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ÚVODNÍK 

 

Milí čitatelia ! 

Vitajte pri ďalšom čísle nášho hudobno-kritického študentského časopisu Musicus, na ktorom 

sa študenti muzikológie podieľajú počas svojho štúdia hudobnej kritiky už od roku 2006. 

Predstavuje príležitosť pre mladých nadšencov hudby osvojiť si nové poznatky a zdokonaliť sa 

v písaní kritických reflexií a recenzií, ktoré môžu byť nápomocné v ich budúcej realizácii 

v hudobnom živote.  

Dôležitou súčasťou pri hudobnej kritike je koncipovanie hudobnej expresie. Existuje na to, aby 

dala hudbe a hudobným fenoménom nejaký význam, súčasný, kritický, a v konečnom dôsledku 

s odstupom času aj historický. Interpretácia skladateľa a jeho individuálne formovanie diela 

pomocou jeho intuícií, požitia skladateľských techník, na druhej strane očakávania poslucháčov 

a ich hudobný vkus sa v priebehu času stále menia. Je možné interpretovať to isté dielo 

viacerými prístupmi a aj spôsobmi, čo ovplyvňuje poslucháčovo vnímanie určitej skladby. Na 

podobnom princípe funguje aj hudobná kritika. Každá kompozícia a aj interpretácia môže 

zanechať u recenzenta rozdielne emócie a dojmy z predstavenia, vďaka čomu bude výsledkom 

odlišný pohľad na celé hudobné dielo alebo interpretáciu 

Na nasledujúcich stranách si môžete prečítať o recenziách našich šikovných študentov, ktorých 

hudobné zážitky sa dotýkajú rozmanitých žánrov a spôsobu interpretácie.  

V mene celej našej redakčnej rady Vám prajeme príjemné čítanie.  

          

                     Zuzana Malčeková 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Festival Nová slovenská hudba  

Premiéry v podaní Quasars Ensemble 

 

Na 29. ročníku festivalu Nová slovenská hudba sa už tradične predstavil aj renomovaný 

komorný súbor Quasars Ensemble. Pod taktovkou dirigenta a vedúceho súboru, Ivana Buffu, 

zazneli  skladby v slovenskej aj svetovej premiére. V budove Slovenského rozhlasu si diváci 

mohli vypočuť diela od domácich aj zahraničných skladateľov ako Matej Demko, Petra 

Bachratá, Ivan Buffa či Nuno Figueireda. V hre na zobcovej flaute sa predstavil aj jeden z 

najvýznamnejších interpretov súčasnej flautovej tvorby na svete, Tosiya Suzuki, ktorý už na 

Slovensko zavítal a to na posledný ročník festivalu súčasnej hudby Melos-Étos v roku 2017. 

Koncert otvorila skladba od Nunoa Figueireda Memorandum of Understanding (2014) pre 

flautu, klarinet, klavír, husle a violončelo. Na Slovensku zaznela po prvýkrát. Dielo zaujalo 

poslucháča svojím čistým minimalistickým výrazom klarinetu so  sprievodom klavíra už na 

začiatku. Zvukový potenciál diela sa postupne prejavoval v podobe rozširovania akustickej 

škály klarinetu a klavíra, no i pridávaním ďalších nástrojov. V skladbe vynikne aj perkusívny 

charakter za pomoci hrania nielen na klávesoch, ale aj na strunách a iných častiach klavíra. 

Dielo zvýrazňuje individualitu jednotlivých nástrojov, no tie dohromady vytvárajú homogénny 

zvukový celok bez hierarchie. Výraznými prvkami sú tiež pulzácia, vnútorné napätie a v 

neposlednom rade aj hra s tichom. To sa prejavuje vo väčšej alebo menšej miere a stáva sa 

súčasťou skladby. Vyváženosť nástrojov a zvuková homogenita je podporená aj vynikajúcou 

interpretáciou hudobníkov. Ich typická farebnosť ešte viac zvýrazňuje charakter skladby. 

Ďalšou v poradí bola Mime od Ivana Buffu v podaní Tosiya Suzukiho. V individuálnom 

prevedení flauty boli obsiahnuté snáď všetky jej emócie a nuansy. Zvuk tohto nástroja akoby 

reflektoval pocity rozprávača hovoriaceho príbeh. Svojský hudobný prejav, ozvláštnený 

vplyvom ázijského ducha interpreta, evokovalo hudobné divadlo – divadlo bez slov, presne ako 

pantomíma. Tosiya Suzuki svojou hudobnou rečou vypovedal všetko, čo sa snažil Ivan Buffa 

v diele vyjadriť.  

Druhé klavírne trio od Mateja Demku pre husle, violončelo a klavír bolo postavené na dvoch 

kontrastných častiach. Prvá trojdielna časť využívala expresívne výrazové prostriedky. Druhá 



časť je kontrastom k prvej, založená na efektoch zvukomalebnosti a ponechaní väčšej slobody 

pre kreativitu interpretov. Silnú stránku skladby predstavovala dokonalá zvuková vyváženosť, 

kedy bolo možné vnímať jednotlivé nástroje, ale aj celok. Napriek občasnej monotónnosti 

dokázali interpreti udržať poslucháča v napätí a vyvolávať v ňom neustálu otázku, čo príde 

ďalej. Na konci zodpovie túto otázku ticho – vypočuté a uvedomené. Trio bolo interpretované 

premiérovo za prítomnosti skladateľa. 

Angakkoq pre basklarinet (2004) od skladateľky Petry Bachratej, inšpirovaný grónskou 

mytológiou, bol presiaknutý mystickým charakterom. Poslucháč v skladbe cítil duchovné 

posolstvo a pokoru. Rýchlejšie a nepokojnejšie časti sa striedali s pomalšími a miernejšími, čím 

si skladba zachovávala svoj životný rytmus. V porovnaní s Mime dielo vyznelo ťažkopádnejšie, 

čo však mohlo byť  zapríčinené voľbou nástroja. Zo zvukového a technického hľadiska však 

interpret Horia Dumitrache ponúkol dokonalý zážitok. Každý jeden tón bol zbavený zvukovej 

hierarchie a mal osobitý význam. Rýchlo sa meniaci charakter diela dokázal vystihnúť v každej 

note a to aj napriek rozličnej intenzite zvuku. Vycibrenú prácu s nástrojom dokazovala imitácia 

povzdychu, zvukov slona, dýchania, či vŕzgania dverí. Prevedenie Horia Dumitracheho ocenila 

osobne aj samotná skladateľka. 

Koncert uzavrelo dielo Tvorivý duch od Ivana Buffu, ktoré malo najväčšie nástrojové obsadenie 

a okrem dokonalého zvukomalebného koloritu ponúklo poslucháčom aj úchvatné prevedenie. 

Jednotlivé zvukové masy do seba perfektne zapadali a zároveň jemnosť a precíznosť 

interpretácie navodzovali zasnenú atmosféru. Skladba predstavovala vyvrcholenie kvalitne 

interpretovaného koncertu, na aký sme u Quasars Ensemble zvyknutí. Zvuková stránka súboru, 

precíznosť, práca s tichom, emocionalita, vytvorenie napätia u poslucháčov – to sú typické 

atribúty  tohto komorného zoskupenia. Bez výčitiek preto môžem konštatovať, že na tomto 

koncerte bol dosiahnutý dokonalý súlad skladateľskej invencie a interpretačného prejavu. 

