  Něco, co si 
lidé budou navždy pamatovat.

Jednou z prvních osobností, která objevila  
THE SCENT, byla ikonická múza, bývalá model-
ka, umělkyně a hudebnice, Bebe Buell. Bebe 
v muzikantech spatřuje obrovský potenciál  
a oceňuje jejich kreativitu. Často podporuje 
THE SCENT i prostřednictvím sociálních sítí, 
kde také nedávno sdílela své nadšení poté, kdy 
byla s kapelou přítomna ve studiu při nahrává-
ní jejich první živé show. Napsala: „Neříkám to 
běžně... V životě jsem toho kolem hudby zaži-
la hodně. Byla jsem svědkem mnoha velkole-
pých momentů, jakými nás rock’n‘roll obdaro-
val. Sledovala jsem, jak nové kapely přichází  
a odchází – sledovala jsem, jak se rodí. To, čeho 
jsem byla svědkem ve studu Sound Emporium 
s kapelou THE SCENT při nahrávání záznamu  
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THE SCENT u ohně ve videu ke skladbě „Dry Sherry“.

z jejich vystoupení, bylo naprosto magické! Kurt 
Lowney má jeden z nejlepších hlasů, jaké jsem 
kdy slyšela! Chemie v této sestavě je vzrušující  
a kosmická! Něco takového se stane, když vše 
jednoduše klapne! Skladba písní je špičková!“ 
Bebe je také ta, jež spojila Kurta a Miku se svým 
manželem, hudebníkem a producentem Jimem 
Wallersteinem (aka Jimmy Walls), který jako je-
jich hudební důvěrník a blízký kamarád kopro-
dukoval první EP. Jim není veřejně příliš známý, 
ale rozhodně má co nabídnout. S kapelou DAS 
DAMEN vystupoval jako jejich frontman v druhé 
polovině 80. a na začátku 90. let. Všiml si jich 
dokonce i Kurt Cobain, kterému se kapela líbila 

natolik, že ji v roce 1991 vzal na společné turné  
s NIRVANOU.

THE SCENT se představili na hudební scéně v ob-
dobí nouzového stavu, kdy se celý svět potýkal 
s první vlnou koronaviru, bez šance vystoupit 
živě. Hudebníci se rychle přizpůsobili nové si-
tuaci a pochopili pozitivní stránku obtížných 
okolností, v nichž se všichni nacházíme. Místo 
toho, aby ztráceli čas a věnovali pozornost vě-
cem, které nemohou ovlivnit nebo změnit, vě-
nují svou energii výhradně projektu THE SCENT 
a připravují se na lepší budoucnost, ve kterou 
hluboce věří.             KT



4

Jak začala vaše společná cesta v  hudební 
branži?
Kurt: Náš příběh je myslím zajímavý. Mika  
a já jsme se potkali v době, kdy jsme chodi-
li na střední školu. Mika byl v ročníku nade 
mnou. Setkali jsme se na Australian Institute 
Of Music (Australský institut hudby) v Sydney. 
Trochu jsme se společně míjeli. Dá se říct, že 
jsme byli každý úplně jinde. Mika hrál v růz-
ných kapelách. V té době jsem rozjížděl vlast-
ní projekt. Prostřednictvím společných přá-
tel vstoupil Mika po čase do mého projektu  
a od té chvíle jsme začali hodně spolupraco-
vat. Stali se z nás i velmi blízcí přátelé. O pár 
let později jsme se přestěhovali do Nashvillu  
a založili THE SCENT. Všechno jsme přizpůso-
bili kapele a vše jsme vsadili na jednu kartu. 
Přejeme si kapelu prosadit co nejvíce. Takže 
takhle jsme odstartovali THE SCENT. Tohle je 
projekt, za kterým si skutečně stojíme! Dělá-
me přesně to, co opravdu chceme dělat a jak 
to chceme dělat. THE SCENT je náš život!

Mluvila jsem s různými hudebníky z Austrá-
lie a všichni mi potvrdili, že je obtížné se tam 
prosadit s rockovou nebo metalovou kape-
lou. Jaké zkušenosti máte s hudební scénou 
ve vaší domovské zemi?
Kurt: Ano, je to jiné. V Austrálii výrazně domi-

nuje místní scéna. Mám pocit, že se některé 
kapely více zviditelnily, a to je velmi příznivé. 
Myslím si ale, že pokud se pokusíš o změnu 
nebo chceš vytvořit něco jiného, je to velmi 
těžké, protože jsou zvyklí na určitý zvuk a jsou 
navyklí na určitý vzhled. Proto jsme se chtě-
li přestěhovat do USA a pracovat i v Evropě  
a Asii, neboť jsou tam otevření novým projek-
tům a novým soundům. A právě o to nám jde, 
vytváříme zvuk, který dokonale spojuje všech-
ny skvělé rockové aspekty 60., 70., 80. a 90. let 
a posouvá jej do něčeho, co rovněž zapadne 
do současnosti. 

