
osTraum: Kapela Midi Lidi hraje už 10 let. Vaše nejpopulárnější video „Rád vařím“ má na 
youtube víc než půl milionů sledujících. Neustále hrajete koncerty a máte spoustu 
soundtracků k různým seriálům a filmům, například k hitovému seriálu „Kancelář Blaník“. 
Uživí vás kapela Midi Lidi nebo máte různé projekty, kterými si ještě vyděláváte na živobytí?

MIDI LIDI: Každý z nás má ještě své občanské povolání: Petr je učitel filmové režie na FAMU, 
Prokop je booker a manager asi 70ti kapel a provozovatel brněnského multikulturního prostoru 
Praha, Tomáš je učitel angličtiny a provozovatel brněnského klubu Kabinet múz. Markéta je nyní na
mateřské dovolené. Tato povolání jsou pro nás řekněme třetinou příjmů. Koncertování s MIDI LIDI
je pro nás přibližně druhou příjmů, rozhodně bychom se tím neuživili. Poslední třetinu tvoří 
například filmová hudba či jiné nárazové aktivity: u Petra například divadelní herectví. Nejsme 
bohatí.

osTraum: Ve video materiálech a na fotkách kapely má na sobě Petr často tričko New Order. 
Je to pro hudebníky z Midi Lidi nejdůležitější kapela? Jací jiní hudebníci měli a mají vliv na 
Midi Lidi? Jsou mezi nimi také muzikanti z České republiky a Slovenska?

MIDI LIDI: Je to jedna z nejdůležitějších kapel pro Petra, kromě Cabaret Voltaire. Na naši hudbu 
mělo vliv tolik hudebníků nejrůznějších stylů a žánrů, že by to byl opravdu dlouhý výčet. The 
Beatles, The Cure, Kraftwerk, Underworld, Coil, Cocteau Twins, LCD Soundsystem, Talking 
Heads, Pet Shop Boys, Orbital, The Can, Einsturzende Neubauten… V Čechách Dunaj, Z kopce, 
Nerez, na Slovensku Miro Zbirka, Ali Ibn Rachid, Martin Burlas, Banket. 

osTraum: Když se rozpadl socialismus a s ním i Československo, byli jste teenagery. Jaký na 
vás ta doba  měla vliv, jakožto na lidi a muzikanty? Například když padlo NDR, mnozí lidé 
najednou dostali přístup k hudbě, která do té doby byla skoro nebo opravdu kriminální. 
Jako: The Cure, Slayer, Metallica a tak dále. Jak to bylo u vás?

MIDI LIDI: Pro nás byla a je pořád velmi důležitá atmosféra konce osmdesátých let a "revoluční" 
rok 1989, kdy jsme pocítili "včas otevřené dveře". Myslím, že z této náhlé svobdy žijeme euforicky 
dodnes. Komunismus měl pro hudbu jedinou výhodu: při nedostatku zahraničních nahrávek člověk 
vydržel u poslechu jedné desky mnohem déle a nezapomněl na ni v přívalu dalších. Jinak bylo 
všechno špatně. Nedokážu s představit, že bych musel dělat "přehrávky" před komisí, zda smím 
veřejně vystupovat.

osTraum: Vaše texty jsou často docela prosté, což se posluchačům líbí. Je v těch textech 
prostor pro interpretaci nebo jim opravdu máme rozumět doslovně? Mohli bychom například
interpretovat „Rád vařím“ jako feministickou píseň o tom, že ženy nepatří do kuchyně a kluci
mají také vařit a dělat všechno, co z konzervativního hlediska dělají holky? Nebo by to byla 
hyper-interpretace?

MIDI LIDI: Píseň "Rád vařim" je pro nás celkem výjimka, protože vznikla jako čistá blbost. 
Naopak většina našich dalších textů jsou poměrně vážné a osobní. Jen jsou podávané občas 
humornou formou, což někomu může zarazit vnímání toho, co je pod humorem. Ale my máme rádi 
vážný obsah a pitomou formu. Nicméně když si přečtete všechny naše texty, nejvíc z nich je vlastně
civilně existenciálních. Petr má například velmi rád texty Pet Shop Boys, které jsou jednoduché, 



osobní, civilní a výstižné a krásně zobecnitelné a navíc vtipné.

osTraum: TOP-5 českých nebo slovenských písní, prosím, které byste doporučili naším 
čtenářům.

MIDI LIDI: 

Miro Žbirka: Do člna

Banket: Tlaková níž

Dunaj: Na jih

Máma Bubo: Planeta Haj

Dežo Ursiny: Vodná veža

Dybbuk: Petr a Jan

Ospalý pohyb: Prepáč

Psí vojáci: Žiletky
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