 

                   Katarína Bašteková 

 

 

 

 

 

 



 

 

AURORA  

Infections Of A Different Kind - Step 1 

Nórska speváčka Aurora tvorila hudbu už od útleho veku a s prvým albumom All My Demons 

Greeting Me As A Friend prišla na hudobnú scénu v roku 2016 ako 19-ročná. Jej nové EP 

Infections Of A Different Kind - Step 1 nadväzuje na predchádzajúci album, ktorý bol okrem 

iného o akceptovaní seba samého a o tom, ako sa nebáť prežívať rôzne emócie a naučiť sa s 

nimi žiť. S Aurorou dospieva aj jej tvorba a jednotlivé myšlienky, ktoré chce ďalej rozširovať. 

Nová živelnosť a radosť prítomná vo viacerých piesňach síce kontrastuje s melancholickejším, 

smutnejším rázom niektorých piesní, avšak obe emócie  splývajú do novej podoby a rozvíjajú 

sa  ďalej. Speváčka skúma okrem iného ľudstvo a čo prináša do svojich životov, či už radosť, 

alebo aj smútok a bolesť. Sama Aurora sa k úvodnej piesni Queendom vyjadrila ako o hymne, 

kde radostne očakáva príchod nového sveta, ktorého by všetci mohli byť súčasťou. Sníva o 

svete, kde by ľudia pri sebe stáli, bojovali za seba a boli si vzájomne oporou.  

Kvalita tvorby textov a hudby idú ruka v ruke. Predstaviteľka scandi-popu vie, ako  hudbou 

správne vyjadriť samu seba. Nórska popová hudba je známa svojou rozmanitosťou a v 

Aurorinej tvorbe  nachádzame zmes indie popu, baroque popu, či folk popu. Zaujímavým 

zjednotením je jej jasne nesúci sa hlas, ktorý občas doslova až zamrazí. Oplývajúc schopnosťou 

zaujať silnou emocionalitou, Aurora zjednotila nové myšlienky a vyťažila z nich maximum. 

Kontrast jednotlivých piesní pritom nepôsobí rušivo. Nástroje v snivých piesňach, ako harfa 

alebo čelo, sú zakomponované aj do piesní opačného rázu. S jasne zvonivým hlasom, živelnými 

výkrikmi a za sprievodu bubnov a elektronických elementov šíri ďalej pocity nádeje a radosti.  

Keď sa viac zameriame na hudbu, ako prvá poslucháča zaujme vo viacerých ohľadoch 

decentná, ale stále prítomná autenticita. Už spomenutý rezonujúci hlas speváčky je často 

dopĺňaný druhým hlasom, prípadne zborovým spevom. Vedenie hlasov je väčšinou založené 

na speve v terciách a sextách, v piesni Gentle Earthquakes dokonca nónach s výskytom decimy. 

Druhý hlas je flexibilný, vinúc sa raz nad sopránom a inokedy ako alt. Inakosť možno 

nachádzať aj v inštrumentácii. Jednak speváčka rada kombinuje nástroje ako klavír, basu, harfu 

a elektroniku dokopy, ale zaujímavosťou je aj fakt, že sa harfa v piesni It Happened Quiet stáva 

hlavným doprevádzajúcim nástrojom. Preferovanie harfy badať aj v zmene úloh nástrojov, keď 



napríklad miesto klavíra hlavný akord udáva harfa, a samotný klavír zastáva  úlohu vedľajšieho 

nástroja, hrajúceho v pozadí doplňujúcu melódiu.  

Keď sa vrátime  ešte k piesni Gentle Earthquakes, určite treba spomenúť premyslenosť zvuku 

a jeho silnú spätosť s textom. Úvod piesne znie ako tlkot srdca a prerývaný dych pri plači, ktoré 

spolu pôsobia ako napodobnenie zvuku jemného zemetrasenia. Prvé slová speváčky  „How 

cold a tear can feel on warm skin, so delicate, violently it begins“ poukazujú na plač, prinášajúci 

bolesť. Nato nadväzuje refrén: „Like a gentle earthqueake it intensifies“, kde prirovnáva 

emócie k zemetraseniu.  Spolu s hudbou naberajú na sile. Zintenzívnenie pocitov v refréne je 

jednak vyjadrené prepracovanosťou zvuku v rytme silných bubnov a taktiež doplňujúcimi 

výkrikmi, ktorých text je nejasný, no Aurore ide hlavne o emóciu. Precítenie iného rázu 

nachádzame zase v piesni It Happened Quiet, kde je slovo „ticho“ doslova potichu zaspievané.  

Jednotu celého EP okrem rozvíjaní myšlienok, nadväzujúcich na predchádzajúci album, badať 

aj v samotnej hudbe v opakovaní  ozdôb, použitia nástrojov, či znovu použití toho istého zvuku 

v inej piesni. Občasné disonancie, či otvorené neukončené frázy udržiavajú poslucháča v napätí, 

kam bude pieseň smerovať ďalej. Otázkou nateraz ostáva, kam a ako sa bude ďalej vyvíjať 

pokračovanie nasledujúceho albumu „Step 2“.   

               Zuzana Bystrická 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Wolfgang Amadeus Mozart 

Únos zo Serailu – Porovnanie dvoch inscenácií 

Pred rokom som bol na predstavení Únos zo Serailu a začiatkom novembra tohto roku som ju 

videl znova. Opera bola odohratá pod taktovkou dirigenta Petra Valentoviča, ktorý aj hudobne 

naštudoval celú operu pod réžiou Jána Ďurovčíka. Na základe skúseností a dojmov spred 

minulého roka sa pokúsim o ich porovnanie.  

V predohre do scény na pódiu umiestnili dataprojektor, ako premieta mail, písaný Matúšom 

Šimkom v roli Pedrilla bez akejkoľvek súvislosti s dejom. Človeka ešte dvíha zo stoličky, keď 

celú, veľmi peknú predohru pokazí perkusionista, konkrétne triangel. Tomu „ušla ruka“ a zdá 

sa, že si myslí, že je sólista. Martin Gyimesi v úlohe Belmonta nie je veľmi presvedčivý. Jeho 

nemčina nepresahuje kvality žiaka na strednej škole. Jeho spev a herecký výkon neboli o nič 

lepšie. Naopak, Patrik Horňák, ktorý tiež hral a spieval úlohu Belmonta, dával postave väčšie 

kvality. Počas árie Osmina, Solche Hergelaufne Laffen, v podaní Jána Gallu, kedy je na scéne 

aj Pedrillo, obaja zhadzujú stoličku na zem. Toto gesto je bez akéhokoľvek väčšieho 

opodstatnenia a má skôr  rušivý efekt, pretože  neprináša nič do deja. Matúš Šimko vyniká skôr 

v speve než v hereckom prejave. Nemčina je síce čistá, ale herecký prejav je trochu 

preafektovaný. Hosťujúci sólista Shawn Mlynek sa  úlohy tenora zhostil dôveryhodnejšie vo 

všetkých smeroch. Ján Galla v roli Osmina, Mariana Hochelová v roli Konstanze a Andrea 

Vizvári v úlohe Blonde zvládli svoje role bravúrne či už po  hereckej alebo speváckej stránke. 

