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Úvodník 

 

Milí prednášajúci, študenti a kolegovia, 

 

či už ideme autom, sedíme v reštauráciách, v nákupných centrách vo výťahu, stále sa stretávame 

s rádiovou produkciou. Uľahčuje nám dotyk s hudbou bez toho, aby sme si vkladali CD do 

nosičov, pripájali si mp3 cez telefóny do uší.  Áno je to pohodlné,  jediným klikom sme spojený s 

éterom a sme zavalený muzikou. Od vyprofilovaných rádií sme ale s najväčším pokrytím otrokmi 

vôle programových dramaturgov. Komercionalizácia rádií, ktoré sú závislé aj od požiadaviek 

veľkých hudobných vydavateľstiev, súvisí s výsledným vzťahom medzi poslucháčom a médiom.  

Vtedy  sme nútení  počúvať neraz brak, ktorý je ale potrebné predať a vtĺcť ľuďom do hláv,  že 

toto chcete a toto sa Vám bude páčiť. Niekedy mi táto produkcia pripadá ako projekt z 90. rokov  

Peter, Beata a Vašo deťom. Preto chcem poukázať, že s kvalitnou hudbou nám odchádzajú aj 

kvalitní interpreti. 

     Máme tu nové číslo časopisu. Úvod sa mi nepíše ľahko, nakoľko bol tento rok pre hudobný 

svet  mimoriadne tvrdý. Zomreli legendárni  muzikanti,  kde nás najviac  zasiahla smrť troch 

velikánov v priebehu pár mesiacov. David Bowie. Tohto virtuóza  melódií, neskutočne 

originálnych „prevlekov“ a aranžmánov sa vzdávame veľmi ťažko. Jeho výnimočnosť  bola aj v 

načasovaní,  bohužiaľ posledného albumu Black star, ktorý symbolicky vyšiel až po jeho smrti.  

Nebola to však čierna zatmená hviezda, ale žiarivý diamant,  ktorý nám svietil  69 rokov. Veľká 

strata. 

  Glenn Frey. Fanúšikom skupiny Eagles netreba tohto speváka a gitaristu bližšie predstavovať. 

Táto country  rocková skupina sa stala jednou z najúspešnejších  predstaviteľov kalifornskej 

scény 70. rokov. Album Hotel California z roku 1976 bol zaradený medzi najlepšie rockové 

albumy všetkých čias. Jeho  pieseň Hotel California sa zaradila medzi zlatý fond populárnej 

hudby.  Žiaľ,  ich posledný album z roku 2007 bol skutočne posledným. Bez Glenna Freya už 

Eagles nebude tým, čo Eagles charakterizovalo. Ked už trochu búrka opadla, prišiel blesk z 

jasného neba. Smrť jedného z najrešpektovanejších umelcov vôbec. 

   PRINC alebo ako Symbol, ako sa neskôr týmto znakom prezentoval. Jeho smrť nás zaskočila. 

Možno vo výťahu,  kde ho našli mŕtveho, hrala jeho hudba a so svojím posledným výdychom si 

spomenul na svoje neuveriteľné harmónie. Toto číslo nebude len o radosti, ale aj pripomenutím 

týchto velikánov, ktorí sa stali vzormi pre mnoho súčasných  hviezd svetovej hudobnej scény, 

ktorých recenzie publikujeme v tomro čísle.  Roníme Purpurové slzy. 

                                                                                                                                 

 

            Roman Galvánek 

 

 

 

 



 

 

Hudba dokáže pomáhať, pomôžte nám to dokázať 

 

  V duchu tohto hesla sa niesli dva benefičné koncerty v kostoloch dvoch obcí v okrese 

Nové Zámky. Išlo o mini turné komorného súboru Amabile z Nových Zámkov. Podujatie sa 

uskutočnilo v sobotu 2. januára. Amabile združuje najmä z členov folklórneho súboru Matičiarik, 

venujú sa však aj klasickej hudbe. Pracujú v zložení: 1. husle, 2. husle, kontrabas, klavír a 

klarinet. Pri tejto príležitosti si však prizvali na pomoc aj pár sólistov. Prvý z koncertov sa 

uskutočnil v obci Dedinka a druhý v obci Trávnica, pretože tie sú rodiskom niektorých členov 

súboru Amabile a jeho sólistov. 

 Oba koncerty boli benefičné. Po koncerte mohli poslucháči prispieť dobrovoľnou sumou 

na dobrú vec. V obci Dedinka išlo o finančnú pomoc rodine Krchovej. Takmer všetci jej členovia 

totiž trpia nevyliečiteľnou chorobou, rakovinou. Súbor Amabile chcel takouto formou zľahčiť ich 

utrpenie a dokázať, že ich osud im nie je ľahostajný. V Trávnici sa ich dobročinnosť zamerala na 

malé dievčatko, Rebeku, ktoré od narodenia trpí svalovou distrofiou.  

         Repertoár bol veľmi pestrý. Všetci účinkujúci sú študentmi, či absolventmi stredných a 

vysokých umeleckých škôl a predviedli tu časť z umenia, ktorému sa  každodenne venujú. Ako 

prvá odznela veľmi známa skladba Johanna Pachelbella - Kánon, často využívaná na úvod 

koncertov či iných podujatí. Vyznela veľmi pekne, aj keď zo začiatku mierne rozpačito, čo sa 

však sa dá pripísať počiatočnej nervozite hudobníkov. 

  Ako ďalšia sa divákom predstavila organizátorka celého projektu, Zuzana Klimantová. Už 

štvrtý rok študuje hru na husle na Štátnom konzervatóriu v Bratislave. Zahrala skladbu Johanna 

Sebastiana Bacha  - Partitu h mol. V tejto skladbe predviedla svoju technickú zdatnosť v hre na 

husliach. Aj keď ide o celkom náročný part, zahrala ho s veľkou ľahkosťou a sprístupnila ju 

poslucháčom. Husle následne vystriedal spev Mareka Bednárika, študenta hudobnej výchovy na 

Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Nádejný spevák, ktorý sa pripravuje na prijímacie 

skúšky na VŠMU sa predviedol v klasickej vianočnej skladbe Adeste Fideles s hudobným 

doprovodom komorného súboru Amabile. Inštrumentálna zložka bola výborná. Spevákovi sa 

prispôsobili dynamikou aj agogicky. Marek zaspieval skladbu čisto a pekne, no s trochu 

prehnaným afektom.  

       Martin Hríň, skvelý klavirista, ktorý tento rok nastúpil na štúdium na VŠMU a pôsobí nielen 

v tomto súbore ako korepetítor, sa taktiež predstavil sólovou skladbou od Johanna Sebastiana 

Bacha – Sheep may safely Graze. Je to jednoducho a príjemne znejúca skladba s vianočným 



nádychom. Martin sa jej interpretácie zhostil vynikajúco a precítene. Ďalším nádherným číslom 

bola speváčka, žiačka konzervatória v Bratislave, Dominika Mičíková. Dominika sa počas štúdia 

vypracovala na naozaj výbornú speváčku a na koncerte sa predviedla skladbou Když mne stará 

matka od Antonína Dvořáka so sprievodom klavíra. Skladbu zaspievala s veľkým citom a 

intonačne čisto.  

      Koncert spestrila aj mladá talentovaná Trávničanka Barbora Adamková. Predniesla svoju 

vlastnú básnickú tvorbu, čo bolo milou vsuvkou medzi hudobnými číslami. Po nej sa predstavil 

kontrabasista súboru, Stanislav Révay. Ten však nezahral na kontrabase, ako by sme očakávali, 

ale na klasickej gitare, ktorú študuje externe na Konzervatóriu v Bratislave. Na túto príležitosť si 

vybral skladbu od Andrewa Yorka – Sunburst. Išlo o veľmi rýchlu a technicky náročnú skladbu, s 

ktorou sa však vysporiadal veľmi úspešne. Aj napriek menšiemu zaváhaniu v náročnej pasáži bol 

jeho výkon efektný. Obdivuhodné na mladom umelcovi bolo už len to, ako zvládal hru na dvoch 

náročných hudobných nástrojoch a ich striedanie počas koncertu. 

 Dojímavým momentom bolo duo už spomínaných spevákov, Dominiky Mičíkovej a 

Mareka Bednárika. Predviedli pieseň Modlitba od Davida Fostera. Ich hlasy sa príjemne dopĺňali 

a spolu s klavírnym doprovodom vytvorili pre poslucháčov nádherný umelecký zážitok. Po ich 

výkone nasledovala skladba od Clauda Debussyho – Nuit d´etoiles v podaní speváčky Barbory 

Dvorskej. Zaspievala ju pomerne čisto, no s trochu prehnaným speváckym afektom. Išlo však o 

rodáčku z Trávnice, takže poslucháči boli výkonom pochopiteľne nadšený. Po nej sa predstavil 

talentovaný klarinetista z bratislavského konzervatória, Albín Blaho. Zo svojho repertoáru si pre 

túto príležitosť vybral skladbu Johanna Sebastiana Bacha – Sólo pre klarinet. Je to pomerne 

rýchla a technicky náročná skladba bez klavírneho sprievodu, ale poslucháč druhého ročníka ju 

zahral s dôstojnosťou a nadhľadom. Miestami sa dali spozorovať menšie výpadky, čo bolo 

spôsobené nedostatkom dychu. 

  Na koniec sa predstavil súbor Amabile v celej paráde. Excelentne zahrali známu skladbu 

Johanesa Brahmsa – Uhorský tanec č. 5, kde sa prejavilo aj ich folklórne cítenie a zožali s ňou 

veľký úspech. Koncert zakončili Piatimi kúskami od Dmitrija Šostakoviča v úprave pre sólo 

husle, klarinet, klavír a sláčikové nástroje. Skvele nacvičené dielko, výborné sólové pasáže husieľ 

a klarinetu doplnené sprievodom klavíra. Sprievod ostatných nástrojov bol vyvážený a intonačne 

aj rytmicky presný. Hudobníci predviedli to najlepšie, čo v nich bolo. 

  Myslím, že oba koncerty boli pre poslucháčov nádherným umeleckým zážitkom a 

krásnou bodkou za vianočnými sviatkami. Mladí umelci dokázali, že hudba môže pomáhať. V 

obci Dedinka sa na dobročinný účel vyzbieralo vyše 300 eur a v Trávnici dokonca vyše 900 eur, 

čo je myslím úctyhodná suma. 