Jak vás život v Nashvillu formoval jako muzi-
kanty i jako osobnosti?
Mika: Ve srovnání s Austrálií je to úplně jiný 
svět. Znali jsme několik hudebníků ze Syd-
ney nebo Melbourne v Austrálii, ale když při-
jdeš sem, vše je úplně jiné. Všichni zde hrají 
velmi dobře. V centru Nashvillu jsou nejlepší 
hudebníci, jaké jsem kdy potkal, a nejsou jen  
z Nashvillu. Je to rovněž prostředí komunity 
složené z lidí z celého světa a je tady tolik růz-
norodých míst, kde můžeš hrát. Každý je sku-
tečně ochotný tě povzbudit a pomoci ti pod-
pořit tvou kariéru. V Sydney něco takového 
neexistuje; tam je to méně obvyklé. Nashville 
je zároveň i budíčkem pro můj život. Myslel 

THE SCENT
INTERVIEW
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jsem, jak jsem skvělý muzikant, ale příchod 
sem mě probral do reality. 

Kurt: Rozhodně ano. Co se Mika snaží říct, je, 
že někteří z nejlepších hudebníků na světě žijí 
tady v Nashvillu. Pocházíš ze Sydney a říkáš si, 
že jsi docela dobrý muzikant. Během prvních 
pár týdnů, kdy jsem byl v Nashvillu, než při-
šel Mika, ale obzvlášť, když sem Mika dorazil. 
Viděl jsem, jak hudebníci hrají v centru města 
a jsou fenomenální a lepší, než jaké jsem kdy 
v životě viděl. Opravdu tě to nakopne, proto-
že jsi najednou v jiné zemi a máš kolem sebe 
plno profíků. Celkově tě prostředí Nashvillu 
tlačí být lepším muzikantem. Musíš být, jinak 
klesneš na dno.

Vůně obecně ovlivňují náladu lidí. Jaká je vaše 
verze vůně, kterou jste připravili pro hudební 
fanoušky?
Kurt: Přejeme si, aby se lidé s naší hudbou zto-
tožnili. Myslím, že všichni chceme slyšet něco 
nového, ale zároveň hluboko uvnitř nejvíce 
reagujeme na to, co nám připadá povědomé. 
Takhle k tomu přistupujeme v procesu tvorby 
pro fanoušky THE SCENT. Byl bych moc rád, 
kdyby lidé při poslechu naši hudby zažívali 
stejný pocit, jako když jim jejich mámy v dětství 
vařily. Řekneš si – bože můj, to je ono! Dostane 

tě to, protože víš, co to je. Chceme také přinést 
aspekt, který když lidé poslouchají naši hudbu, 
vyvolává v nich onen známý pocit, jako by jedli 
své oblíbené jídlo od mámy, ale zároveň je pro 
ně i něčím jiné. Jako kuchař v nějaké krásné  
a slavné restauraci, když připravuje opravdu 
netradiční verzi jídla, jenž dobře znáš. To je to, 
co děláme. Chceme vytvořit něco, co je lidem 
povědomé a díky čemuž cítí, že to znají – a zá-
roveň je to nutí ptát se, co vlastně znají. To je 
přesně směr, kterým chceme jít. Chceme sdí-
let písně a konkrétnější pocity.

Takže chcete, aby lidé přemýšleli, co za tím 
vším je?
Kurt: Přesně tak. A aby si kladli otázku, co 
bude následovat dál.

Vaše první EP „Follow“ jste vydali na začát-
ku června 2020. EP vzniklo v koprodukci  
s Jimmy Wallsem, který působí jako kreativní  
a otevřená osobnost. Jaká byla vaše spolu-
práce s Jimem?
Kurt: Jim je skvělý! EP jsme produkovali spo-
lečně. Chtěl jsem, aby se Jim zapojil zejména 
proto, že už jeho samotná přítomnost je pro-
stě úžasná. Jim je otevřený a vyzařuje ener-
gii, díky níž se cítíš pohodlně a skvěle. Jedna 
věc, kterou na Jimovi opravdu obdivuji, je to, 