Šimko a Gyimesi hlasom neprehlušili orchester, kdežto sám Galla a ostatní s tým nemajú 

problém. Andy Hryc sa do hovorenej role Bassa Selima  hodil dokonale. Počas zborovej scény 

Singt dem großen Bassa Lieder, kedy prišiel na scénu po prvýkrát Andy Hryc, prebiehala aj 

módna prehliadka, ktorá bola samoúčelná. Zbor sa v celej opere vyskytuje len na dvoch 

miestach a jeho výkon nebol postačujúci. Basy ako keby tam ani neboli, tenori sa snažili ako to 

išlo, altistky so sopranistkami si tradične myslia, že sú stredobodom pozornosti a hviezdami 

večera. Až na začiatku druhého dejstva sa po prvýkrát na javisku zjavila Andrea Vizvári, ktorej 

interpretácia bola v tento večer najlepšia zo všetkých, napriek tomu, že nebola v hlavnej roli. 

Moyan Li sa obvykle tiež objavuje v tejto roli hrávať, ale kvality Vizvári nedosahovala. Za 

najvydarenejší považujem duet na začiatku druhého dejstva Ich gehe, doch rate ich dir v podaní 



Gallu a Vizvári, a to obaja nie sú hlavnými postavami. Treba poznamenať, že v druhom a 

treťom dejstve sa všetci sólisti  zlepšili a ich interpretácia bola kvalitnejšia než v prvom dejstve. 

Ďalšia áriu, ktorá stojí za zmienku a pozornosť, je Konstanzina (Holechová) Martern aller 

Arten, za čo si zo všetkých účinkujúcich vyslúžila najväčší aplauz. To, že Holechová a Vizvári 

spievali a hrali lepšie ako Gyimesi a Šimko, bolo vidno a počuť aj na duetách a kvartetách, kde 

ženské obsadenie viedlo. Divák mal čo robiť, aby oboch tenoristov počul cez orchester, hlavne 

počas kvartet. Celkovo Gyimesi, pokým nebol sám na javisku, ťahal za kratší koniec, obzvlášť 

pri ľúbostných duetoch s Holechovou. Herecky a režisérsky bola nevyužitá príležitosť pri 

Holechovej árií a recitatíve Welcher Wechsel herrscht in meiner Seele, kde Blonde (Vizvári) 

nehybne stála opretá o kulisu. Nedala najavo nič.  Je pravda, že veľa robiť nemohla, aby to 

nebolo rušivé, nakoľko v tomto momente patrilo javisko Holechovej, ale malé gesto alebo 

pohyb by zasa nezaškodil. Prekvapujúcim bol moment na konci tretieho dejstva, keď Bassa 

Selim dával štyrom zaľúbencom milosť a dovolil im odísť. Z Osmina (Galla),  zápornej postavy, 

spravili „ľudskú bytosť,“ keď uronil slzu nad tým, že Blonde odchádza. Ťažko povedať, či to 

bolo neúmyselné. Častá zmena kulís pôsobila rušivo, vytrhávala poslucháča z deja a 

umeleckého zážitku Obzvlášť pri áriách Holechovej, či už pri árii Welcher Wechsel herrscht in 

meiner Seele alebo iných. Atmosféru kazí, keď počas vynikajúceho výkonu speváčky v pozadí 

behajú kulisári. Výsledok je taký, že efekt zmeny scény nie je dostačujúci na to, aby prekonal 

svoje mínusy.              

Zvláštny režisérsky ťah bol, keď v poslednej scéne, na konci tretieho dejstva počas Vaudeville, 

v mieste s textom Wer dieses nicht erkennen kann, Den seh' man mit Verachtung an (voľný 

preklad „kto toto nevie rozpoznať, na toho sa pozerá s opovrhnutím“), v jednom momente  

všetky svetlá zasvietia do hľadiska na divákov. Každý toto gesto môže chápať po svojom.  

Samotnej Mozartovej hudbe, samozrejme nie je čo vytknúť. Orchester hral úctyhodne, až na 

jeden či dva „súzvuky“, ktoré tam nemali čo robiť. Keď dirigoval orchester Peter Valentovič, 

znel prepracovanejšie a celkovo lepšie ako pod vedením Maroša Potokáraom. Sláčiková sekcia 

podala adekvátny výkon. Fagoty s klarinetmi mali občas plochý zvuk. Ostatné z drevených 

dychových nástrojov boli dobré, výnimočne aj plechové nástroje. Tie majú vo zvyku byť 

stredobodom pozornosti a hrať ďaleko za hranicou dynamiky, ale to je  častý prípad skôr 

romantických opier.  Všetky sólové party boli zahrané bezchybne. Perkusionisti išli na konci 

trochu oneskorene, ale laickému uchu to navadí.    

Kostýmy hlavných postáv a zboristov boli vydarené, epizódne postavy až tak nie. Potom sa tu 

ešte objavili „tajní “ Bassa Selima - celí v čiernom, s turbanmi a samopalmi, čo by niekto mohol 



považovať už trošku za neúnosné. Kulisy a scény boli celkovo pekne navrhnuté a zrealizované, 

až na spomenuté neustále rušivé zmeny. Radšej mohli kulisy  meniť epizódne postavy ako napr. 

sluhovia Bassa Selima alebo „tajní“, čím by toto riešenie dávalo aspoň ako taký zmysel a 

opodstatnenie. Časť pódia bola uprostred naplnená vodou, v určitých momentoch mala 

opodstatnenie, ale zároveň tam bola aj pre efekt. Inscenácia sa celkovo dá hodnotiť kladne, s 

občasnými modernými výstrelkami. Ale to už je predmetom diskusie, či sa skôr prikláňať k  

vnášaniu nových prvkov alebo zachovať tradičnú koncepciu.  

Na to, že v divadle bolo okolo 80 ľudí, vrátane známeho kamaráta Petra Valentoviča,  Petra 

Breinera, je jasné, že Únos zo Serailu už nebudí taký záujem ako pred rokom. Treba podotknúť, 

že aktuálne je to jediný singspiel v ponuke opery Slovenského národného divadla.  Viac ako po 

roku od uvedenia premiéry (16.-17.6. 2017) Mozart stráca na sile, no stále ponúka isté kvality 

a zážitok. 

         Tomáš Chren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bad Karma Boy – Prekrásny nový svet 

Bratislavská štvorica, kapela Bad Karma Boy, je nepochybne veľmi zaujímavým zoskupením 

pre alternatívne orientovaného poslucháča. Ich psychedelický pop, ako svoju hudbu sami 

nazývajú, podporený výlučne slovenskými textami, je pre našu hudobnú scénu  zriedkavý. 

Výsledkom sú piesne s osobitou atmosférou, ktoré sa opierajú o tradičný inštrumentálny základ 

(gitara, basgitara, klávesové nástroje, bicie nástroje). Ten je doplnený o zaujímavé aranžmány 

violončela či vibrafónu, ale aj o zvukové plochy s použitím nástrojov ako omnichord, ondes či 

kalimba. Stálymi členmi sú Juraj “Medveď“ Marikovič (vychádzajúci z kapely Para) spevák a 

gitarista, Adela Tihláriková hrá na klávesové nástroje, dopĺňa ich bubeník Roman Lauko a 

basgitarista Alan Prekop. Formácia sa prvýkrát objavila na scéne v roku 2013, kedy pokrstila 

svoj prvý profilový album s rovnomenným názvom. O rok neskôr upevnila svoje smerovanie 

úspešným albumom Údolia a kopce. Zoskupenie má za sebou vystúpenia na Grape festivale, 

Pohode, Colours of Ostrava, ale aj v zahraničí na jednom z najväčších európskych showcase 

festivalov Tallinn Music Week. 