                                                                                                          Laura Abrhanová 

 

Silný zážitok z Mozartovho Requiem 

 

Bratislava Mozart Festival ponúka už tretí rok pestrý program vyskladaný z diel 

Wolfganga Amadea Mozarta. Prináša skvelú možnosť, kedy sa poslucháč môže oboznámiť s 

krásou hudby Mozarta, vypočuť si ju v podaní špičkových umelcov a naplniť tak svoju túžbu po 

kvalitnom hudobnom zážitku.  

Prvý z cyklu koncertov sa začal v piatok 30.10. v Dóme sv. Martina. Pri tejto príležitosti 

už obvykle zaznelo jedno z najslávnejších a najhranejších diel tohto umelca, mystické Requiem 

KV 626. Ďalšie skvostné dielo Grand Partita KV 361 odznelo 15.11. v koncertnej sieni Dvorana 

VŠMU. Charakteristické je najmä veľkým počtom dychových nástrojov, konkrétne dva hoboje, 

dva klarinety, dva basetové rohy, dva fagoty a štyri rohy. Spolu tvoria tieto nástroje svojou 

rozmanitou farbou úžasnú spleť harmónií, ktoré sú pre nejedného poslucháča veľkým lákadlom. 

O interpretáciu sa postarali Bratislavskí banditi, zložení z dychových sólistov Slovenskej 

filharmónie, orchestra Slovenského národného divadla a  Symfonického orchestra Slovenského 

rozhlasu. Posledný z koncertov, presnejšie klavírny recitál, patril Mikimu Škutovi. Koncertná 

sieň Dvorana VŠMU sa jeho hudbe otvárala 9.12. Bolo možné konfrontovať dvoch velikánov 

Mozart – Beethoven cez ich klavírne diela.  

Tento festival jestvuje pod záštitou občianskeho združenia Theodor Lotz, ktoré sa okrem 

spomínaného festivalu venuje aj iným aktivitám podporujúcim rozvoj kultúry. Spomeniem 

napríklad benefičný koncert na podporu obnovy hradu Krásna Hôrka a cykly koncertov Lotz Trio 

v slovenských šľachtických rezidenciách, konajúce sa v rôznych regiónoch Slovenska.  

Koncert Requiem má svoje jedinečné čaro aj z toho dôvodu, že sa koná v čase, kedy 

spomíname na svojich blízkych.  Taktiež predpovedá skvelý štart celého festivalu.  

Účinkujúcim bol rakúsky súbor, zaoberajúci sa interpretáciou hudby klasicizmu, 

Orchester 1756. Vznikol v roku 2006 pri príležitosti 250. výročia narodenia W. A. Mozarta. Ich 

špecifickým znakom je i to, že svoj jedinečný zvuk dosahujú hrou na historických nástrojoch. 

Osobité spevácke teleso predstavuje zbor Chorus XVII. Je tvorený salzburskými umelcami, 

ktorých interpretácia je založená na princípe historickej dobovej praxe. Sólistami večera boli 

Marelize Gerber s vynikajúcim virtuóznym hlasom, ďalej Katrin Auzinger,  Wilhelm Spuller a 

Gebhard Heegmann.  

Na rovnakom koncerte som sa zúčastnila aj v roku 2013. Pamätám si, ako pred dómom 

čakal nedočkavý húf ľudí tlačiaci sa pred vchodom. Tentoraz sa rovnaký scenár neopakoval, 



miesta vo vnútri  už boli takmer obsadené.  Aj keď to moje nebolo ideálne, bola som rada, že 

vôbec nejaké mám. Nakoniec sa to ukázalo ako výhoda, keďže popri mne vychádzali umelci so 

svojimi dobovými nástrojmi. Aspoň na malý moment som mohla z blízka pozorovať tie skvosty. 

Zvuk historických nástrojov je špecifický, iný na aký sme my poslucháči zvyknutí. Vidieť a 

počuť diela prezentované na nich je v skutku veľký zážitok. Nielen prostredníctvom samotného 

diela, ale aj cez ne máme možnosť na chvíľu okúsiť skutočnú atmosféru dávnych časov. Zádušná 

omša, ako už mnohí iste vieme, nebola dokončená Mozartom. Jeho smrť sa spája s dohadmi, 

teóriami a príbehmi, napríklad aj o otrave skladateľa. Sám bol chvíľami paranoidný: „Cítim, že to 

už nebude dlho trvať. Určite mi namiešali jed.“ Vďaka manželke Constanze bola omša 

dokončená tromi skladateľmi, ktorých sama oslovila. Posledný z oslovených Xaver Süssmayer 

býval s Mozartom najviac v kontakte. Jeho „verzia“ diela sa hráva najčastejšie, no zároveň sa 

tento podiel na dokončení hodnotí rôzne. Constanzou bol dokonca považovaný za najmenej 

talentovaného spomedzi trojice skladateľov.  

Umelci sú  pripravení, dirigent na svojom mieste. Večer sa môže začať. Už úvodné tóny 

Introita: Requiem aeternam naznačovali výborný začiatok. Hoci som nemala ideálny výhľad na 

hudobníkov, spevákov a dirigenta Konstantina Hillera, vďaka skvelej hudbe mi to neprekážalo. 

Tí, ktorí sme nemali toľko šťastia na ideálne sedenie, sme mali možnosť si ju dosýta vychutnať, 

zamyslieť sa nad ňou a rozjímať. Zvuk nástrojov sa zdal byť kovový, vymykal sa typickému, 

súčasnému, romantickému vzoru nástroja. Tón bol čistý a zrozumiteľný. Akustika chrámu 

vytvárala dobré podmienky pre jeho šírenie.  

V jednej chvíli sa atmosféra vytratila a vrátila som sa späť do reality. Okamih sa rozhodlo 

narušiť pár nedočkavých poslucháčov. Tí z prvých radov lavíc začali opúšťať koncert a to priamo 

v priebehu interpretácie. Zamrzelo ma to, rozhodne na to nebol dôvod. Hudobný večer 

poskytoval skvelé zoskupenie hudobníkov, spevákov a nástrojov. Z tejto kombinácie vyžarovala 

obrovská profesionalita a energia. Len málokedy sa zíde podobná zostava, a preto to bolo tak 

vzácne a tiež jedinečné.  

Viac sa našlo takých, ktorí boli nadmieru spokojní, najmä pri najznámejšej spomedzi 

ostatných častí omše, pri Lacrimose. Z nej samotný autor skomponoval len prvých osem taktov 

vokálnych partov, zvyšok bol dokomponovaný. Nastal okamih, kedy nejedného z nás mrazilo od 

silného zážitku. Akoby sa na moment zastavil čas a chrámom sa niesol anjelský hlas.  

Ak mám porovnať zážitok z predminulého roka s touto návštevou prvého z koncertov 

festivalu, úroveň umeleckého zážitku bola rovnaká. Rovnako vynikajúca. Poslucháč, ktorý má 

rád hudbu Mozarta a jeho zádušnú omšu Requiem môže byť spokojný s kvalitou, akú tento 

októbrový večer priniesol.  



Emília Lengyelov 

Joe Satriani - Shockwave Supernova 

  

         Album Shockwave Supernova je v poradí pätnásty štúdiový album amerického gitarového 

virtuóza Joe Satrianiho. Myslím si, že nie je potrebné ho podrobne predstavovať. Stačí povedať, 

že nebyť jeho zásahu a prieniku jeho dobrého kamaráta,  kolegu a tiež veľkého gitarového 

virtuóza Steve Vaia do hudobného priemyslu v osemdesiatich rokoch, obraz inštrumentálnej 

gitarovej hudby a všeobecne elektrickej gitary ako hudobného nástroja by dnes vyzeral inak.  

        Tento album vyšiel 24.07.2015 vo vydavateľstve Sony Music Entertainment. Nahraný bol v 

štúdiu Skywalker Sound v Kalifornii. Na produkcii, mixovaní a najmä masterovaní sa podieľal 

Satrianiho dlhoročný kolega a kamarát John Cuniberti, ktorý bol so Satrianim už na samom 

začiatku jeho sólovej kariéri na albumoch Not of This Earth (1986); Surfing with the Alien 

(1987); Flying in a Blue Dream (1989). 

 Na nahrávaní sa na rozdiel od predchádzajúceho albumu Unstoppable Momentum (2013) 

zúčastnili členovia Satrianiho kapely, bubeník Marco Minnemann a basák Bryan Beller. Okrem 

živých vystúpení ich môžete poznať napríklad z výborného inštrumentálneho tria The 

Aristocrats. Nádherný zvuk klávesových nástrojov má na starosti vynikajúci 

multiinštrumentalista Mike Keneally známy z pôsobenia s legendárnym Frank Zappom. Pri 

živých vystúpeniach so Satrianim hráva tento talentovaný hudobník na rytmickej, ale aj sólovej 

gitare. Treba tiež spomenúť, že na niektorých skladbách nahral bicie nástroje jeden z najlepších 

bubeníkov všetkých čias Vinnie Colaiuta, ktorý nahrával bicie na všetkých piesňach na 

predchádzajúcom albume. 

 Joe o tomto albume povedal: „Tento album je konceptuálnym albumom, ktorý sleduje a 

odhaľuje hrdinské činy a vnútorných démonov tohto alter ega, ktoré som si vytvoril ako 

extrovertnejšiu verziu samého seba. Celkovo je na nahrávke pätnásť skladieb. Prvá skladba 

Shockwave Supernova vznikla trochu náročnou cestou. Bola zložená ako skladačka viacerých 

rozličných častí a hudobných prvkov, ktoré si dokonca navzájom pekne sadli počas dlhšej práce v 

štúdiu.“  

Nasledovná skladba Lost in a Memory vznikla vlastne ešte koncom osemdesiatich rokov a 

až teraz prišla na rad. Mala byť na predchádzajúcom albume, ale Satriani kvôli svojmu 

perfekcionizmu musel prerobiť celé bicie a basu, aby to znelo presne tak, ako si to predstavoval. 

Skladbu Crazy Joey Joe ponúkol Vinniemu s určitým rytmom, avšak ten prišiel s vlastným 

rytmom, ktorý sa Satrianimu ešte viacej pozdával. Pieseň On Peregrine Wings  je pieseň o 



vymyslenej animovanej postave. Tá stojí na okraji a má prvýkrát letieť. Pocit letu dáva aj hlavný 

riff v dórskej tonalite a nasledujúca melódia. Rytmická sekcia v tejto skladbe obzvlášť vyniká a 

poukazuje na to, že Satriani si zozbieral okolo seba skutočne dobrých hudobníkov. Pieseň San 

Francisco Blue podľa môjho názoru vyčnieva nad ostatnými piesňami. Je durová, harmonický 

nenáročná a má radostný bluesový charakter. Práve toto dokazuje, aký fantastický skladateľ a 

hudobník Satriani vlastne je a určitým spôsobom dokáže prekonať sám seba takmer na každom 

novom albume.  