Promo focení k prvnímu EP. Obal k EP „Follow“. 
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že vždy dává velmi konkrétní odpověď. Mohl 
jsem hrát na bicí nebo dělat cokoli a pak se 
ho zeptat, co si o tom myslí. Jeho mysl je vel-
mi silná a produktivní. Jim byl skvělou podpo-
rou, kterou jsme 100 % potřebovali, zejména 
proto, že jsme EP dělali v tak krátkém časo-
vém rozmezí. Měli jsme cíl a k tomu jsme se 
snažili dostat. Víš, já hraji na bicí, hraji na ky-
taru, perkuse a zpívám. Když jsme pracovali 
na EP, onemocněl jsem. Měl jsem příšernou 
infekci v krku. Když byl Jim poblíž, všechno 
bylo mnohem snazší. Zaprvé máš někoho, 
kdo má tak krásnou energii, díky níž chceš 
přirozeně pokračovat v práci. Zadruhé máš  
u sebe někoho s úžasným smyslem pro detai-
ly. Jim vnímá hudbu na stejné úrovni jako já 
a rozumí tomu, co je dobrá volba, či naopak. 
Nebo možná najde v nějaké části skladby ma-
lou chybu, ale právě ta je kouzelná. Musíme 
tu chybu ponechat, jinak by výsledek nepůso-
bil opravdově. Jim vždy na takové věci myslí. 
Produkce alba s Jimem byla absolutním vr-
cholem, naprosto skvělá zkušenost. 

Chystá se s vámi také koprodukovat plnohod-
notné album?
Kurt: Rozhodně se na něm bude podílet. 
Způsob, jakým EP vznikalo, byla jakási kopro-
dukce, kde se starám o polovinu produkce, 

zvuk bicích, zvuk baskytary, vokály a sklada-
telské aspekty. Jim pomáhá s kytarovými par-
ty, obecnými zájmy a obecným schématem. 
Spolupráce s Jimem je pro mě velmi komfort-
ní. Cítil jsem, že je opravdu krásné nemít na-
konec napsané pouze: produkce: THE SCENT. 
Napsali jsme: produkce: THE SCENT a Jimmy 
Walls. Myslím, že to byla jedna z věcí, na kte-
rou už nyní vzpomínám a které si moc vážím.

Dozvěděla jsem se o vás díky Jimmyho man-
želce Bebe Buell, která vás zmínila v našem 
rozhovoru a řekla, že je šíleně zamilovaná 
do nové kapely THE SCENT. Bebe také hod-
ně podporuje THE SCENT na svých profilech 
na sociálních sítích. Jak jste se setkali s Bebe  
a Jimem?
Kurt: Mám pocit, že jsme Bebe poprvé vi-
děli tady v Nashvillu s THEE ROCK N’ROLL  
RESIDENCY. Myslím, že jsme byli Bebe před-
staveni velmi krátce poté. V průběhu několika 
let, když jsme hráli s THEE RESIDENCY, poví-
dali jsme si s Bebe v zákulisí. Vzájemně jsme 
sdíleli společnou vášeň pro hudbu, módu  
a styl. Bebe je s tím vším hodně propojená. 
Jim tam obvykle byl s Bebe, ale Jim je velmi 
tichý člověk. Je hodně opatrný v tom, co říká. 
Domnívám se, že Jim je jedním z těch lidí, kte-
ří pokud to není nutné, raději neřeknou nic. 

THE SCENT, Bebe Buell a Jimmy Walls, Halloween 2020.THE SCENT se svým blízkým kamarádem a koproducentem prvního EP „Follow“, Jimmy Wallsem. 
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Přibližně před rokem a půl jsme byli na THEE 
RESIDENCY a zahlédl jsem Jima sedět v zadní 
části klubu. Dal jsem se s ním do řeči, proto-
že jsem chtěl zjistit, kdo to je. Bebe jsem znal 
už dobře, ale o Jimovi jsem nic nevěděl. Od 
té doby jsme se začali hodně bavit a chodit 
spolu na různé akce.

Vaše EP vyšlo v době, kdy se celý svět potý-
kal s první vlnou koronaviru. Předpokládám, 
že jste měli úplně jiné plány, jak propagovat 
svůj první počin... Jak jste řešili celou tu situ-
aci?
Mika: V tomto ohledu to pro nás bylo samo-
zřejmě těžké. Je jasné, že když vydáš nové 
hudební album, chceš vyrazit na turné a kon-
certovat. Hraní naživo si moc užívám. Museli 
jsme komplexně změnit plán toho, co budeme 
dělat. Rozhodně je škoda, že nemůžeme cho-
dit ven, ani vystupovat. Ale myslím si, že nám 
to dává prostor pracovat na soundu, stmelit 
se jako kapela, prozkoumat různé možnosti  
a ujistit se, že až budeme moci vystoupit před 
lidmi, budeme stoprocentně připraveni. Mezi-
tím můžeme vše promýšlet. Neříkám, že je to 
skvělé, ale rozhodně je toho spousta, na čem 
bychom nedokázali pracovat, kdybychom byli 
na turné.
Kurt: Zcela souhlasím. Myslím, že koronavi-

