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Řezník: Flajšr a jeho provaz

Strangulační rýha = /strangulatschni richa/ = Strangulierspur – tak zní název nového 
alba českého rapeře Řezníka (de: Fleischer). Koho chce udávit? Společnost? Nebo 
někoho jiného? A proč? osTraum zabýval se těmito otázkami.

15 písní s převážně klasickým tmavým zvukem hororcora a středně rychlými rytmy. V 
kombinaci s hrubým zpěvem vyvstává vyrovnaný mix pro ty, kteří to dokážou vydržet,
protože řeznické skladby jsou těžké. Ale to je také význam, který za tím stojí - 
představa morbidní stránky naší společnosti odpovídajícím hudebním způsobem. Co 
ale znamená "naše společnost"? Význam závisí na písenˇ. Někdy je to celé lidstvo, 
někdy i naše západní kultura, někdy i Praha a Česká republika. To patři k dobrému 
mravu horrorcora - témata, která jsou tabu nebo alespoň nepříjemná pro ostatní. 

Koncepční album Strangulierspur je převážně o patriarchálním násilí na ženách. 
Hlavně sexuální a fyzické násilí. Kritizuje Řezník to zjevení? Jako umělec on zobrazuje 
to nejen v své hudbě, ale i fotograficky v přiložené brožuře prostřednictvím herecký 
hraných(?) scén zločinu proti ženám se vším, co do toho patři - obnažené těla a špína 
v černobílém režimu. Hudebně a graficky je to šokující impuls, který má pohybovat k 
promyšlení. Zločin, jak on je - bez kriminalistické byrokracie a suchých novinářských 
formulací. 

K dalším tématům patří také např. postsocialistická mentalita mnoha lidí, vyjádřená 
výrazem "dříve bylo všechno lepší" (píseň 9 "Každej Komouš") a takové těžké téma 
jako děti nemocní rakovinou a především mentální stavy jejích rodičů (píseň 15 
"Dětský Rakve"). 

Řezník je nepohodlný pro společnost. Jeho texty jsou nepohodlné pro společnost. Ale 
to je to, co je umění - nepříjemné, provokační a pohybující k promyšlení. Jestli by 
všichni hudebníci zpívali o své nešťastné lásce, o one-night-standach nebo o tancování
v nočním klubu, byl by svět kvůli tomu lepší? Může se o tom hádat, ale jedno je jisté –
umlčení společenských problémů také nepomůže.  

Děkujeme moc Nikitě Mikhaylovému. 
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