Tento album je jeden z tých hudobne silnejších od Satrianiho a príjemne ma prekvapil, na 

rozdiel od predchádzajúcich dvoch albumov. Akoby sa viacej pousiloval pracovať na hudbe a 

skladbách. Keď sa k tomu ešte pridá dobrý producent a vynikajúci hudobníci, výsledkom je 

skutočne výborné dielo. Dúfajme že, aj v budúcnosti Joe bude pokračovať touto cestou. 

 

                        Erik Čeman 

Keď sa jazz okorenení orientom...  
Dhafer Youssef Quartet – Les Ondes Orientales – Jazz San Javier 2010 

      O tom, že Jazz je nekonečne hlboká studňa hudobných možností a posúva hranice nielen 

tohto žánru, ale aj hudby ako takej, sa môžeme presvedčiť aj v skladbe od Dhafer Youssef 

Quartet – Les Ondes Orientales (v preklade Orientálne vlny). Zaznela aj na 13. ročníku Festival 

de Jazz de San Javier v roku 2010. 

  Dhafer Youssef, skladateľ, spevák a hudobník pochádzajúci z Tuniska isto zastupuje 

svoje čestné miesto vo svete jazzu, no sčasti i orientálnej hudby, ktorej prvky sa v jeho tvorbe 

nepopierateľne vyskytujú. Popri jazze sa venuje ešte aj avantgarde a world music, vydal šesť 

vlastných albumov a hral aj v spolupráci so sardínskym trubkárom Paolom Fresuom a nórskym 

gitaristom Edvinom Aarestom. Okrem toho spolupracoval aj s hudobníkmi ako  Uri Caine, 

Tigran Hamasyan, Jon Hassell, Markus Stockhausen, Nguyên Lê, Omar Sosa a Hüsnü 

Şenlendirici.  

         Doprovod k tejto skladbe mu robia Tigran Hamasyan (klavír), Chris Jenning (kontrabas) a  

Mark Guiliana (bicie nástroje). Dhafer Youssef hrá buď na arabskom strunovom nástroji – oude 

alebo spieva, čím pridáva ešte väčší orientálny nádych do svojej tvorby, ako sa to potvrdilo aj v 

tejto konkrétnej skladbe. Tá sa dá rozdeliť na tri časti.  

      V prvej časti zahrá klavír krátku predohru, aby sa následne pripojil spev vo svojej tajuplnej 

jedinečnosti s duchovným nádychom evokujúcej nekonečnú diaľku. Je až pozoruhodné, do akých 

výšok dokáže Youssef dostať svoj hlas a vyspievať pieseň. Postupne a celkom nenápadne sa 



pridávajú bicie nástroje a kontrabas a Youssef berie do rúk svoj nástroj oud. Vybrnkávaním 

začína udávať celkom jemne tému skladby a naberať na gradácii pričom klavír a oud vedú spolu 

vzájomný „rozhovor“, kde preberá vždy jeden z nich prevahu nad druhým. 

Druhá časť už pokračuje jednoznačnou témou, ktorá je v skutočnosti začiatkom skladby, 

takže divák pochopí, že prvá  časť bola akoby vstupnou bránou k skladbe. Začína hrať oud a 

pripojí sa klavír po chvíli aj bicie nástroje a nakoniec kontrabas. Kombináciou týchto nástrojov 

vznikne príjemný hudobný podklad a oud sa stáva dominantnejším, pridáva alebo uberá tempo, 

no zároveň zostáva rovnocenným partnerom s ostatnými nástrojmi, čo potvrdzuje aj fakt, že 

každý inštrument sa dá vnímať aj jednotlivo.  

Druhá časť plynule prechádza do tretej, kde Youssef opäť predvedie niečo zo svojho 

speváckeho talentu. Teraz sa ešte viac zvýrazní mystickosť hudby a večnosť bytia už len tým, že 

charakter klavíra sprevádzajúci hlas vyznie skôr európsky, čím sa viac prehĺbi vnímanie danej 

skladby ako skladby s východným nádychom. Jazzový esprit náhle spustí bas a bicie nástroje a 

klavír sa následne pridá, pričom predvedú dokonalú improvizáciu. Klavír chytá „druhý jazzový 

dych“ a uchopí tému do svojich rúk. Preberá dominantu, hrá sa s rytmikou, variuje, improvizuje, 

vydáva zo seba maximum. Bicie nástroje a kontrabas sa opäť len prispôsobujú ako aj oud, ktorý 

po chvíli znova zaznie, ale ten jednoznačne dáva klaviristovi najavo, že je čas vrátiť sa k hlavnej 

téme a ukončiť skladbu.  

Celá skladba sa nesie v pokojnom až meditačnom duchu, ktorý udáva práve Youssef 

svojím orientálnym nástrojom alebo spevom. Podmanivá a neustále sa opakujúca melódia 

pridáva rúško tajomnosti i spirituality. Pozoruhodné je aj profesionálne ovládanie jednotlivých 

nástrojov a ich vyváženie i keď miestami nejaký z nich na malú chvíľku preberie vedenie.  

Dhafer Youssef Quartet mi trocha pripomína medzinárodné jazzové trio (Moždžer) 

Możdżer, Danielsson, Fresco. Jednotliví členovia tejto kapely práve svojou hudbou a hlavne 

hudobnými nástrojmi vyjadrujú danú príslušnosť k svojim koreňom, predkom a kultúre. Túto 

ideovú podobnosť môžeme vnímať aj u Youssefa, pretože nachádza svoju identitu buď v 

arabskom strunovom nástroji, alebo použití svojho nezvyčajného a hlavne neeurópskeho hlasu. 

V jazze a najmä experimentálnom jazze sa možnostiam medze nekladú a našťastie veľa 

hudobníkov túto skutočnosť využíva a realizuje sa. Inak to nie je ani v prípade Youssefa, ktorý si 

jazz dochutil svojím typickým orientálnym korením a presvedčil nás, že keď sa jazz snúbi s 

orientom, veľmi im to spolu pristane.  

                       Katarína Bašteková 

 



 

                              Taizé v kapucínskom kostole v Pezinku 

  

Raz za mesiac sa v tomto kláštore uskutočňujú modlitby v duchu Taizé po svätej omši, o 

19.00 hod. Pozostávajú z piesní, ktoré majú krátky text v slovenčine, aj v cudzom jazyku. 

Repetícia je tu základným prvkom. Speváci ňou docielia to, že sa nemusia sústrediť na meniaci sa 

text, ale vnímajú svoju melódiu štyroch hlasov, a tak môžu rozjímať pri speve o Bohu. Modlitba 

Taizé je sa skladá z hovoreného textu a spievaného textu. Hovorený text predstavujú čítania a 

prosby. Spevy sú väčšinou štvorhlasné, v rozsahu jednej – dvoch viet, opakujú sa a pridávajú sa k 

nim vokálne aj inštrumentálne sóla, majú svoj dynamický priebeh, ktorý podstatným spôsobom 

ovplyvňuje dirigentka Katka Horváthová. Priebeh stretnutia väčšinou rešpektuje ustálenú prax a 

základnú formu piesní: úvodná pieseň – krátke úvodné čítanie – pieseň – žalm – aleluja – čítanie 

– zamyslenie – pieseň – modlitba vo chvíli ticha – prosby – pieseň – modlitba Otčenáš – pieseň – 

úryvok na záver, požehnanie – záverečná pieseň. Pred modlitbou Taizé sa pripravuje pred oltár 

kríž, pred kríž sviečky, plátno s textami piesní, a lavičky pre spevákov. Komorné zoskupenie 

tvorí desať až pätnásť spevákov a zopár mladých ľudí. Speváci sa zvyknú rozospievať v jedálni 

kláštora podľa 4 základných hlasov – alt, bas, soprán, tenor. Inštrumentalisti – klasická akustická 

gitara, priečna flauta a husle sa ladia spolu, tiež v oddelenom priestore. 

  Na dnešnej modlitbe bol zastúpený každý hlas. Prvá zaznela pieseň Kriste, Tvoj Duch 

býva v nás. Predohru v sopráne odohrali flauta Maríny a husle Kláry Horváthových. Už známym 

zvykom tohto zoskupenia je, že speváci prvýkrát spievajú základný part v unisone. Až pri 

druhom opakovaní začína harmonický štvorhlas. Zdá sa, akoby svojimi hlasmi speváci tvorili 

„podmaz“ pre nástroje a sólistku. Keď sa pieseň blížila k záveru, desiati speváci spievali čisto a 

capella. Na predposlednom takte citeľnejšie ritartando naznačilo, že už nebude nasledovať 

opakovanie. Keďže ostávajú už len tri dni do Vianoc, aj úryvok mal predvianočný charakter. 

Potom prišla na rad pieseň Náš Boh je Láska. Tentoraz brnkala iba gitara, na ktorej hrá 

amatérsky multiinštrumentalista Michal Miškovič. Pri tejto piesni znel trojhlas – tenor spieval 

sopránovú časť. Aj túto durovú pieseň, skladajúcu sa z dvoch viet, opakovali asi desaťkrát, 

pričom ich sprevádzala najmä flauta. Končila klasicky v postupnom spomalení. Žalm spievala 

altistka, responzórium spieval ensemble tutti, nielen speváci. Vďaka projekcii na plátne sa ku 

kolektívnym spevom bez problémov pridávajú všetci prítomní a z pôvodného 

poloprofesionálneho vystúpenia sa stáva aj modlitebné zhromaždenie. Po žalme zaznel z gitary 

molový akord, ktorý pripravil spevákov na Aleluja. Najprv zaspievali štvorhlasne, Katka 

Horváthová mala sólo, a opäť speváci zakončili v štvorhlase. Nasledovalo čítanie z Biblie s 



krátkym zamyslením. Nadviazala pieseň Blízko je Pán. Začiatok tradične v jednohlase, ktorý sa 

potom rozvetvil do štvorhlasu. Nástroje hrali so spevákmi, ozdobovali krátku molovú melódiu. 

Tu mala Katka Horváthová vysoké sopránové sólo. Bolo počuť, že túto pieseň všetci dobre 

poznajú a majú v nej istotu a cit. Záver bol plynulý prechod zo spevu do modlitby vo chvíli ticha. 