rus byl v  určitém ohledu štěstím v neštěstí. 
Odvětví živé hudby bezesporu obrovsky trpí. 
Koncertování patří mezi mé nejoblíbenější ak-
tivity vůbec. Skládání, produkce a celkový pro-
ces tvorby hudby jsou rovněž mou srdcovou 
záležitostí. Od chvíle, kdy to celé začalo, máme 
mnohem více času věnovat se našemu umění. 
Nyní máme k  dispozici všechny lidi, kteří ne-
jsou rozlítaní někde venku. Jsou doma, jsou  
u svých počítačů a v průběhu dne jsou často 
na telefonu. Poskytuje nám to jinou platfor-
mu, jak dostat naši tvorbu mezi lidi. Platfor-
mu, které bychom zřejmě nevěnovali tolik 
času, nebýt koronaviru. Mnohem více lidí tráví 
čas na Instagramu nebo na Facebooku. Stá-
le více lidí hledá zábavu na YouTube. V mno-
ha ohledech je korona hrůzostrašná. Situace 
je velmi obtížná, protože chceme vyrazit ven 
a vystupovat, a chceme si budovat jméno  
i propagovat naši hudbu. Na druhou stranu 
si myslím, že jde o alarm pro hudební prů-
mysl ve smyslu, co budeme dělat v budoucnu  
a jak z celé této situace vytěžíme. Myslím, že 
tato zkušenost změní přístup k hudbě a přine-
se spoustu nových, kreativních a zajímavých 
nápadů. Scházíme se společně s  ostatními 
členy kapely, zkoušíme a pracujeme na spous-
tě věcí. Jsme si mnohem bližší, protože jsme 
navzájem jediní lidé, kteří se potkávají. Nemů-

“Pravidla jsou otevřená.  
Můžeš začít vytvářet vlastní pravidla. 

Myslím, že právě teď je ten správný čas  
pro vznik nového žánru nebo nové vlny.  

Jedna věc, kterou velmi silně cítím,  
je, že z toho vzejde něco dobrého.“

(Kurt Lowney)



THE SCENT v modelu Vampires’s Wife, zapůjčeném od Bebe Buell a navrženém britskou designérkou, modelkou a múzou, Susie Cave (manželka hudebníka, básníka a ikony, Nicka Cavea).



9

žeme jít ven a scházet se s  ostatními, proto-
že bychom mohli onemocnět. Musíme zůstat 
společně uvnitř, a to nás sbližuje. V některých 
ohledech je to magičtější.

V  jaké fázi jste nyní, pokud jde o vydavatel-
ství? Máte smlouvu, nebo čekáte na výhodnou 
nabídku anebo preferujete zůstat nezávislí?
Kurt: Právě teď jsme jako otevřená kniha. Stá-
le patříme mezi nezávislé umělce. Čekáme na 
správnou příležitost. Nahrávací společnost  
dokáže zařídit spostu věcí, ale zároveň mno-
hé neřeší. Máme v hlavě pár lidí, se kterými 
bychom rádi spolupracovali. Kdyby za námi 
přišli a nabídli nám smlouvu, samozřejmě by-
chom řekli ano, protože víme, co můžeme oče-
kávat. Některé labely jsou velmi malé a chtějí 
procenta, ale ve skutečnosti s tvou hudbou nic 
nedělají. Chci najít někoho, komu na hudbě 
záleží a rovněž je i dobrým obchodníkem. Rádi 
bychom získali nahrávací smlouvu. To je přes-
ně to, o co usilujeme, ale musí být podepsána 
s osobou na správném místě. Jde také o to, že 
ačkoli bychom za sebou chtěli mít nahrávací 
společnost, naše EP vyšlo jen před několika 
měsíci. Snažíme se také zviditelnit prostřed-
nictvím sociálních sítí a pozvednout úroveň 
THE SCENT, abychom byli pro vydavatele pří-
nosem.