Farebný a vyšperkovaný album Prekrásny nový svet, bol vydaný v roku 2017 vydavateľstvom 

Slnko Records. Text je inšpirovaný knihou Prekrásny nový svet od britského spisovateľa a 

filozofa Aldousa Huxleyho. V katastrofickom románe sa nám ponúka scenár, ako by mohlo 

vyzerať ľudstvo, keby sme niektoré naše dystopické myšlienky o smerovaní spoločnosti 

dotiahli do konca. Príprava albumu s kontroverzným obalom zabrala kapele tri roky a prináša 

nám 34 minút hudby plnej nových polôh a schopností performerov BKB. Predstavenie albumu, 

CD a vinylovej platne bolo v Prahe 15.11.2017 a v Bratislave v Ateliéri Babylon 23.11.2017. 

Album otvára singel Na dne rieky, ktorý sa dočkal aj videoklipu. Gitarová introdukcia nápadne 

prezrádza hudobný štýl kapely. V ich tvorbe sme na niečo podobné už zvyknutí. Inováciou je 

využitie elektroniky, ktorá sa ako novinka objavuje v celom albume. Basová línia a znamenitá 

gradácia skladby budí dojem zasnenia. V klipe sa v rôznych podobách objavujú lídri Juraj 

Marikovič a jeho priateľka Adela Tihláriková. Klip na mňa pôsobí veľmi rozmanito. Na jednej 

strane  prezentuje módnu fotografiu, na druhej strane  zachytáva okamih snenia. Blízke brehy, 

silné tempá, ... ešte posledná ciga, ešte posledný drink. Druhá skladba objavuje doteraz 

nepočutý hlas klaviristky Adely Tihlárikovej. Ide o prekvapivo nízko položený hlas, autentický 

a neškolený prejav, svojskému textu dáva nový rozmer. Song Palmy je prvý z tohto albumu, na 



ktorom BKB predvádza experimenty s elektronikou.  Oslovili pre ne člena skupiny NVMERI, 

rešpektovaného hudobníka a producenta Pištu Královiča. Realizovať klip sa podujal Viktor 

Cicko, ktorý spolupracuje vo viacerých projektoch kapely. Vo videu sa opäť ukázalo 

orientovanie skupiny na dezilúzie plné rozmanitej atmosféry, obalené do zasneného oparu. 

Vypovedá o tom aj text skladby – vzbudiť pocit cudzinca vo vlastnej zemi. 

Nihilistický kus SFP jednoznačne patrí k najodvážnejším počinom kapely. Textom sa prikláňa 

k ničote, ale myslím si, že odkazom autora je aj reflexia a zamyslenie sa nad súčasnou dobou. 

Celú jednotu dopĺňa Adelin tajomný hlas, medzihra a refrén s Jurajom. 

Rovnakú charakteristiku, štýl a formu majú aj Utópie textovo korešpondujúce s hore 

spomenutou knihou Aldousa Huxleyho. Frontmani kapely v pesničke, ktorá vznikla pri jednom 

z dovolenkových únikov od reality, spievajú: „nechajte si vaše utópie – chceme spoločnosť – 

radšej slobodnú – menej dokonalú.“ 

Nadväzuje na to aj pieseň Global kalamita, ktorá sa myšlienkovo podobá ostatným dvom. Ide 

o typickú piesňovú formu s refrénmi a inštrumentálne farebnými vyhrávkami s osobitým čarom. 

Kompozícia V exile vo mne  znova vyvoláva „dystopický“ formát skladieb a prináša vyrovnanú 

úroveň emócií. Prejavujú sa v nej prvky klasickej piesne a chytľavej melódie. Dominujúca 

gitarová ornamentika a bicie dopĺňajú tentoraz “Medveďov“ sólový vokálny prejav. Záverečný 

odkaz albumu je singel Ďalej a ďalej s príznačným názvom. Je to zrejme vízia kapely do ďalších 

dní. Má mierne oddychový charakter oproti predchádzajúcim piesňam. Skladbu vnímam ako 

veľmi príjemnú bodku. 

Album hodnotím ako peknú sínusoidu nálad, pretavenia myšlienok a pohľadov autorov priamo 

do hudby. Je novým vetrom do kapely BKB a redefinoval ďalšie smerovanie hudobníkov. 

Melancholická cesta BKB je zrejme len logickým vyústením ich predchádzajúcich hudobných 

ciest. Naplno pochopiť hĺbavosť textu, ktorý sa vyhýba iba „náhodnej“ hromade slov, rovnako 

aj súzvuk všetkých farieb nástrojov, nie je jednoduché. 

Zoskupenie Bad Karma Boy vnímam niekoľko rokov ako veľmi úspešný domáci projekt. 

Odhaľuje  „mestskú melanchóliu“ a zádumčivosť v pohľade na svet a život. Na slovenskú 

hudobnú scénu priniesli príjemný charakter undergroundu a popu. Určite ho odporúčam ako 

spojenie alternatívneho žánru s kvalitným slovenským textom. 

               Martin Kelemen 

 



 

IL VOLO – NOTTE MAGICA 

Skupina Il Volo, talianske hudobné trio, spája svet klasických opier a vážnej hudby s ľahšími, 

modernejšími hudobnými prvkami. V súčasnosti sú považovaní za najvýznamnejších 

predstaviteľov žánru crossover (operatic pop). Traja mladí, odvážni speváci nezabúdajú na 

svoje klasické talianske korene, no aj napriek tomu sú ich interpretácie moderné a energické. 

Počas svojho pôsobenia mali možnosť spolupracovať so svetovo uznávanými hudobníkmi ako 

Barbara Streisand, Eros Ramazotti, Anastacia, či Placido Domingo. Ich umeleckým vzorom sú 

legendárni Tre tenori: Placido Domingo, Jossé Carreras a Luciano Pavarotti. Rozhodli sa preto 

vydať sa na turné s názvom Notte magica – A Tribute to the three tenors, s poctou týmto trom 

veľkým spevákom. V rámci ich európskeho turné prvýkrát zavítali aj na Slovenskodňa 11. 

decembra 2018.  

Koncert sa konal v NTC za sprievodu maďarského symfonického orchestra Danubia orchestra 

Óbuda pod taktovkou Marcella Rotta, svetoznámeho dirigenta, ktorý je taktiež dvorným 

dirigentom maestra Andrea Boccelliho.  

 Ľudia sa usadili, svetlá zhasli a ozvali sa prvé tóny úvodnej skladby. Maďarský symfonický 

orchester už od začiatku pôsobil veľmi presvedčivo a zohrato. O chvíľu sa po celej hale rozľahli 

tóny árie Nessun dorma posledného aktu opery Turandot Giacoma Pucciniho v podaní 

zvučného baritónu, ku ktorému sa postupne pridali dvaja tenori. Na javisku stáli traja mladí 

speváci s vyspelými, veľmi zvučnými a plnými hlasmi v nádhernej talianskej klasickej hudbe 

a kantiléne. Už hneď pri prvej skladbe bolo počuť vynikajúcu prácu orchestra a veľmi dobrú 

kooperáciu so spevákmi.  

Potlesk utíchol a na rad prišla pieseň Granda, ktorá príjemne oživila atmosféru. Interpretácia 

tejto skladby bola veľmi energická, bolo v nej cítiť ich mladícku iskru a taliansky temperament. 