To trvá asi desať minút. Gitarová predohra dala najavo, že sú na rade prosby. S responsom 

Gospodi pomiluj zakončovali každú prosbu aj vďaku. Prosby boli všeobecné, ale aj 

improvizované, „zvnútra“ ľudí a preto osobné. Mikrofón išiel z ruky do ruky, každý povedal 

svoju prosbu či už nahlas do mikrofónu, alebo potichu v duchu. Gospodi pomiluj má 

nepopierateľne gregoriánsky nádych – na jednu slabiku znie viacero tónov, tj. meliziem. 

Nasledovala pieseň Tmou kráčame (De noche iremos). Tu začali hneď štvorhlasom, čo 

rozsypalo úvod. Vzápätí napravili, počúvali sa navzájom a intonačne sa zladili. Táto pieseň sa mi 

veľmi páčila, nielen preto, že ju spievali po španielsky, ale najmä pre ten španielsky prvok, čo sa 

objavoval v sopráne a tenore. Tradičné ritardando signalizovalo záver. Po modlitbe Otčenáš 

nasledovala pieseň Kráľovstvo Božie je spravodlivosť, ktorá začína gitarovou predohrou. Keď 

potom začali spievať hlasy, tradičné unisono omylom narušili basy, ktoré spievali zároveň so 

sopránmi svoj hlas. Pri závere opäť gitara stíchla a spievali a capella. Úryvok povzbudzoval k 

plnšiemu prežívaniu sviatkov. Kňaz dal záverečné požehnanie. Poslednú pieseň Do tmy našich 

dní sprevádza zhasínanie sviečok. 

 Celkovo sa mi modlitba Taizé páčila. Je vidieť, že speváci aj hudobníci sú zohraná partia, 

ktorá sa neustále zlepšuje a pracuje na sebe. Teším sa na ďalšie Taizé v ďalšom roku. 

  

Jana Franková 

 

Franz Schubert: Drei Klavierstücke D. 946    

v interpretácii Yulianny Avdeevy a Alfreda Brendela 

  

  Tri klavírne kusy skomponoval Franz Schubert v roku 1828, len šesť mesiacov pred 

svojou smrťou. Publikované boli však až o štyridsať rokov neskôr, v roku 1868. Medzi vedcami 

sú isté pochybnosti, či boli tieto kusy skomponované ako celok, alebo skôr zjednotené 

Brahmsom, ktorý ich publikoval. 

  Prvý kus (es mol), A diel (Allegro assai)je temnejší a energickejší s dynamickými 

kontrastmi. Hudba sa upokojí v B diele (Andante) a C diel (Andantino) je tiež pokojnejší, aj keď 



má iný charakter ako B diel, je skôr tanečnejší. Druhý kus (Es dur) má v A dieloch (Allegretto) 

lyrický charakter, čo sa zdramatizuje v B diele a v strede C dielu (L'istesso tempo). A časti 

(Allegro) tretieho kusu (C dur) sú tanečné a živé, zatiaľ čo stredný B diel tvorí kontrast – je 

pokojnejší, s pretrvávajúcim pulzujúcim rytmom. 

  Poslucháč si môže položiť otázku, či Schubert skomponoval túto krásnu, niekedy 

dramatickú, niekedy melancholickú, smutnú hudbu, pretože vedel, že mu už neostáva veľa času. 

Toto dielo hrala Yulianna Avdeeva 17. apríla 2014 v koncertnej sále Mariinského divadla v 

ruskom Petrohrade. Je to ruská koncertná klaviristka, narodená 3. júla 1985, ktorá je známa 

víťazstvom na varšavskej Chopinovej súťaži a je tak štvrtou ženou, ktorej sa to podarilo. 

Treba povedať, že Avdeeva zaradila aj tretí diel (Andantino) prvého kusu, ktorý Schubert 

nakoniec vypustil, možno ho chcel ešte prerobiť, alebo sa mu jednoducho celý kus zdal už príliš 

dlhý. Prvý kus sa teda hráva aj s touto časťou, aj bez nej, v závislosti od interpreta. 

  Oblečená na ženu netradične – vo fraku, interpretovala Schuberta veľmi precítene, 

prežívajúc každý tón. „Klavír jej veľmi pristane“, a tak sa divákovi naskytne aj pekný pohľad. 

Nástroj pod jej rukami krásne znie a dobre vyniknú aj dynamické kontrasty prítomné už hneď na 

začiatku – v prvej časti prvého kusu. Dobre pracuje s pedálom, keďže ide o dielo z obdobia 

raného romantizmu a aj vzhľadom na rýchlejšie tempo, má jej hra klasickejší charakter. 

         Schubertova hudba by však určite lepšie vyznela, keby ju Avdeeva viac ťahala na celú 

frázu, bez zbytočných zastávok či spomalení, ktoré sú niekde až príliš časté. To počuť najmä v 

druhom kuse – divák sa už začne vo viackrát sa vracajúcom A diele nudiť, ak sa interpretka snaží 

ukázať takmer všetky zmeny a nadmerne používa rubato. Príliš zvýraznené akcenty v prvej časti 

B dielu zas akoby úplne zastavili hudobný tok a hudobná myšlienka stratí napätie a dojem, ktorý 

by mohla získať, ak by bola zahratá jednoducho „rovno“, bez upozorňovania na tieto dôrazy. 

        S týmito momentami sa ľahko vyrovnal rakúsko-britský klavirista Alfred Brendel. Z jeho 

nahrávky to jasne počuť. Brendel, skladateľ a básnik (nar. 5. Januára 1931), generačne o 50 

rokov starší ako Avdeeva, sa venuje hlavne interpretácii Mozarta, Beethovena a Schuberta. 

Autorov 20. storočia hráva pomerne málo. Austrálsky časopis Limelight, ktorý je venovaný 

umeniu a klasickej hudbe, ho vyhlásil za jedného z najlepších klaviristov všetkých čias.  

       Brendel hrá celkovo „dirigentskejšie“ – pravidelnejšie, každú frázu dotiahne dokonca. 

Výnimkou je asi iba rozbiehanie frázy vždy v prvej časti prvého dielu, keď sa hlavná téma vracia 

v durovej tónine. Niekedy však hudobnú myšlienku len tak prejde, ako počujeme napríklad v C 

diele druhého kusu, v dvoch krajných častiach s opakovaným rytmickým vzorcom, kde by sa 

predsa len niekde žiadalo zvýrazniť harmonickú zmenu.  



         Jeho interpretácia je romantickejšia ako u Avdeevy, čo počujeme už na úplnom začiatku, 

výrazný rozdiel je ešte v kontrastnom pomalom diele tretej časti. 

          Nesústredí sa na zvýrazňovanie dynamických kontrastov až tak ako Avdeeva. To, čo by ale 

mohlo poslucháčovi naozaj vadiť, sú niektoré veľmi tvrdé a ostré akordy alebo oktávy hrané vo 

forte, ktoré pôsobia rušivo. 

         Nedá sa úplne jasne povedať, ktorá interpretácia je krajšia, či lepšia, aj keď je pravda, že 

Brendel je na Schuberta naozaj odborníkom, interpretoval mnoho jeho diel a preto vie lepšie 

intuitívne vycítiť jeho štýl, hoci predstava o schubertovskom štýle, je tiež subjektívna a môže 

podliehať zmenám. 

       Sú ale miesta, kde by sa mohol spojiť Avdeevin tón a Brendelovo smerovanie, „ťahanie“ 

frázy a výsledok by bol potom dokonalý. 

Simona Hranaiová 

 

 

Buty – Ppoommaalluu 

 

         Ostravská hudobná skupina Buty vznikla v roku 1986 z kapely B-komplex. Názov odkazuje 

ku koreňom kapely, teda „buty“ ako moravský výraz pre české „boty“. Z pôvodne jazzovej 

hudby postupne prechádzajú až k štýlu funky, ktorý bol medzi československými kapelami v 

minulosti skôr raritný. Tento štýl, navyše spojený so zvláštnymi, až recesistickými textami, 

viedol k tomu, že si Buty dlhšiu dobu nenašli popularitu u väčšinového publika. 

  Roku 1992 vydávajú pozoruhodný a originálny debutový album Pískej si, pískej a o dva 

roky neskôr album s názvom Ppoommalluu, ktorého zdvojené hlásky akoby predstavovali zúfalý 

výkrik zmoreného spolujazdca. Album vydali na jar a rovnako ako debut, najprv nezaznamenal 

výraznejší úspech. V lete však dostáva frontman kapely, Radek Pastrňák, ponuku účinkovať vo 

filme Jana Svěráka Jízda. Český pokus o road movie sa stáva úspešným a krátko po uvedení 

filmu v roku 1994 vychádza aj reedícia albumu Ppoommaalluu obohatená o soundtrack k filmu. 

Je počiatkom najúspešnejšieho obdobia kapely, čo ešte podtrháva ocenenie Český lev za 

najlepšiu filmovú hudbu pre Radka Pastrňáka. 

  Album otvára Uchem jehly, surrealistická pieseň o lyžiarovi, ktorý ostal prehodený cez 

strom. Začína sa dramaticky, akoby znázorňovala lyžiarovu jazdu temnou nocou. V refréne, 

taktiež v akejsi retrospektíve, prevláda poetický až rozprávkový opis jeho cesty pred osudnou 

nehodou, ktorý funguje ako kontrast k prudkému úvodu. Ďalšia pieseň Umírám, patrí medzi 

závažnejšie skladby kapely. Napriek tomu, že sa nenachádza na soundtrackovej časti albumu, 



odznieva aj vo filme Jízda. Ide o melancholickú, snívú až agonickú pieseň, ktorá zjavne odráža 

momentálne pocity takmer výhradného autora repertoáru skupiny Buty Radka Pastrňáka. 

Nasledujúca Jednou ráno patrí medzi najobľúbenejšie skladby zoskupenia. Bol k nej natočený aj 

štýlový videoklip zostavený z rôznych koláží, pripomínajúci zvláštny  nadrealistický obal 

albumu, ktorý poslucháča sčasti oboznamuje, čo môže od hudby očakávať. Absurdný text o 

strastiach klampiara dokonale stelesňuje zámer kapely hrať kvalitnú hudbu podtrhnutú svojskými 

textami, ktorá zároveň kladne odpovedá na Zappovu otázku: „Patrí humor k hudbe?“ 

 Chtěl bych se jmenovat Jan zložil aj naspieval cellista Andrei Toader s rumunskými 

koreňmi. Ide o jednoduchšiu, ale svižnú pieseň, podopretú klarinetovým doprovodom Milana 

Straku, ktorá umožňuje poslucháčovi vydýchnuť pred tajomnou westernovou baladou s názvom 

Starý kovboj. Začína sa akustickou gitarou ako správne country, avšak náhle svojou 

muzikálnosťou tento štýl prevyšuje a stáva sa akousi butyovskou reflexiou na tento hudobný 

žáner.   