Jak vnímáte budoucnost hudebního průmyslu 
a šance mladých umělců, jako jste vy?
Mika: Děje se hodně dobrého i špatného. Už 
to není, co to bývalo, zvláště ne v kontextu vy-
davatelství a vydávání desek. Současný svět je 
úplně jiný. Myslím tím také možnost mít své 
domácí studio i fakt, kolik lidí je schopných sa-
mostatně produkovat vlastní tvorbu. Násled-
ně lze jednoduše zveřejnit hudbu digitálně na 
Spotify, SoundCloud nebo kdekoli jinde,   což je 
skvělé zejména pro mladé umělce. Je to způ-
sob, jak se mohou dostat k lidem a propago-
vat své umění. Obzvláště nyní, bez koncertů 
nebo jakékoli šance hrát naživo, mohou lidé 
jednoduše zveřejnit svůj obsah a své skladby. 
Děje se hodně dobrého, ale zároveň nevznika-
jí žádné velké kapely. Nemám pocit, že se nyní 
formují legendy nebo superhvězdy s potenciá-
lem dlouhodobé kariéry.

Kurt: Kdyby se mě někdo zeptal, co by měl dě-
lat během pandemie, řekl bych – dělej cokoli 
chceš, protože si nemyslím, že existují nějaká 
pravidla pro tento typ „hřiště.“ Tato situace 
staví všechny na stejnou úroveň. Vezmi si malé 
kapely, nemohou vystupovat. Vezmi si velké  
a slavné kapely, jako například AEROSMITH, také 
nemohou vystupovat. Všichni, ať na nízké nebo 
vysoké úrovni, jsme najednou na stejné lodi.
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Není nic mezi tím...
Kurt: Přesně tak. Není nic mezi tím. Pravidla 
jsou otevřená. Můžeš začít vytvářet vlastní 
pravidla. Kdo ví, na co se lidé zaměří dál? Je to 
dost šílené. Myslím, že právě teď je ten správ-
ný čas pro vznik nového žánru nebo nové 
vlny. Jedna věc, kterou velmi silně cítím, je, že 
z toho vzejde něco dobrého. Domnívám se, 
že to resetovací tlačítko, jenž bylo spuštěno  
v hudebním průmyslu, je něco jako výzva – 
hej, co se to děje? Každý z nás by si měl polo-
žit otázku: co vše můžeme udělat pro to, aby 
to fungovalo? Kdykoli je kdokoli ve stresu, ať 
už jde o zemi v období války, nebo o člověka 
samého během osobní krize. V  takových fá-
zích přicházíš s myšlenkami, jež mění život. 
Hudební průmysl zažívá temné období, ale 
věřím, že budoucnost je neuvěřitelně jasná.

Jaký význam má ve vašem životě hudba? Ne-
myslím nyní hudbu, kterou osobně tvoříte, 
ale hudbu obecně?
Kurt: Hudba je jako droga. Hudba je pro mě 
něco, bez čeho nemohu žít. Bez poslechu hud-
by nemůžu trávit jediný den. Dává mi energii, 
podněcuje ve mně vášeň a je mým hnacím 
motorem. Díky hudbě věci prožívám. Cítím se 
šťastný, cítím se smutný. Když jsem šťastný, 
cítím se smutný, takže v tu chvíli mohu pře-

mýšlet o něčem, co mě činí šťastným, když se 
cítím smutný. Abych mohl tyto dva pocity po-
rovnat. Hudba je pro mě jako nevysvětlitelná 
síla. Nevím, proč se lidem tak líbí. Nevím, proč 
se třeba spojí čtyři lidé a řeknou si, že do toho 
jdou a budou hrát právě tento motiv. Hudba je 
pravděpodobně tím nejdůležitějším v mém ži-
votě. Řekl bych, že hudba, jídlo a spánek, jsou 
pro mě tím nejzásadnějším, bez čeho nemohu 
žít. Znamenají pro mě všechno.

Mika: Hudba je celý můj život, formuje mě. 
Upřímně řečeno, nevím, kým bych byl bez 
hudby. Stejně jako Kurt a skoro všichni mí 
přátelé, kteří jsou v  mém životě. Po emoci-
onální stránce, hudba řídí mé pocity. Pokud 
jde o práci, je pro mě požehnáním, že jsem 
do Nashvillu přišel pracovat. A to znamená 
hrát! Upřímně nevím, kde bych byl bez hud-
by. Řídí celý můj život.