Pozoruhodná bola perfektná dynamická stavba každej jednej skladby, ktorá na koncerte 

odznela. Skladby sa vyvíjali od toho najväčšieho piana až po mohutné forte a pôsobili tak veľmi 

veľkolepo.  

Po niekoľkých spoločných skladbách prišlo na rad sólo každého speváka z trojice. Ako prvý sa 

predstavil Ignazio Boschetto, jeden z dvoch tenorov, s romancou Una furtiva lagrima z opery 

L‘elisir d’amore od Gaetana Donizettiho. Publikum bolo plné očakávania a opäť určite nebolo 

sklamané. Naopak, spevák si za svoju interpretáciu vyslúžil obrovský potlesk. Jeho precízne 



narábanie s hlasom a výborná práca orchestra vyvolávali dojem „úhľadnosti“ a pokoja. Ako 

druhý v poradí sa so svojim sólom predstavil Piero Barone, taktiež tenor, s áriou No puede ser 

z La tabernera del puerto. Hneď po zaznení prvých tónov sa nedalo nevšimnúť si zvučnosť a 

plnosť jeho hlasu. dokonale ladil so sprevádzajúcim orchestrom. Vyzdvihla by som tiež veľký 

hlasový rozsah, ktorý v tejto skladbe naplno využil. Tretí v poradí na scénu prišiel Gianluca 

Ginoble s jeho zvučným baritónom. Zaspieval pieseň En Aranjez con Tu amor, ktorú dokázal 

veľmi dobre precítiť a aj napriek menšiemu hlasovému rozsahu sa s ňou dokázal dokonale 

vyhrať.  

Sóla odzneli a na pódium sa vrátili všetci traja speváci, čomu sa publikum veľmi potešilo. Bolo 

cítiť, ako si ľudia koncert užívajú. Medzi skladbami sa speváci prihovárali publiku, čo 

navodzovalo veľmi priateľskú a otvorenú atmosféru. Odzneli skladby ako Torna a Surriento, 

Cielito lindo, Core’ngrato‚ O paese d’o sole, ale aj piesne zo svetoznámeho muzikálu West 

side story ako napríklad Maria alebo Tonight. Taktiež predstavili svoju vlastnú pieseň Ave 

Maria, Mater Misericordiae. Bolo zaujímavé pozorovať, ako čisto znie spojenie ich hlasov aj 

napriek tomu, že každý z nich má hlas niečím špecifický. Každý z nich je vynikajúci spevák, 

no sila a veľkoleposť ich interpretácie spočíva práve v spojení ich hlasov. 

V aréne zaznievali stále väčšie a väčšie perly talianskej klasickej hudby. Po tom ako uviedli 

pieseň Caruso sa publikom ozvalo uznanlivé a šokované šepotanie. Veď si za túto pieseň 

nakoniec aj vyslúžili standing ovation. Napokon prišli piesne ako O sole mio, Libiamo ne’lieti 

calici a nakoniec Volare. Vtedy už polovica haly stála na nohách, spievala a tancovala. Odzneli 

aj dve vianočné piesne, Adeste fideles a O holy night, čím navodili peknú, predvianočnú 

atmosféru. 

Tentokrát sa zdalo, že koncert už naozaj skončil, no ani teraz ľudia nemuseli byť sklamaní. 

Zazneli ešte dve posledné skladby. Prvá s názvom Il Mondoje súčasťou jedného z ich albumov 

a napokon posledná, ich vlastná pieseň s názvom Grande amore, s ktorou vyhrali taliansky 

hudobný festival Sanremo 2015 a taktiež s ňou obsadili tretie miesto na Eurovision Song 

Contest 2015 vo Viedni. To už ľudia tancovali, spievali a užívali si ešte posledné tóny tohto 

naozaj vydareného koncertu.  

Musím priznať, že toto spevácke trio je naozaj na svetovej úrovni. Ľuďom odovzdávajú naozaj 

kvalitnú, čisto zaspievanú hudbu a právom sú považovaní za jedných z najvýznamnejších 

spevákov tohto žánru.  

 Lenka Letanovská 



 

ŠTEFAN ŠTEC -  POLEŤIV BY‘M NA KRAJ SVITA TOUR 2018 

V novembri sa v bratislavskom klube Babylon uskutočnil posledný koncert z turné Poleťiv 

by’m na kraj svita Štefana Šteca. Štefan Štec sa pohybuje v akomsi vlastnom subžánri, 

príznačnom hudobno-obrazovom svete, ktorý stavia na koreňoch rusínskej identity. Súčasnú 

interpretačnú výpoveď, ovplyvnenú kultúrno-historickými súvislosťami života Rusínov, 

sprostredkováva cez veľmi zaujímavo premyslený umelecký koncept - vyjadrený sviežim 

jazykom 21. storočia. Keďže tvorivé pôsobenie Štefana Šteca sledujem už viac rokov, po 

zážitku z tohto koncertu musím osobitne vyzdvihnúť jeho umelecky vyzretú osobnosť. Každý 

rok prináša nový nádych do interkultúrneho kaleidoskopu.   Na koncerte znela prevažne hudba 

minoritnej kultúry Rusínov z územia Slovenska, Ukrajiny a Poľska, hudba Srbov a 

dolnozemských Slovákov, piesne zo Zemplína a ukrajinského regiónu Poltava, či dokonca 

kultový hit od IMT Smile. 

Vypredaný Babylon sa v úvode rozoznel huculským introm Tanec Arkan v podaní ľudovej 

hudby Hornád naznačil, že mladí muzikanti, sústredení okolo Štefana Šteca sú kvalitná a dobre 

zohratá kapela. Hlavná hviezda večera na seba nenechala dlho čakať a už po pár minútach sa 

Babylon roztriasol v drsnej riave údernej huculskej rundy Huculka s piesňami Oj, ty Ľubko, 

Zašumila bukovinka a  kde nechýbali ani charakteristické tanečné motívy z tanca Holubka. 

Energická atmosféra, s použitím charakteristického vybubnovaného rytmu, vzápätí prešla do 

úplne iného sveta. Na pódiu sa objavila skladateľka a klaviristka Ľubica Čekovská ako 

špeciálny hosť večera. Vďaka spolupráci  v televíznej show Zem spieva, vytvorila Čekovská 

pre Štefana Šteca niekoľko pôsobivých hudobných aranžmánov. Čekovskej spracovanie piesne 

A na našyim dvori vnieslo do známeho rusínskeho valčíka poetické prítmie večerného 

šansónového Paríža. Počas skladieb Idu sobi a Oj, Maričko Štefan Štec na projekcii premiéroval 

svoj nový nápaditý videoklip, realizovaný v prostredí Kojšova, do ktorého zapojil aj staršiu 

generáciu miestnych obyvateľov. Štefan Štec v ďalšom bloku predviedol svoje pozoruhodné 

hlasové dispozície a fenomenálny spevácky prejav. Poslucháčov znovu zaviedol do oblasti 

Zakarpatskej Ukrajiny a ako sám povedal: „Zaspievam vám pesničky, ktoré nepotrebovali ani 

hudbu, ktoré sa niesli len tak po Poloninách.“ Imaginácia rozliehajúceho sa hlasu po 

Poloninách bola pre mňa ešte viac umocnená osobným zážitkom z návštevy Poloniny Boržava 

a niektorých obcí, z ktorých pochádzala časť piesní. Do Štecovho sóla sa po chvíli pripojila 

kapela a spoločne predviedli atmosfericky stvárnenú zmes piesní Verbovaja doščečka, kde 



zaujalo najmä spracovanie nepravidelného metra a zložitých rytmických štruktúr. Nasledujúcu 

pieseň, Jichaly Čumaky, spoznal Štefan Štec počas študijného pobytu v Kyjeve. Ukrajinská 

balada o tradičnom remesle, o mužoch „čumakoch“, ktorí rozvážali soľ z oblasti Krymu po 

celej Ukrajine, je veľmi silná naratívna skladba s krásnou, melancholickou melódiou. Temnú 

baladickosť vzápätí vystriedal temperamentný Hopak a Kochanka z ukrajinského regiónu 

Poltava.  