  Mám jednu ruku dlohou je zrejme najväčším hitom kapely. Ide o rozšafnú skladbu, ktorá 

hovorí o túžbe bezuzdne vychutnávať životné momenty vzhľadom na jeho pominuteľnosť. Azda 

preto ju Svěrák umiestnil aj do svojej Jízdy, keďže dokonale zdieľa posolstvo filmu. 

      Čúrky je vlastne akousi paródiou na jazzový scatting. Zložil ju syn Marie Rottrovej Vít Kučaj 

a na jednom z koncertov si popevok „ču-ru-ru“ zascattoval aj Peter Lipa. V tejto energickej 

skladbe poháňanej dynamickým klavírom s doprovodom trúbky, si Buty zaspomínali na zašlé 

jazzové časy z raného obdobia. V odlišnom duchu sa odvíja mierne „najazzlá“ autorská skladba 

Milana Nytru Stromy. Filozoficko – absurdný text o stromoch, ktoré majú miesto listov ľudí, 

dodáva Stromom zvláštnu mystickú atmosféru a ako celok pôsobí priam hypnoticky, akoby 

chcela človeka preniesť do fantastického sveta Buty.  

      Nasledujú experimentálnejšie skladby Had a Nemusí se vždycky v noci konat vražda. Had je 

dramaticky vystavaná temná pieseň. Jej mystika je budovaná za pomoci nariekavých zvukov 

violončela. Zvukmi violončela začína aj Nemusí se vždycky v noci konat vražda. Úvod skladby 

navodzuje dojem, akoby sme sa ocitli v detektívke a sledovali vraha blúdiaceho šerom mesta, no 

odrazu sa celkom nečakane mení nálada a za veselých dixielandových melódií sa z nej stáva 

ďalšia svojrázna rozpustilosť. 

        Nahrávka končí veselou piesňou Prasátko. Ide o jednoduchú skladbu s prostým, ale 

zaujímavým textom, ktorá sa odlišuje od  ostatného materiálu svojou spontánnosťou.  

       Tu končí album Ppoommaalluu, ktorý je značne sofistikovanejší a inštrumentálne bohatší 

ako skromnejší debut.  Už nejde čisto o Pastrňákovu prácu, ale k slovu sa dostávajú aj členovia 

kapely a odveká túžba umelcov pokoriť svoje prvotné dielo. Zatiaľčo v prípade debutu prevláda 



radosť z nahrávania vlastného materiálu,  pri druhom nastupujú vyššie ambície, čo je pri Buty 

dobre poznať. 

   Pokračujúci soundtrack obsahuje prevažne krátke inštrumentálne nápady, ktoré zaznejú 

vo filme. Pôsobia melancholicky až meditatívne a do snímky skvelo zapadajú. Ide o pozoruhodné 

chuťovky, avšak ako to v prípade soundtrackových albumov často býva,  na ich úplne prijatie je 

potrebné poznať aj film. Napríklad fragment Magňum odkazuje na scénu v ktorej skončí táto 

mrazená cukrovinka (bez kamuflujúceho ň) v lone frivolnej Anny Geislerovej (alebo Ani). 

Rumunská ľudová Pod Temelínem vyúsťuje až v nádherne snivej Tramtáryji. Táto skladba sa 

nachádza už na rovnomennom albume skupiny AG Flek, na ktorom Pastrňák spolupracoval ešte 

pred vydaním debutu Pískej si, pískej. 

      Zaujímavé sú aj piesne Sedlák alebo Kopýtko, veselé skladby s vidieckou tematikou 

prispôsobujúce sa filmovému prostrediu slnkom zaliateho českého kraja. 

       K soundtrackovému albumu sa samozrejme nedá pristupovať ako k štúdiovke. Buty ten svoj 

rozumne pridali za svoj plnohodnotný album Ppommalluu, takže soundtrack vnímam ako 

príjemný bonus k tomuto výnimočnému a pestrému hudobnému dielu.  

 

                                                                                                                               Tomáš Kičina 

 

Emmanuel Pahud - Mozartov koncert G-dur K 313 pre flautu a orchester 

(285C)  

Čo poslucháč ocení viac, výraz alebo techniku hry?  

 

Výborne technicky zvládnutá, ale nie až tak výrazovo a dynamicky zaujímavá -  tak sa dá 

charakterizovať interpretácia Mozartovho Koncertu G – dur pre priečnu flautu a orchester, o 

ktorú sa postaral známy švajčiarsky flautista Emmannuel Pahud spolu s komorným orchestrom.   

Emmanuel Pahud ( 27. január, 1970 ) je považovaný za jedného z najvýznamnejších  

interpretov  jeho generácie.  V jeho repertoári môžeme nájsť skladby od hudobného baroka až po 

súčasnosť. Je sólistom alebo členom prevažne komorných zoskupení, čo sa potvrdilo aj pri tejto 

interpretácii. Teraz sa na chvíľu prenesieme do obdobia klasicizmu.  

Koncert začína časťou Allegro maestoso. Hneď na úvod koncertu sme svedkami veľmi 

dynamického začiatku. Môžeme počuť, že úplný úvod má na starosti orchester, ktorý spojením 

zvuku niekoľkých nástrojov prichystá pôdu sólovému nástroju. Po chvíli sa ozve prenikavý tón 

flauty, ktorý veľmi pekne vyniká nad orchestrom a nesie sa celou sálou. Flauta vytvára melódiu, 



ktorú miestami preberá orchester a tak vzniká akýsi rozhovor medzi sólovou flautou a 

orchestrom. Melódia sa postupne začne rozvíjať a my si môžeme všimnúť dokonale vypracovanú 

techniku hry. Je takmer nemožné prehliadnuť ako dobre technicky má Pahud zvládnutý koncert. 

Počas celého koncertu si môžeme všímať úplnú technickú profesionalitu, bezchybne zvládnuté 

behy a taktiež úplne čisté oktávové prechody bez jediného zaváhania.  

Na rade je sólo pre flautu. Orchester stíchne, ale flauta pokračuje. Pri tomto sóle je možné 

spozorovať čistotu tónu, takisto aj veľmi dobré nasadenie tónu na začiatku frázy, na ktorej konci 

ju rovnako dobre a hladko aj ukončí. Na dlhých tónoch má veľmi príjemné vibráto, ktoré v nás 

evokuje pocit väčšej jemnosti a citu. Takisto treba vyzdvihnúť prepracovanú techniku trilkov a 

dvojitého staccata. Neskôr sa znova pridá aj orchester a spolu so sólo flautou splynie do 

dokonalej harmónie.  

  Koncert sa teda zatiaľ nesie v duchu dokonalej techniky, ale čo výraz a dynamika?  

Prejdeme teda k druhej časti koncertu Adagio non troppo. Začiatok tejto časti je pomalší, 

pokojnejší, oproti predchádzajúcej časti, no znova má najskôr priestor len orchester. Spojenie 

husieľ, violončela, kontrabasu a dychových nástrojov ako hoboj, klarinet, lesné rohy a aj priečne 

flauty, vytvárajú uchu lahodiacu melódiu. Do tejto melódie znova vstúpi sólista.  Orchester a 

sólová flauta sú zase v dokonalej  harmónii, navzájom sa dopĺňajú a evokujú pocit pokoja. Sólista 

sa v tejto časti nikam neponáhľa, je cítiť, že chce miestami v poslucháčoch vyvolať napätie 

dlhšími pauzami medzi niektorými frázami. No aj napriek tomu by sa v prejave žiadala väčšia a 

výraznejšia dynamika a výrazovosť.  

Po druhej časti prichádza ešte tretia  a posledná časť Rondo – Tempo di Menuetto. Po 

pomalej časti prichádza znova rýchla a veľmi temperamentná časť. Je veselá, plná stupnicových 

behov, oktávových prechodov a dá sa tu veľmi ľahko spozorovať využitie už predtým 

spomínaného dvojitého staccata. Dynamické odtiene a ich väčšia diferenciácia bola 

problematická aj v tejto časti skladby. 

Celkovo sa tento koncert dá zhodnotiť ako veľmi profesionálne zvládnutý, aj napriek 

menším nedostatkom v dynamike a výraze. Každý interpret skladbu chápe po svojom a je len na 

poslucháčoch, či s jeho interpretáciou súhlasia alebo nie.  

Lenka Letanovská 

 

 

 



 

Solamente Naturali - Thesaurus of Jewish Music 

(Pavian Records 2015) 

Píše sa november 2015. Stojím pri okne a pozerám sa na rozľahlé, jeseňou ošatené 

planiny. Vtom mi v uchu zaznie extatický stotridsiaty šiesty žalm – Tehillim Abrahama Sagriho 

z roku 1600. Prenášam sa do ďalekých dejín židovského národa. 

Práve týmto azda najstarším a pre ucho najtajomnejším nápevom, sa otvára svet takmer 

zabudnutej orientálnej hudby. Myslím, že na Slovensku ani niet lepšieho interpreta, ktorý by sa 

zhostil tejto úlohy. Súbor Solamente Naturali na čele s výnimočným interpretom starej hudby 

Milošom Valentom a progresívne mysliacim propagátorom židovskej kultúry Michalom 

Paľkom, prináša už roky veľmi zaujímavé a nadčasové projekty.  V súčasnosti je mnoho 

súborov, ktoré sa venujú starej artificiálnej hudbe. Aby však výsledná produkcia strhla nielen 

"vážneho" poslucháča, ale aj širokú verejnosť, je už tvrdší oriešok. Solamente Naturali to dokáže 

priam bravúrnym spôsobom, a preto ich v duchu označujem za jednu z najlepších kapiel v 

kategórii world music na Slovensku. 

Aktuálne najčerstvejší album s názvom Thesaurus vytvára obdivuhodný prierez 

manuskriptom hebrejských orientálnych melódii Abrahama Zvi Idelsohna zo 16. – 18. storočia. 

Po úvodnom Žalme, evokujúcom vo mne charakter gruzínskych nápevov, sa presúvame na 

Hagadu – rozprávanie o židovskom pesachu, ktorou nás sprevádza jediná dochovaná skladba 

Johanna Stephana Rittangela pod názvom Ki lo naech. 