Kurt: S Mikou jsme se potkali, protože mi-
lujeme stejnou hudbu. Když jsme se poprvé 
setkali, byli jsme velmi odlišní lidé. Poslou-
chali jsme hodně tvrdou hudbu, jako hard-
core, death metal, heavy metal a podobné 
styly. Líbilo se nám to. Pamatuji si, že jsem 
dostal od rodičů nějaké desky, skutečné vi-
nylové desky. Vzpomínám si, že jsem si ně-
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které poslechl. Zeptal jsem se rodičů, z jaké 
éry tato hudba pochází. Řekli, že ta alba vy-
šla v roce 1974. Moje hlava doslova explodo-
vala. Nemohl jsem uvěřit, že lidé tehdy dělali 
hudbu tak dobře. Když jsme se s Mikou zača-
li více scházet a poslouchali společně nějaké 
desky, Mika měl úplně stejné reakce jako já, 
ve smyslu – co je to? Heavy metal je fajn, ta 
hudba je skvělá a my ji milujeme, ale tohle je 
opravdu čistá hudba. Tenkrát se Mika zeptal 
svých rodičů, jestli mají doma nějaké staré 
desky. Mika od nich dostal asi 200 vinylů. 
Každý týden jsem chodil po obchodech s hu-
debními nosiči, objevoval jsem další alba  
a získával doporučení. Myslím si, že hudba 
lidi spojuje. Mika a já jsme byli tak odlišní  
a byla to právě hudba, která nás spojila.  
I nyní, o deset let později, jsme stále nejlepší 
přátelé. Nebýt hudby, asi bychom nikdy ne-
byli přátelé.

Je jasné, že hudba je pro vás to nejdůležitější, 
ale je těžké se muzikou živit, zejména v dneš-
ní době. Máte také nějaké jiné zaměstnání, 
nebo je hudba vaším jediným zájmem?
Mika: V současnosti se věnujeme jen kapele. 
Pracujeme na tom každý den. V tuto chvíli jde 
všechno pomaleji, ale já jsem se evidentně 
rozhodl takhle žít. To je naše práce.

Kurt: Peníze jdou pomalu, ale když jsme ještě 
žili v Austrálii, hodně jsme pracovali a dávali 
dohromady vše, co bylo potřebné pro to, co 
nyní děláme. Peníze přichází pomaleji, ale jsme 
v pohodě s tím, co vybereme. Snažíme se věci 
nemíchat. I kdybychom měli dělat něco jiné-
ho,   mnohem raději bychom například založili 
oděvní společnost pod značkou THE SCENT. 
Neděláme nic pro to, abychom vydělali peníze, 
jež nesouvisí s kapelou. Vím, že spousta lidí, 
kteří hrají v kapelách, mají denní zaměstnání  
a není na tom nic špatného. Nesoudím je za to. 
Cítím jen, že se někdy záměr začne přesouvat 
více k normálnímu životu a na práci v běžném 
zaměstnání, namísto toho být součástí kapely 
a věnovat tomu všechno. Snažíme se nedělat 
nic jiného, a   protože bez kapely nemůžeme vy-
dělat peníze, takže vlastně nemáme jinou mož-
nost než je získat tímto způsobem. 

Nemusíte jmenovat žádné konkrétní osob-
nosti hudebního světa nebo jiných sfér. Které 
osobnosti vás obecně nejvíce inspirují?
Kurt: Nevím, kolik jich je ve světě hudby. Když 
skládám hudbu nebo pracuji na nové skladbě, 
jsem si zcela jistý, co je správné a co špatné. 
Jsem velmi otevřený návrhům, a když je ná-
vrh dobrý, cítím se skvěle. Mám rád osobnos-
ti, které znají jasnou odpověď; ano, nebo ne. 

“Inspirují mě lidé, kteří se nebojí být  
sami sebou a dělat to, co chtějí a jak chtějí.  
Kreativní i zvláštní, a tak trochu bouřliváci.  

Na tom myslím nesejde. Jsou v dobrém smyslu 
slova šílení. Myslím, že být inspirativní  

znamená být sám sebou.“
(Mika Nuutinen)
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Lidé, kteří se mnou rezonují, jsou šéfkucha-
ři, protože celý den pracují ve vysoce stresu-
jícím prostředí. Pracují na ano, nebo ne na 
základě toho, co dělá kuchař támhle nebo 
další kuchař dělá jinde, aby mohli dát všich-
ni společně jídlo dohromady. To je jako já  
s nápady, když skládám. Mám pocit, že mám  
v kuchyni 15 kuchařů. Přemýšlím, který nápad 
použít jako první, jak to uchopit, atd. Pro mě 
jsou nejvíce inspirativní lidé, jako třeba Marco 
Piva. Dalším skvělým příkladem je Ron Renzi. 
On je opravdu ten, kdo přesně ví, kdy říct ano, 
nebo ne. Možná to není super milý chlap. Ve 
skutečnosti je to milý člověk, ale když jde  
o práci, je vždy předem dobře připravený. 
Na hudební scéně si velmi vážím producenta  
Boba Rocka. Myslím, že je hodně přímočarý. 
Je velmi jednoznačný v tom, co je správné  
a co špatné. U Roba je takový přístup napros-
to pochopitelný. Absolutně ale miluji brat-
ry Gallagherovi z OASIS. Možná působí jako 
kreténi, ale obdivuji, že to dělají právě takhle. 
Pak o nich někdo napíše článek a jsou na ti-
tulkách. Všechno je to hra. V hudbě je pro mě 
v kontextu inspirace zásadní osobností David 
Bowie, který byl po všech stránkách napros-
tý génius. Doslovně se stal umělcem i po své 
smrti. Je neuvěřitelné, jak se rozloučil svým 
posledním albem.