Nasledovala inštrumentálna medzihra zo zemplínskej obce Ostrov, kde sa naplno prejavili 

muzikantské schopnosti mladej ľudovej hudby Hornád, ktorá si hovorí aj „fajta“. Kapelu vedie 

20-ročný huslista Dominik Maniak zo Smižian, na druhých husliach a bubon hrá Martina 

Babinčáková zo Sečoviec. V zoskupení účinkuje cimbalistka a klarinetistka Ivana Harachová z 

Košíc, violista Martin Halčin z goralskej obce Lendak, kontrabasista Viliam Grega zo 

Spišských Vlách a na akordeóne a bubon hrá 17-ročný Martin Mražík z Košíc. Do navodenej 

atmosféry sa po chvíli pripojil Štefan Štec so zemplínskou piesňovou kolekciou Hej, zašvicelo. 

Koncert pokračoval krátkou zastávkou s IMT Smile. Ich pieseň Vyvedený z miery bola 

spracovaná pri príležitosti spoločného turné.  

Technicky vyšperkované inštrumentálne sólo s premiérou novej skladby predviedol Marko 

Kukobat, na Slovensku žijúci srbský akordeonista. Okrem hry na akordeone hosť ukázal svoj 

výborný hlasový prejav so zamatovou farbou a typickou balkánskou ornamentikou. Po tomto 

čísle, podľa očakávania, nasledovala chytľavá pieseň dolnozemských Slovákov zo Starej 

Pazovy o jednom záletníkovi Aj ten bači Jašov z Osijeku, ktorá momentálne boduje medzi 

fanúšikmi Štefana Šteca. Na bratislavskom koncerte ju Štec zaspieval v sprievode Marka 

Kukobata. Štefan Štec ďalej predstavil piesne poľských Rusínov – Lemkov. Spracoval ich v 

rámci témy vysťahovalectva Rusínov počas Akcie Visla, kedy bolo násilne presídlených viac 

ako 30 000 Lemkov. Štec pri tejto príležitosti vytvoril samostatné tanečné divadlo folklórneho 

súboru Hornád o smutných dejinách „optácie“ Rusínov do odľahlých častí Ukrajiny. Zazneli 

clivé lemkovské piesne Plyve kača a Hora, hora s použitím širokej škály farieb od husľových 

alikvót, temne sfarbeného klarinetu či netradičného použitia djembe. V záverečnej časti odzneli 

širokej verejnosti najznámejšie piesne, preslávené prostredníctvom televíznej show Zem spieva 

– Oj, na hori dva duby a Leťiv ptašok. Aranžmán Poleťiv by’m na kraj svita s vysťahovaleckou 

tematikou z rúk Ľubice Čekovskej vo mne evokovala pomyselný obraz vysťahovaného Rusína 

v americkom klube s príjemne temperovaným klavírom na začiatku storočia, ktorý túži zaletieť 

do ďalekej domoviny. V tejto skladbe obzvlášť cítiť osobnú výpoveď a emočné vyjadrenie 

Štefana Šteca k celej kultúrno-spoločenskej téme Rusínov, ale aj k téme migrácie všeobecne.  



Po burácajúcom potlesku a nekončiacom standing ovation ešte odzneli dva prídavky. Prvý ma 

osobitne potešil – bola to pomerne neznáma pieseň s veľmi silným melodicko-harmonickým 

nábojom  Do domu, do domu z obce Miroľa. Druhým prídavkom bol známy rusínsky hit Sam 

pju. 

Podmanivá bola tiež vizuálna stránka koncertu, kde sa prepájala charakteristická live obrazová 

paralela so znejúcou hudbou, čo dokopy vytváralo  osobitý audiovizuálny svet. O originálne 

vizuály, inšpirované repertoárom Štefana Šteca, sa postarala výtvarníčka Dominika Margetová 

a následne ich Ľubomír Štec spracoval do príbehových animácii (VJing) . Celá audiovizuálna 

škála v prepojení s hovoreným slovom vytvorila veľmi originálne „rusínske 

Gesamtkunstwerk“.  

Strhujúci koncert, ktorý prešiel celým spektrom farieb, búral hranice medzi národmi a 

národnosťami. Tento projekt neplával v útrobách sprofanovanej ľudovej hudby, nemal ani 

potrebu identifikovať sa cez „vysvetlivky“ v štýle world music, alebo raziť cestu 

prostredníctvom dnes už vyčerpávajúco používaného hesla „spojenie folklóru s moderným“ 

ako novoobjavenej „terra incognita“  inšpirácie v tradičnej ľudovej kultúre.  

                                                                                                                     Dajana Margetová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Piarmusic - Jeden (2018) 

Album Jeden je ďalším úspešným projektom chvál z dielne Piarmusic. Spája kapely ako 

GodKnows, Heartbeat a iných umelcov. Je to živý prenos chvál, ktoré okrem CD a audio 

nahrávky majú aj video záznam. Prináša tak oživenie slovenskej gospel a worship scény. 

Piarmusic  vychádza zo spoločenstva Piar v Prievidzi. Ich cieľom je nielen spievať a vydávať 

piesne, ale šíriť pomocou hudby kresťanskú ideu a ukázať nový, modernejší spôsob uctievania. 

Vplyvy môžeme vnímať z rôznych spoločenstiev vo svete ako Hillsong, Bethel a  iných 

umelcov. Spoločenstvo Piar patrí aj do projektu Godzone, ktorého cieľom je šíriť kresťanstvo 

aj medzi mladých a širokú verejnosť. Či je toto rozhodnutie správne alebo nesprávne nemôžeme 

s istotou povedať, no vieme, že na tento projekt sú na Slovensku  rôzne názory predovšetkým 

vysokopostavených autorít a rozdeľujú tak cirkev.  

Azda najzaujímavejším albumom je Heartbeat - Na ničom nezaleží viac, kde umelci ponúkajú 

“nadprirodzenú hudbu” so zaujímavou kombináciou hlasov, textu a melódie. Túto snahu 

môžeme vidieť už v prvej piesni Ja sa dnes vraciam k tebe z nového albumu Jeden. Avšak 

pôvodný zámer Piarmusic sa v tejto piesni až tak nepodaril, keďže skladba nie je štúdiová 

nahrávka. Môžeme si v nej všimnúť  bicie nástroje, keyboard, basgitaru, elektrickú gitaru, ale 

aj elektroakustickú gitaru. V skladbe Pieseň chvály sa najviac podarilo priniesť “nadprirodzenú 

hudbu”. Je naozaj pekná avšak na začiatku nepočuť text piesne. Ak to mám porovnať s 

predchádzajúcimi nahrávkami, musím vytknúť umelo nahraté sláčiky, ktoré majú miestami až 

neprirodzený zvuk. V niektorých skladbách, napríklad Môj Abba, dokonca počuť umelo znejúci 

klavír. Keďže piesne Tu ma máš, Pošli mňa, Dno, Môj Abba som počula naživo na Godzone 

tour, chcela by som porovnať tieto skladby. Tu ma máš bola na Godzone tour interpretačne 

prevedená lepšie práve kvôli živým sláčikovým nástrojom rovnako, ako aj ďalšie dve skladby. 