Pätica nápevov z Kirchlainovej suity predstavuje zábavné mravnoučné texty, či rôzne 

udalosti zo židovského kalendárneho roka. Prvý nápev Hochzeit und Bescheidung prináša 

typický barokový zvuk i formové riešenie. Kráčajúce basso continuo je doplnené príjemným 

zvukom ľudovej flauty. Brautlied je lyrickou výpoveďou nevesty sľubujúcej vernosť a 

dodržiavanie čistoty voči manželovi. Príjemný zamatový prejav sólistky so sprievodom čembala 

v piesni Chanukkah sa po chvíli rozvinie do inštrumentálnej, pri lepšej predstavivosti až 

barokovo – šansónovej časti. Pessach je melódia z najväčšieho židovského sviatku, zaobalená do 

drobného fugáta a orientálnych rytmov. Suitu uzatvára pieseň Purim, ktorá má jasne 

chromaticky zakrivenú linku, pripomínajúcu stav opitosti. Pravidelný tep bubna, meditatívne 

zvuky a pomaly rozpínajúci sa zvuk...až do stavu opojenia poslucháča? Počas tohto sviatku je 

totiž halachickým príkazom opiť sa! 



„Tradícia východnej Európy zrodila ďalší špecifický druh židovskej hudby. Skupina Židov 

žijúcich v Poľsku a na Ukrajine vytvorila samostatný typ piesne, ktorý vo svojej podstate a 

štruktúre nemá ekvivalent v žiadnej hudobnej kultúre. Všeobecne ju nazývame chasidskou 

piesňou, pretože je stvorená z duše chasidizmu.“ (autor: Michal Paľko - booklet albumu)  

Nasledujúca suita približuje tradície Chasidov. Začína krásnou meditáciou husieľ. 

Jemnými flažoletmi sa prihovára do duše Rebbemu Shneor Salmanovi z Ljadi. Údajne ju písal 

počas väznenia v Sankt Peterburgu v roku 1799. V závere sa k husliam pridáva mužský spev, 

ktorý sa jedinečne preleje do ďalšej časti Joh ribbon olam. Mužské spevy, pokriky a potlesky v 

úderoch bubna a zvuku šalmaja. Atmosféra vykresľuje niguny (piesne bez slov) – stredovekú 

mystickú poéziu slúžiacu na modlitbu v šabatový predvečer. El yivne Hagadil vystrieda časť 

Andante. Andate je typickou adaptáciou chasidského nigunu. Vyhrávky dominujúceho šalmaja 

na zvukovej ploche s farbami concerta grossa. Šofar, ako jediný nástroj, dochovaný z čias starého 

Jeruzalema, vytvára svojimi dunivými signálmi cestu od inštrumentálnych nigunov k vokálnym 

prejavom chasidskej liturgie. Jedinečný prejav Miša Paľka v predspevoch vytvára krásnu 

atmosféru, pri ktorej si poslucháč môže predstaviť nádheru starých časov v rozkvete židovskej 

chasidskej hudby, keď sa spev rozliehal v ozvenách synagóg. 

Album pokračuje skladbou zo zbierky Anny Szirmay-Keczer a suitu ukončuje 

Bamidbar. Bamidbar je typicky chlapský tanec v pomalom tempe. Je zároveň piesňou Židov, 

zotrvávajúcich v Palestíne. Chytľavosti piesňového motívu pridáva veľmi zaujímavý ráz jeho 

trojhlasnej interpretácie s najvyšším mužským hlasom. Do pohodovej atmosféry pomalej 

chasidskej piesne vstupuje energické darbukové sólo. Skladba s názvom Hora je rýchla pieseň 

bulharského charakteru – teda chasidský bulgar. Ako milovníčka rytmov darbuky musím 

vyzdvihnúť výkony perkusionistu Baykala Dogana, ktorý vynikajúcim spôsobom dotvára 

orientálny obraz celého albumu. 

Nápev Ich geis arois premosťuje do úpravy slovenskej hymny „Nad Tatrou“ (na 

melódiu slovenskej ľudovej piesne Kopala studienku). Myslím, že práve „Nad Tatrou“ je 

skvelou ukážkou toho, ako sa židovská hudba a tradičná rurálna hudba počas dôb prelínali. V 

jednej krátke slohe tejto piesne môže poslucháč badať silný vplyv chasidizmu, ktorý vychádzal z 

jedinečného prostredia folklóru východnej Európy. Dokonca by som túto nahrávku štýlovo 

zaradila k interpretačnému štýlu niektorých slovenských ľudových hudieb, ktoré som počula na 

záznamoch z 20. storočia. „Nad Tatrou“ je opäť vystriedaná chasidským bulgarom. 



Presúvame sa k progresívnejším skladbám z pera autora Sholoma Friedeho. Suitu otvára 

Kaddish – ukážka ranoreformovanej liturgie so sprievodom organa. Meditatívnu a melodicky 

prezdobenú modlitbu strieda skladba Or chodosh. Pokojná flautová melódia s jemným 

cimbalom. Suita je naďalej kontrastom monumentálnych liturgických prejavov a energickej 

hudby so silnými koreňmi v chasidskej tradícii. V závere suita vyúsťuje do rýchleho Allegra, s 

typicky úderným rytmom. Za povšimnutie stojí, že tento typ rytmického a pulzujúceho 

bubnovania je súčasťou tradičnej rusínskej hudby na Slovensku, lemkovskej časti Poľska i na 

Zakarpatskej Ukrajine. Teda vo všetkých oblastiach, kde Rusíni žijú, alebo kde zanechali svoje 

stopy. Ešte v 20. storočí sa tento typ bubnovania vyskytoval aj v oblasti horného Horehronia na 

strednom Slovensku, ktoré bolo osídľované rusínskymi Valachmi z oblasti ukrajinsko-

rumunského pomedzia Maramureš a poľskými Lemkami. V oblasti Horehronia sa taktiež ešte v 

prvej polovici vyskytovala židovská kultúra, po ktorej bohužiaľ, neostali žiadne bližšie zmienky. 

Myslím si, že medzi jednotlivými kultúrami východnej Európy je možné nachádzať veľké 

množstvo vzájomných štýlových prvkov. 

„Špeciálna a z hľadiska rekonštruovania starého židovského folklóru jedinečná je suita 

ženských piesni na zakončenie Šabatu.“ (autor: Michal Paľko - booklet albumu) 

Tu ma veľmi zaujal prezdobený a variabilný hlasový prejav so svojskou intimitou. Ešte 

viac mi však do ucha padol vydupávaný rytmický motív, do ktorého sa pridávajú rôzne nápevy 

inštrumentálnej i speváckej zložky. Suita od začiatku naberá na stave tranzu. Pri každej časti sa 

zrýchľuje pulz a aj obohacuje inštrumentálne obsadenie, ktoré na záver vyústi do poriadnej 

židovskej veselice.  

Štyri skladby jedného z najvýznamnejších židovských kantorov – Jsraela Lovyho – 

poslucháča znovu upokojujú. Táto časť albumu ma zaujala trochu menej, zato v sebe nesie 

niekoľko zaujímavých interpretačných detailov.  

Album uzatvára séria maršov. Kontrastné časti rôznych autorov postupne vyúsťujú do 

totálnych world music variácií. Hava nagila – jeden z notoricky známych židovských nápevov – 

vo vokálnej verzii vzápätí prechádza do plného ansámblového zvuku v rýchlom tempe. 

Absolútnym finále albumu je Tumba, ktorá si ma podmanila natoľko, že som ju počúvala stále 

dokola.  Tumba – tumba ako typická pieseň starej Palestíny, využíva citoslovcia na vyjadrenie 

pohybu a rytmu. Tumba s použitím bohatého inštrumentára od drumble, cez sláčiky až po 

perkusionistické majstrovstvo zavŕšila jedinečný projekt Thesaurus! Projekt neovplyvnený 



novoklezmerskou tradíciou ponúka unikátne a netradičné rekonštrukcie málo uvádzaných 

skladieb. Je to zmes všetkého, čo dokáže otvorená hudobná myseľ stráviť.     

Súbor pre starú hudbu Solamente Naturali, ktorého zakladateľom je Miloš Valent, vznikol 

v roku 1995 ako flexibilná kombinácia umelcov rôznych odborností, ktorí sa chceli venovať 

prezentácii hudby 17. a 18. storočia. Členovia súboru majú úroveň sólových hráčov, radi 

objavujú neznáme teritória a púšťajú sa do náročných projektov. Používajú dobové nástroje a 

hľadajú inšpiráciu v historických dokumentoch. 

Hlavou celého projektu sú Miloš Valent a Michal Paľko. Podieľali sa na výbere a 

spracovaní nápevov a na dramaturgii albumu. Autorom sprievodných textov je Michal Paľko. 

 

           Dajana Margetová  

 

Fragile spieva Queen 

 

  Fragile, je známou slovenskou kapelou, zloženou zo spevácky nadaných známych 

osobností slovenského showbiznisu. Vyznačujú sa najmä a capella štýlom. Skupina nespieva 

vlastnú tvorbu, ale interpretuje známe skladby pop-rockovej hudobnej scény s príznačnou 

úpravou. Fragile tvoria: Braňo Kostka, Soňa Norisová, Jana Golisová, Helena Krajčiová, 

Svetlana Rymarenko, Slavo Košecký, Vilo Csontos a Kamil Mikulčík. Slovom Fragile, teda 

krehký sa označujú pre svoj spevácky a capella prejav. Pretože hudobným zoskupením tvoreným 

výlučne hlasmi je veľmi náročné udržať dokonalú harmóniu, či rytmus a záleží na schopnostiach 

a snahe každého z členov. 

  V roku 2015 sa podujali na neľahkú úlohu, a to naspievať piesne jednej z 

najpopulárnejších svetových rockových kapiel – skupiny Queen. V spojení so symfonickým 

orchestrom Sinfonietta Bratislava a rockovou kapelou predstavili tento projekt na festivale Viva 

musica! 2015. Koncert sa uskutočnil 17.7 v NTC aréne. Záznam z tohto koncertu vyšiel na CD 

nosiči pod hlavičkou Viva Musica! records. Pokrstené bolo 1. decembra 2015 v Ateliéry 

Babylon. 

 Queen je britské hudobné zoskupenie, ktorého vznik datujeme do roku 1972. Na jeho čele 

stál spevák s úžasným hlasovým prejavom, Freddie Mercury. Počas svojho pôsobenia na 

hudobnej scéne vytvorili nezabudnuteľné a umelecky hodnotné hity. Desať z nich si vybrala 

skupina Fragile pre spracovanie. Prespievať piesne takýchto velikánov populárnej hudby určite 



nie je jednoduché, pretože poslucháči porovnávajú kvalitu pôvodného a nového naspievania, 

aranžmánu a podobne. 