Mika: Jmenovat jen některé inspirativní osob-
nosti je obtížné. Pro mě jsou nejvíce inspirativ-
ními osobnostmi všichni kreativní lidé. Samo-
zřejmě mezi ně patří i David Bowie. Inspirativní 
je ale vlastně kdokoli. Když jsem vyrůstal, lidé 
se mě ptali, čím chci být. Tenkrát jsem chtěl 
být jednoznačně John Waite z THE BABYS. Je 
skvělý, stejně jako jeho styl hry na baskytaru. 
Oba milujeme kapelu THE BABYS, která patří 
mezi mé největší vzory. Inspirují mě lidé, kteří 
se nebojí být sami sebou a dělat to, co chtějí  
a jak chtějí. Kreativní i zvláštní, a tak trochu 
bouřliváci. Na tom myslím nesejde. Jsou v dob-
rém smyslu slova šílení. Stejně jako hvězdy 
Prince a Michael Jackson. Myslím, že mě vždy 
inspirovalo něco velkého. Chci, abychom se 
zapsali do historie. Uznávám kapely, které jsou 
upřímné a jde jim o záchranu hudby. O tako-
vých se bude mluvit navěky. Lidé jako Prince  
a Michael Jackson budou vždy důležitou sou-
částí historie. Myslím, že být inspirativní zna-
mená být sám sebou. Z tohoto důvodu jsem 
se vždy chtěl setkat s Elvisem Presleym.

Když mluvíme o inspirativních osobnostech, 
měli jste šanci koncertovat nebo se osobně 
setkat s některými ze svých hudebních vzorů?
Kurt: Jednou jsme se setkali se Stevenem  
Tylerem. Byl moc milý. Byl to jeden z těch  

Koncertní sestava THE SCENT: 
(zleva) Kurt Lowney – zpěv,  
Ricky Ficarelli – bicí,  
Kyle Boyd – kytara,  
Mika Nuutinen – baskytara
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zážitků, kdy jsem nemohl uvěřit tomu, že jsme  
ho skutečně potkali. Byli jsme v malém klubu 
v centru Nashvillu, kde bylo asi 200 lidí. Byli 
jsme tam s Mikou a naším dalším kamará-
dem. Vyběhli jsme ven na cigaretu. Najednou 
uvnitř došlo k velkému rozruchu. Rozhlíže-
li jsme se kolem a uprostřed místnosti jsme 
zahlédli skupinu lidí. Mezi nimi byl Steven 
Tyler, Bebe a několik jejich dalších přátel. Už 
tehdy jsme Bebe znali, ale nebyli jsme si ještě 
tak blízcí. Rozhlédl jsem se, zamával na Bebe  
a řekl, že je hezké ji znovu vidět. Nechtěl jsem 
ji obtěžovat, protože vím, jak stresující pro ní 
taková situace pravděpodobně musí být. Ko-
lem sebe máš najednou asi 500 lidí a všichni 
se snaží dostat přímo k tvému stolu. Mávla 
na nás, abychom za ní přišli. Snažili jsme se  
k ní procpat davem. Chvíli jsme s Bebe mluvili  
a navzájem jsme se rychle objali. Bebe pokle-
pala Stevena na rameno a jen na nás ukázala. 
Steven se otočil a řekl: „Ach, hoši, vy musíte 
být ti Australané.“ Pozdravili jsme se a na-
vzájem se objali. Bylo to šílené, odešli jsme  
a byli jsme jako – už si nikdy nebudu mýt ruce. 
(smích) Také jsme potkali Dona Aireyho a Ro-
gera Glovera z DEEP PURPLE a byli neuvěři-
telně milí. Ve skutečnosti jsme potkali několik 
našich vzorů, kterým opravdu záleží na svých 
fanoušcích. Nemyslím si, že jsme potkali ně-

koho, komu bychom byli lhostejní. Naštěstí 
většina zkušeností, které dosud máme, jsou 
opravdu krásné. Víš, zatím jsme s THE SCENT 
neabsolvovali žádné turné, ale do budoucna 
v tomto směru doufáme v to nejlepší.