Úprimne, radšej si pustím záznam z Godzone tour ako z CD. Môj Abba je veľmi pekná pieseň  

z textového i hudobného hľadiska, avšak zase musím vytknúť nepodarenú inštrumentáciu 

sláčikových nástrojov a klavíra. Cieľom CD je priniesť vieru do každodenného života, či je to 

v práci, cestou do školy, či vo voľných chvíľach, no popravde tieto znaky môžu skôr vyrušiť 

poslucháča “z uctievania.” Takisto v skladbe Ježiš, Tvoje meno ako meč môžeme na začiatku 

počuť vplyv Bethelmusic, čo tejto skladbe prospieva, avšak pre tradičných katolíkov to nie je 

dobré znamenie, keďže v poslednej dobe je Bethel považovaný za sektu, no napriek tomu mnohí 

z neho čerpajú hudobnú inšpiráciu.  



Čím ma album pozitívne prekvapil, sú autorské piesne. V poslednej dobe mnohí mladí ľudia 

počúvajú  zahraničné piesne chvál, čo mnohé kapely  využívajú, preložia text a hudbu 

kompletne preberajú. V tomto prípade treba pozitívne hodnotiť autorský vklad. Skupiny 

Godknows a Heartbeat tiež používali takúto prax na začiatku svojej kariéry (piesne na albume 

Na nebi a na zemi, Duchu Svätý si tu vítaný je v originále Bethel-Holy Spirit, Bližšie je  Bethel- 

Closer) Pre mňa je toto veľké plus, keďže som zástancom autentickej hudby, pretože každá 

skladba nesie príbeh a je komponovaná na základe vzťahu s Bohom, či konkrétnej životnej 

situácie. Prekladom piesne sa stráca autenticita a myšlienka, často sa zmení text, ktorý môžeme 

lepšie pochopiť v originále.  

Oceňujem zladenie podobnej farby hlasu Gabriely Grešnerovej a Jany Palajovej s kontrastným 

vokálom Lucie Sekerovej. Medzi nimi dominuje mužský hlas Jána Grešnera, ktorý súčasne hrá 

na elektroakustickej gitare.  

Prekvapujúce sú  čisté, niekedy až priezračné hlasy spevákov, čo na jednej strane nie je na 

škodu, pretože poslucháč  nepočuje žiaden falošný tón, ale na druhej strane sa stráca “čaro” 

chvál, kedy  možno vnímať  atmosféru modlitby. V pozadí je počuť spev publika, čo niekomu  

môže prekážať, inému naopak môže imponovať.  

Album prekvapuje piesňou Maličké stádo, ktorá začína akusticky a je počuť “živý hlas”, no 

potom  v piesni ubúda intenzita a mení sa na “bežné” chvály.  

Aj napriek nedostatkom sa mi album páči. V prvom rade si treba uvedomiť, že slúži na modlitbu 

chvál. Musím vyzdvihnúť aj kvalitné kompozície Lukáša Zubaja. Na záver chcem dodať, že sa 

oplatí vypočuť si nahrávky aj na youtube, live vystúpenie, pretože album je predsa len iný. 

Kristína Murárová  

 

 

 

 

 

 

 



Ľudová hudba Stana Baláža: ... farbi ňesanujce 

Ľudová hudba Stana Baláža vznikla v roku 2008 s ambíciou aktívne podporovať súčasné 

postavenie regionálnej a lokálnej ľudovej hudobnej kultúry horného Šariša. Od roku 2012 je už 

stabilnou súčasťou ich koncertných vystúpení aj ženská spevácka skupina , KRASOTKY. 

,,Tento rok je pre nás naozaj výnimočný. Oslavujeme v ňom 10. výročie založenia našej kapely 

a tak sme sa rozhodli pripraviť pre vás všetkých nový, v poradí už 3. profilový album s názvom 

,,... farbi ňesanujce ”. Už viete, že naša hudba je živá, temperamentná, plná ornamentov a 

pestrých farieb, preto sme sa rozhodli pre tento názov. Je to citát z piesne, ktorý ju do značnej 

miery vystihuje. Tak, ako na predošlých albumoch, aj na tomto nájdete šarišskú muziku tak, 

ako ju cítime a ako sa ju snažíme prezentovať a ,,maľovať na svoj obraz”. CD obsahuje dve 

autorské piesne od pána Jána Šoltésa, ktoré vznikli špeciálne pre tento album”. - napísala 

skupina do sprievodného textu  na CD.  

Na CD ... farbi ňesanujce si poslucháč určite nájde svojho favorita spomedzi ľudových piesní. 

Obsahuje 24 ľudových piesní rozdelených do 11 trackov. Na CD sa nenachádzajú 

inštrumentálne piesne, v ktorých by si poslucháč vypočul virtuozitu interpretov, no tento album 

to ani nepotrebuje. Takmer v každej medzihre si môžeme vychutnať majstrovstvo muzikantov. 

Každá pieseň má ten správny východniarsky nádych. Hneď v prvom tracku Ňichto ňezna co mi 

zname a Ňebudzem, ňebudzem poslucháča očarí energia a potreba tancovať. V prvej piesni sa v 

krátkom úseku objavujú čapáše, ktoré sú typickým tanečným prvkom ľudového tanca na 

východnom Slovensku. Druhá pieseň Haňičko, dušičko, ňehňevaj śe a Ňeďaľeko od Michala 

do Gala má opäť v sebe energiu, ráznosť a temperament. V týchto piesňach sa oplatí započúvať 

aj do akordických nástrojov, ktoré ich bravúrnym spôsobom podfarbujú. V druhej skladbe sa 

objaví synkopický rytmus a opäť ozvláštnenie medzihier, kedy tanečník tancuje s ostrohami, 

pripevnenými na čižmách. Ostrohy sú typické len pre východné Slovensko a dodávajú tancu 

živosť a ráznosť. Tretí track začína piesňou Už śe fšadzi žitko,  má pokojné tempo a začína 

ženským spevom. Nasledujúca pieseň Mamko moja vidajce me je striedaním ženského a 

mužského spevu, čo môžeme označiť ako prekáračky. Poslednou piesňou skupiny je Jak ja 

fčera večar, kedy začínajú spievať ženy bez hudobného sprievodu. Poslucháča určite očarí 

nádherný trojhlas a temperament, ktorý nám táto ľudová pieseň ponúka. A ket ja išol pres ten 

ľes je tretí track. Milovníci valčíka si určite prídu na svoje. V piesni sa objaví ústna harmonika 

a klarinet, ktorý sa v skladbách vyskytuje do konca CD. A do našej zahradečki, Kebiś bula 

langoš dala a Aňi pri kośeňu sú skupinkou piateho tracku. Prvá pieseň má pokojné (andante) 



tempo. Druhá a tretia pieseň sú opäť energické, virtuózne a  kontrastné voči prvej piesni. Tretiu 

pieseň napísal Ján Šoltés. Šiesty track obsahuje až štyri piesne a to Jak to dobre tin ňevestom, 