 Na CD sa nachádza desať najznámejších piesní skupiny Queen a to: Bohemian Rhapsody, 

Don´t stop me now, Killer Queen, Under pressure, Somebody to love, These are the days of our 

lives, The show must go on, Heaven for everyone, We are the champions a Love of my life. 

  Hneď na úvod si vybrali asi najznámejšiu, ale aj najnáročnejšiu skladbu a to Bohemian 

Rhapsody. Zhostili sa jej veľmi dobre, nenachádzajú sa v nej žiadne významné úpravy, čo sa týka 

výstavby skladby, či rôznych sólových pasáží. Skladba je naopak obohatená o inštrumentálnu 

zložku a to o symfonický orchester, ktorý sa sem zvukovosťou hodí.  Poslucháčovu pozornosť 

upútajú najmä ženské hlasy. Tie tu znejú nezvyčajne, no napriek tomu ide o príjemnú obmenu 

skladby. Mne osobne v skladbe chýba typický hlas Freddieho Mercuryho, no ide len o zvyk. A 

nahradiť taký spev asi ani nie je možné. Rocková „vypalovačka“ Don´t stop me now vyznela v 

ich podaní taktiež veľmi zaujímavo. Ponechali krásny lyrický úvod skladby s klavírnym 

doprovodom. Po ňom nasledovala mohutná gradácia. Svoju úlohu tu zohrala dychová sekcia 

orchestra, ktorá dopĺňala melódiu rôznymi vyhrávkami. Pieseň Killer Queen zaspievali len so 

sprievodom kapely. Pozornosť upútali gitarové sóla. Celá skladba pôsobila pozitívnym dojmom. 

Fragile tu predviedli vokály vo viachlasnej úprave a samozrejme aj sólový spev bol výborný. 

Takmer ako originál znela aj melancholická skladba Somebody to love. Krásne klavírne sólo na 

začiatku znova vystriedali dominantné bicie a gitary a skladba nabrala spád, k čomu prispeli 

mohutné zborové pasáže. Orchester sa predviedol najmä v skladbe The show must go on. V 

úvode možno počuť sláčikové ostinato so sólovým spevom, k nemu sa následne pripájajú bicie, 

ostatné nástroje kapely a taktiež viachlasné vokály. Skladba vygraduje v refréne a v známom sóle 

gitary. Po rýchlych skladbách nasledovala pokojná, trochu netypicky Queenovská pieseň Heaven 

for everyone, kde sa znova uplatňujú všetky zložky zoskupenia, teda orchester, kapela a 

samozrejme skupina Fragile. Je zaspievaná s citom k čomu prispieva nádherné orchestrálne 

aranžmán a rytmickú úlohu zohráva kapela. Vo výbere samozrejme nesmela chýbať kultová 

pieseň We are the champions. Tu si sólové spevácke pasáže striedajú viacerí speváci. Striedanie  

sa mužského so ženským hlasom dopĺňajú zborové pasáže a medzihry preberá gitara podporená 

orchestrom. Na záver CD zvolila skupina Fragile populárnu baladickú skladbu Love of my life. 

Začiatok je záležitosťou klasickej gitary a sólového spevu, pričom prvú slohu spieva mužský hlas 

a druhú preberá ženský, neskôr sa striedajú a vytvoria nádherný duet. Ku gitare sa miestami 

pripája klavír. Celá skladba je komorne ladená a pôsobí pokojným, ukľudňujúcim dojmom. Na 

záver mohli zvoliť dynamickejšiu skladbu, no aj táto balada je skvelou bodkou na záver. 



  Vytknúť by sa spevákom dala horšia anglická výslovnosť. Tá občas narúšala plynutie 

skladieb. V spojení s hudobnými telesami sa naplno neprejavil a capella štýl skupiny. V úprave 

mohlo byť viacero pasáží zaspievaných bez hudobných nástrojov, kde by si poslucháči 

vychutnali aj príznačné aranžmány skupiny. Striedaním a capella štýlu a pasáží s 

inštrumentálnymi zložkami by sa zvýšil kontrast a napätie v skladbách. Ich vokálna úprava sa v 

tomto prípade obmedzila na striedanie sólových pasáží, kde sa predviedli jednotliví členovia 

zoskupenia, na zborové pasáže v jednoduchšej, štvorhlasej úprave a vokály sprevádzajúce sóla. V 

porovnaní s inými svetovými či slovenskými skupinami, spievajúcimi a capella, ako sú napríklad 

slovenskí Close Harmony Friends alebo svetovo známou skupinou Pentatonics je ich aranžmán o 

niečo chudobnejší. Prejavuje sa to najmä v basových hlasoch a rytmizácii. Rozdielom je aj žáner, 

ktorému sa venujú. Skupina Pentatonics má výraznú rytmickú zložku a spievajú najmodernejšie 

hity. Close Harmony Friends sa zameriavajú nielen na prespievanie vokálnych, ale aj 

inštrumentálnych skladieb klasického repertoára. 

  Myslím si ale, že skupina Fragile opäť nesklamala a náročnej úlohy sa zhostili s noblesou 

a umeleckým cítením. Nesnažili sa pretvoriť populárne skladby vo vlastnom štýle. Páči sa mi, že 

zachovali výstavbu skladieb a obohatili ich o inštrumentáciu a vokálnu úpravu. Pri počúvaní CD 

som mala naozaj plnohodnotný umelecký zážitok a vychutnala som si obľúbené piesne v novom 

štýle. 

                    Laura Abrhanová 

 

 

Nigel Kennedy – Vivaldi The new four seasons 

 

Nigel Kennedy je britský huslista, známy svojím osobitým prístupom ku klasickej hudbe, 

rovnako aj jedinečnými, virtuóznymi a interpretačnými technikami. Jeho inšpiráciou sa viackrát 

stal  Vivaldi a najmä Štyri ročné obdobia. Prečo? Zaujala ho ich energia, orchestrácia a 

skutočnosť, že hudba  baroka dokáže prijať a obsahovať improvizácie.  

Prvý album zameraný na toto veľdielo vznikol v roku 1989. O pár rokov neskôr sa k nemu 

opäť vracia, no oblieka ho do celkom iného šatu. Jeho tvorivý prístup je rozdielny, hudba však 

zostáva nemenná.   

V októbri vydal druhý album s názvom Vivaldi The new four seasons.  Kennedy je sám o 

sebe veľkým prekvapením. Taký istý je aj tento album. Prekvapuje od začiatku po koniec. Počas 

nahrávania bol obklopený mladými ľuďmi a muzikantmi ochotnými nasledovať jeho úlety, no 

zároveň sa držali pôvodnej verzie Vivaldiho diela. S ním má jeho interpretácia spoločnú sviežosť 



a dramatickosť, i zachovanie pocitu protikladných zmien v prírode. Rytmy, tónová výstavba, 

inštrumentácia sú ale rôzne. Rozhodol sa ustúpiť od štandardného klávesového nástroja 

barokovej éry a využíva jeho moderného nástupcu - klavír. No nezostal len pri ňom. Tvrdí: „Som 

za zavedenie elektrických nástrojov do tejto interpretácie diela. Žijeme v 21. storočí, takže chcem 

prezentovať nový prednes dôležitý pre moderný svet.“ Zavádza tak do diela elektrifikáciu a 

vokálne hlasy, čím ho posúva do inej dimenzie. 

Album je jeden príbeh spájajúci v sebe rozmanitosť prírody či radosti a bôle ľudí. 

Kennedy uviedol zbierku básní popisujúcich obrazy krajiny a spomínanej prírody, ktoré sa snaží 

Vivaldiho hudba vyvolať v poslucháčovi.   

Jar obsahuje názvy častí ako Melodické prekliatie, Pastier kôz spí so svojím verným psom 

po boku, Tanec nýmf a pastierov. Toto ročné obdobie prichádza slávnostne za doprovodu bubnov 

a reálneho štebotania vtákov. V prechodnej časti sa objavuje elektronická inštrumentácia, rádiové 

vlny sprevádzané chladnými, klavírnymi akordmi a podčiarknuté improvizovanou sláčikovou 

líniou.  Začína sa vykresľovať kontrast voči tradičnému ponímaniu Vivaldiho spracovania diela.  

Tanec nýmf a pastierov uvádza v jazzovom štýle, ktoré vystrieda hravý sláčikový sprievod 

s témou. Idylku osláv príchodu jari, tancovanie v lone prírody, nečakane naruší až psie štekanie. 

To bol bod, kedy sa mi v hudbe črtá ten nevyspytateľný Kennedyho rukopis. Bola som zvedavá 

čo príde ďalej. Po tomto by ma už asi nič neprekvapilo.  

Leto v sebe skrýva časti s názvami ako Osud, Strach, Jeho obavy a tanec pastierov. Táto 

časť predstavuje horúcu, rozpálenú krajinu. V jednej chvíli sa ale obloha zatiahne. 

Prostredníctvom hudby ilustruje vydeseného pastiera,  ktorý má strach z divokej búrky, narieka 

nad vlastným osudom.  

V úvodnej časti znie jazzový kontrabas a jemné bubnovanie s tichými slákmi. Tentokrát 

Kennedy opäť nesklamal a pokojný priebeh narušili „výkriky“ elektrických gitár. Hlavné slovo 

ale naďalej patrí sláčikovým nástrojom. Oživenie tu vytvára prostredníctvom bubnov, no najmä 

vokálmi. Končí sa netypicky crescendom.  

 Melódia ďalšej z ročných období - Jesene, v nás má vyvolávať radosť, sviežosť, hravosť. 

Spomína tu i boha vína Bacchusa. Názvy jednotlivých častí sú Roľník oslavuje bohatú úrodu, 

Potešenie najsladšieho spánku, Rohy, zbrane a psy. Úvod je zaujímavý, pretože začína sólom 

trúbky. Následne sa pridáva i téma. Tá je hravá, predstavuje radosť dedinčanov z dobrej úrody. 

Potešenie najsladšieho spánku je špecifické využívaním syntetizátora a vibrafónu, čím chcel 

znázorniť pokojnú, vínnym opojením podčiarknutú atmosféru. Na druhej strane, motív lovu 

jednej z ďalších dielov tvoria fanfáry trúbok obohatené o elektrické gitary, ktoré tu majú 

dominantné miesto až do konca. Táto kombinácia veru nebola krokom vedľa.  