Jak jste již zmínili, období omezení souvisejí-
cích s koronavirem je příznivé pro propagaci 
na sociálních sítích a zdá se, že jste v  tom-
to ohledu dost kreativní. Rovněž zveřejňu-
jete spoustu skvělých i vtipných fotografií.  
Nedávno jsem viděla vaše fotky, kdy Kurt  
vykládá Mikovi tarotové karty. Zajímá vás 
oba tematika Tarotu hlouběji?
Kurt: Nedávno jsem se začal učit vykládat ta-
rotové karty. Je toho ale opravdu hodně i včet-
ně všech těch různých souvislostí, které je po-
třeba si pamatovat. Zatím jsem v tom docela 
dobrý a dostávám se do toho. Víš, obrácené 
karty mají odlišný význam. Když máš kartu 
otočenou normálně, znamená to jednu věc,  
a pak, když je obráceně, znamená to něco úpl-
ně jiného. Nejsem si zatím příliš jistý významy 
obrácených karet a podobných souvislostí, 
ale Tarot miluji. Nejsme příliš nábožensky za-
ložení lidé, ale jsme hodně spirituálně zamě-
ření. Často pálíme vonné tyčinky a kupujeme 
spoustu krystalů. V  této oblasti rádi experi-
mentujeme a objevujeme vše nové.
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Plánujete také živé on-line přenosy nebo jiné 
aktivity, se kterými můžete oslovit širší pub-
likum?
Mika: Jako kapela se stmelujeme čím dál víc. 
Nejvíce se soustředíme na tvoření hudby, 
zkoušení a vlastně pořád se něco děje. Přesto 
neděláme konkrétní plány. Jsme ve fázi čekání, 
co přinese budoucnost. Zda budou za několik 
měsíců možná živá vystoupení, či nikoli. Nyní 
se soustředíme hlavně na hudební stránku  
a aby bylo vše dotažené, jak má. Následně se 
zaměříme na to, jak celý projekt uchopit a do-
stat naši tvorbu k lidem. Plánujeme toho víc, 
ale teď prostě nevíme, co bude dál.

Kurt: Takové akce jsou ve fázi příprav. Chceme 
začít dělat živá vystoupení z domova, živé pře-
nosy a podobné akce. Poslední dobou hodně 
skládám. Čím více materiálu, tím lépe. Takže 
když se budeme chtít posunout dál, budu mít  
k dispozici dost nových skladeb. Momentálně 
se vše vyvíjí a piluje do takové podoby, aby byla 
v  souladu s našimi představami jak z hledis-
ka tvorby, tak i způsobu, jak se dostat k lidem  
a jak budou vypadat naše živá vystoupení. Dal-
ší věc, o které hodně přemýšlíme, je, jak posu-
nout živý stream na vyšší úroveň a udělat ho 
tak, aby působil jako opravdová show. Nebo 
jej přetvořit tak, aby ho lidé mohli poslouchat 

jako album. Máme několik perspektivních ná-
padů, ale právě teď s kapelou hlavně zkouší-
me. Chceme si být jistí, že je vše super precizní, 
a hledáme způsob, jak prosadit celý projekt.

Čeho si přejete ve svém životě dosáhnout, 
jaké jsou vaše největší cíle?
Mika: Chceme být největší kapelou všech dob! 
(smích)

Kurt: Myslím, že tohle je nejlepší způsob, jak 
to vyjádřit, chceme být velkou kapelou. Mika  
i já jsme v  tomto ohledu úplně stejní. Když 
jsem byl hodně mladý, poslouchal jsem hud-
bu od různých interpretů a chtěl jsem být jako 
oni. Chtěl jsem hrát stejně jako oni. Styl, jakým 
skládám hudbu, je můj styl. Vychází ale z dese-
ti let poslechu hudby, kterou miluji. Doufáme, 
že budeme pro ostatní inspirací. Přejeme si být 
projektem, který si lidé zapamatují, ke kterému 
budou vzhlížet a kterému se budou chtít podo-
bat. Máme své cíle a samozřejmě můžeme po-
užít tuto typickou odpověď, která zní: Chceme 
být největší kapelou na světě a chci mít spous-
tu peněz, chci mít velký dům a chci poníka i dia-
mantový prsten... (smích) Myslím, že to je od-
pověď ve velkém stylu. Skutečná odpověď ale 
je, že chceme být inspirací, chceme se odlišit  
a přejeme si, aby si nás lidé pamatovali.      KT
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