Ach, jaka ja neśčeśľiva ostala, Ket ja išol z Ameriki do domu a S tej mojej frajirki. Prvá pieseň 

tohto tracku je karička, typický dievčenský tanec východného Slovenska. Spievajú ju v kruhu 

a pri tom rázne dupú do rytmu. V druhej a tretej piesni si poslucháč môže vychutnávať 

jednoduchosť formy, kedy sa nástroje navzájom striedajú. V poslednej piesni opäť  nachádzame 

ráznosť, elán a virtuozitu. Pokojné tempo a vyzdvihnutie akordických nástrojov je v piesni 

Śedzela ľiška na medzi, ktorá je v siedmom tracku spolu so skladbou Ej, ľecela gagala. Prvú 

pieseň spievajú muži v pokojnom tempe, pričom druhá pieseň je kontrastná. Ženy pokračujú v 

rýchlejšej pasáži s majstrovsky zahranými medzihrami. Ôsmy track obsahuje len jednu pieseň 

a to valčík Ftedi śi mi mila. Pomalé tempo pokračuje do prvej piesne deviateho tracku Ňevidavaj 

śe dzifčatko boś chudobne. Spievajú ženy a melódia je veľmi zaujímavá najmä v rámci 

rozdelenia hlasov. Bravúrnosť interpretácie môže poslucháč obdivovať v druhej piesni A mňe 

mamka fše tak povedala. Ňiš sme buľi chudobne a Ňevidaj śe dzifce teraz eśče sú piesne 

desiateho tracku v miernom tempe a spievané mužmi. V oboch skladbách je píšťalové sólo, 

ktoré zjemnilo farbu melódií. Prvú pieseň desiateho tracku napísal Ján Šoltés. Súčasťou 

posledného tracku sú piesne A medzi hurami, Ňechoc dzifče za maľara. Poslucháč si môže 

vychutnať virtuozitu klarinetu aj s čapášmi a ostrohami pri tancovaní. Úpravy ľudových piesní 

na CD sú kvalitne a citlivo realizované. Skladby sú hodnotne spracované a úroveň interpretov 

treba oceniť. Autori zachovali melódie ľudových piesní, ich temperament, náladu a nárečie. 

                  Pavlína Pavlusíková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Thomas Quasthoff – Nice ´N´ Easy (recenzia CD)                      

Ľudia často vravia, že láska na prvý pohľad existuje len v romantických filmoch.  Dovolím si 

však oponovať. Prednedávnom sa mi totiž úplnou náhodou dostala do rúk video nahrávka duetu 

Papagena a Papageny z opery Čarovná flauta, vyhotovená z koncertu v Berlínskej štátnej opere. 

Účinkovali na ňom sopranistka Sylvia Schwartz a bass-barytón Thomas Quasthoff. Bol to jeden 

z tých mála neopakovateľných momentov, keď noty v partitúre dostali veľký kus skutočného a 

pestrofarebného života. Sylvia Schwartz je bezpochýb výborná sopranistka 21. storočia, avšak 

Thomas Quasthoff je obrovský talent  „od Boha“. Technika spevu Thomasa Quasthoffa v 

kombinácii s  prirodzenou muzikalitou a mimoriadnou dávkou mimického herectva z neho 

robia jedného z najväčších barytónov súčasnosti i napriek zdravotnému hendikepu. Trpí veľmi 

vzácnou vrodenou vadou -  fokoméliou, defektom na hornej končatine. Jeho hudobný repertoár 

zahŕňa širokú paletu. Siaha od Bachových kantát cez  klasické opery Mozarta, romantické 

piesne Schuberta až po modernejší džez.   

Začiatkom mája minulého roka spojil svoje sily s legendárnym džezovým orchestrom – NDR 

Bigband z Hamburgu a nahrali album s názvom Nice ´N´ Easy. Názov albumu tak nadväzuje 

na rovnomenné dielo Franka Sinatru z roku 1960. Po niekoľkých kratších nahrávkach s 

menšími kapelami tak prichádza Quasthoff s jeho prvou veľkou produkciou. Veď okrem NDR 

Bigbandu na nej účinkujú i jeho dlhoroční dvorní spoluhráči: Dieter Lig (bass), Wolfgang 

Haffner (bicie nástroje) a Frank Chastenier (klavír).  Album, pozostávajúci z tucta džezových 

čísel, je zväčša tvorený ľahkými sentimentálnymi piesňami, či skladbami so swingovým 

charakterom. Vyšiel pod hlavičkou vydavateľstva  Okeh records v  New Yorku, ktoré má na 

svojom konte množstvo veľmi vydarených projektov so svetoznámymi umelcami.    

Úvodná skladba, Nice ´N´ Easy, s hravosťou a zároveň i s veľkou ľahkosťou  basklarinetového 

sóla Jörga Achima Kellera, navodzuje tú správnu atmosféru pre počúvanie. Oproti verzii Franka 

Sinatru je nahrávka od Quasthoffa o trochu svižnejšia a aranžovaná s decentne zvýrazneným 

rytmom všetkých sekcií celého big bandu. Pomerne roztiahnutá melancholická balada Body 

and Soul prináša rozhovor medzi zamatovo jemne znejúcim hlasom speváka a sólovou trúbkou 

Tilla Brönnera. Ten za pomoci efektu tlmiacej klapky hrá i v skladbe I´ve Got The World On A 

String. V skladbách But Not For Me, Cry Me A River, I Remember You, Willow Weep For Me, 

či Stardust ukazuje  skutočne obdivuhodné rozsahové možnosti. Najnižšie znejúce kontra B je 

aj na bassbarytón veľmi nízka poloha, ktorá býva skôr raritou. Zaujímavým spôsobom vyznieva 

jeho a cappella imitácia basy na začiatku Moonglaw. Postupne sa pridáva orchester a približne 



v jej strede prichádza časť, kedy všetky nástroje stíchnu okrem elektrickej gitary a spevákovej 

„basy“. Netradičné poňatie aranžovania skladby prinieslo efekt ozvláštnenia a zároveň  i čerstvý 

vietor do pomerne pravidelnej stavby predchádzajúcich skladieb. V strede albumu sa nachádza 

najdlhší kúsok Some Enchanting Evening, ktorý prináša výraznú zmenu v hudobnom 

spracovaní. Do popredia sa dostáva klavír spolu so sláčikovými nástrojmi a celkovo sa stráca 

nádych džezu. Použité harmónie a prechody medzi jednotlivými stupňami sú dôsledne 

premyslené, štýlom veľmi podobným modernej filmovej hudbe, čím doslova prenáša 

poslucháča v jeho myšlienkach na úplne iné miesta.  V swingovej Too Close For Comfort 

ukazuje svoje technické možnosti vo vysokých polohách. Avšak je cítiť, že vďaka opernej 

technike je ešte ďaleko od svojho hlasového stropu. V závere prináša  svojskú, ale veľmi 

zaujímavú úpravu notoricky známeho hitu Imagine od Johna Lennona. Využitím klavíra v 

kombinácií so sláčikovými nástrojmi tak prichádza záverečné upokojenie a priam povznášajúci 

rozmer oproti predchádzajúcim skladbám.  

Celkovo album pôsobí veľmi pozitívnym dojmom. Spojením takých výnimočných hudobníkov 

vznikol skutočne kvalitný hudobný počin. Prináša hudbu pre každodenné počúvanie pre 

náročného i menej náročného poslucháča. 

                             Michal Šimun    

    