Surový vietor, ľadový sneh, šmýkanie, pády na ľade, drkotanie zubov, či prelomený ľad 

sú hudobne znázornené v poslednom z ročných období. Tajomná jazzová predohra zrazu evokuje 

nástup niečoho nového. Postupne sa pridávajú klavírne akordy a sláčiky nesúce tému. Zima v 

sebe spája jemné melodické časti, ale aj energické a expresívne. Možno ich badať v dieloch 

Triasť sa, Dážď, Prechádzka na ľade.  

Kennedy nič nenechal na náhodu. Použitím rôznych nástrojov, hlavne tých 

neautentických, vytvoril zmes nevšedných harmónií. Tie spôsobili, že každé z ročných období 

bolo niečím výnimočné. Keď sa téma javila ako ustálená, zrazu nastal moment prekvapenia v 

podobe elektrifikovaného nástroja, vokálov alebo zvukových efektov vo forme štekotu či 

štebotania. Táto spleť bola pre mňa lákavá, lebo počúvanie albumu prinieslo zakaždým niečo 

nové. 

Ako už bolo spomenuté, v roku 1989 nahral svoju prvú interpretáciu Štyroch ročných 

období. Tá i napriek jeho úpravám bola umiernenejšia, bez použitia elektrických a dychových 

nástrojov, bez prítomnosti klavíra, vokálov, či iných zvukových efektov. No bol presvedčený o 

tom, že toto dielo nie je obmedzené len na konkrétne časové obdobie a dokáže mať viac ako len 

historický význam.   

V konečnom dôsledku je pre mňa Kennedy výnimočný interpret. Zaujala ma odlišnosť, 

snaha priniesť niečo nové a fantázia, ktorá nepozná medze. V skutku vkusne prepojil Vivaldiho 

rafinovanosť a tradičnosť so súčasnými technickými, hudobnými výdobytkami.  

Na záver bookletu vyslovil jedno prianie: „Verím, že vám tento album trochu rozjasní 

deň.“ Po jeho vypočutí môžem skonštatovať, že môj deň jednoznačne rozjasnil. Ba čo viac, stal 

sa pevnou súčasťou zbierky výnimočných albumov.  

Emília Lengyelová 

 

                 Koncert Big beat de Luxe ako pocta Dežovi Ursinymu 

 

Bratislavská tržnica, večer 26. novembra sa doplna zapĺňa a ožíva za zvuku piesní Deža 

Ursinyho, na ktorého spomínali viaceré súčasné osobnosti slovenskej a českej hudobnej scény. 

Pri tejto príležitosti koncert s názvom Big Beat Deluxe – Lekcia Ursiny indikuje vytýčený cieľ 

vzdať poctu skladateľovi a hudobníkovi Dežovi Ursinymu pri príležitosti 20. výročia úmrtia. 

Dežo Ursíny bol slovenskou legendou, zrodenou a rezonujúcou v povedomí hudobného 

sveta ešte za jeho života. Človek, ktorého charakterizoval originálny autorský rukopis a ďalej 

dotvárala osobitá umelecká výpoveď, vychádzajúca z jeho hudby, sa stal vo svojej dobe 



podmanivou kultovou záležitosťou. Nemalou mierou jeho hudba ochraňovala svet ľudí od 

nervovoparalytických atakov, zovretých železnou oponou. 

Po vlaňajšom úspechu projektu Big Beat de Luxe, kde sa predstavili legendy domácej 

bigbítovej scény ako Collegium Musicum, Blue Effect, Vladimír Mišík, Jozef Skrzek, Radim 

Hladík, Pavol Hammel a Marián Varga, organizátori usporiadali aj druhý ročník. Tentoraz so 

zameraním na bohatú a pritom rôznorodú tvorbu Deža Ursinyho, ktorého hudba patrí rozhodne k 

vzácnym úkazom našej kultúrnej umeleckej indentity. 

Ako rocker predstavuje celou svojou dušou jednu z najväčších postáv československej 

beatovej hudby, ktorá spolu s Vargom a Hammelom tvoria skalnú základňu slovenského 

moderného rocku. Bočiac od triviálnosti a smerujúc k poznaniu, ako osamelý bežec v slovenskej 

hudbe, často provokoval. Už od prvých piesní bolo jasné, že ide o nový originálny zjav na našej 

domácej hudobnej scéne. Nekonvečné nápadité harmónie, k tomu nezvyčajne klenuté melódie, 

prednášajúce svojským deklamačným spevom formovaný osobitým frázovaním. Gro jeho 

hudobnej kariéry je späté s básnikom Ivanom Štrpkom, s ktorým spolupracoval úctyhodných 20 

rokov na jedenástich štúdiových albumoch.                                                      

Toto všetko, do značnej miery ako príchuť z kompletnej zmesy ingrediencií vyňatej z 

Ursinyho hudobnej tvorby, sme mali možnosť zachytiť v jednom osobitom celku v rôznych 

sústach novej chuti naraz od viacerých spevákov a kapiel domácej a českej scény.  

Hudobný repertoár tvoril prierez kompletnou tvorbou Ursinyho, pričom  samotný výber 

piesní bol determinovaný voľbou samotných interpretov. Priebeh koncertu stmelovali 

spomienkové prejavy jednotlivých hostí, či už samotných spevákov, ale taktiež i dobových 

kľúčových osobností, ako bol bezpochyby aj blízky Dežov spolupracovník, textár Ivan Štrpka. 

Celú spomienkovú atmosféru podmanivo dotvárali archívne filmové zábery, pripomínajúc 

Ursinyho muzikantskú dráhu od 60. rokov.  

Už v samotnom náhľade na Dežovú tvorbu je fascinované sledovať jeho skladateľskú 

cestu. Keď si vypočujeme Provisorium a Pevninu detstva, naskakujú pocity, že Dežo tam využil 

všetky akordy na svete. Cítiť z toho obrovské sebavedomie, z ktorého zároveň plynie túžba po 

muzicírovaní, objavovaní a experimentovaní. Časom sa však jeho skladanie úžasne redukovalo. 

Na platni Príbeh sú posledné skladby, ktoré zložil. Obsahujú len dva akordy. Svoju hudbu stále 

zjednodušoval a pritom vo výraze išiel čoraz hlbšie. A presne tento pozoruhodný evolučný proces 

v Dežovej tvorbe sa vo svojej dramaturgii snažil dôverne s novým nádychom vykresliť a zachytiť 

aj tento spomienkový koncert.  

Začiatok odštartovala formácia Talent transport na čele s Vladom Šarišským s dvoma 

piesňami z muzikálu Peter a Lucia. Kapela to poňala zľahka po svojom, síce v istom kŕči, čím 



dala poznať, že im svedčia predsa len viac inštrumentálne náročné výpravy do fusion-jazzových 

dravých nahánačiek a prekáračiek, o čom koniec koncov svedčili aj samotné nespevné pasáže v 

prevedení Dežových piesní. 

Prvý hosť z Čiech Ondřej Konrád zaspieval Gol den lip a vďaka sprievodnej kapele išlo 

naozaj o dôveryhodný revival, umocnený pôvodnými vokálmi a gitarové sóla dofarboval ústnou 

harmonikou aj v ďalších číslach samotný Konrád. 

Mladá slovenská speváčka Katarzia uviedla skladby Harakiri a Júlia v zime, ktoré v 

ženskom prevedení pôsobili trošku sterilne, hlavne v samotnom spevnom výraze. Ako spevák – 

interpret, až na pár pekne znejúcich miest v podobe jej blízkých kĺzavých koketných tónov, nič 

viac neponúkla.  

Na Ursinyho si zaspomínal aj svojsky sebavedomo pôsobiaci Peter Lipa. Svojim spevným 

prejavom sa snažil ukázať publiku v čo najlepšom svetle. Celý výstup pôsobil na oko presvedčivo  

a v snahe  osvedčeného pamätníka a hudobného rovesníka Deža, akoby si pýtal podobné 

zaslúžené uznanie „zaslúžilého umelca“, čím spolu ako „par excellence“ v sprievodnom slove 

zakryl aj spevné nedostatky. V jeho podaní to boli piesne Tvár v zrkadle, I Wish I Were a Strom 

išiel domov.  

Ďalším hosťom z Čiech bol David Koller, ten si z Dežovej diskografie vybral skladby 

Hádanka, Modrý vrch II a Lúka, ktoré zneli síce veľmi zaujimavo, k čomu prispel aj preklad 

piesní do češtiny. Tu zas naopak poslucháč postrádal presvedčivosť a samotné stotožnenie sa s 

hudbou a textom piesní, ktoré koniec koncov Koller za pochodu čítal. 

Jasavý úspech mala Jana Kirschner s piesňami Svitá, Pod hladinou a Všetko vo vajci. Už 

len prvou piesňou Svitá s podmanivou hudbou a textom speváčka priniesla na pódium, vkusne 

dotvoreného svetelnými efektami, vskutku hrejivú slnečnú atmosféru. Ak číslo Jany Kirschner 

spôsobilo oživenie a doterajší priebeh koncertu pozdvihlo z akejsi silnejúcej fádnosti, kapela 

Buty nás poslednou piesňou vrátila opäť k nedávnym rozpačitým pocitom. Ostravská skupina s 

lídrom Radkom Pasterňákom ponúkli okrem milých príhod s Dežom piesne Momentky, Diamant 

pred okom a Tisíc izieb. Amorfný spevácky prejav však v celkovom výraze vkusne zveľadil spolu 

s kapelou saxofonista Milan Straka.  

Záver večera patril Mirovi Žbirkovi. Ten svojím vystupením rozhodne nesklamal. Trojicu 

Ursinyho piesní začal songom Let's Make a Summer, ktorý Miro naspieval na svoj siedmy sólový 

album K.O. v roku 1990. Ďalšími boli Apple Tree in Winter a na úplný záver známy hit Dvaja z 

muzikálu Neberte nám princeznú. Pri nej si Meky spomenul aj na špeciálny sveter, v ktorom vo 

filme hral. Táto vďačná čerešnička na torte v podobe Mekyho výstupu, aká si premenlivá 

sinusoida v rámci jednotlivých čísel celého koncertu, povzniesla celkovú atmosféru do úspešného 



konca, čím umožnila publiku s vďačnosťou za intenzívneho potlesku dať zaslúženú bodku za 

spomienkovým večerom. 

 

Lukáš Zubaj 

Konečne sa dotknúť našej budúcnosti 

 

     V poslednom období nemám mnoho príležitostí, aby som vzhliadol a vypočul si niečo bez 

toho, aby som to už videl alebo počul. Motivácia chýba o to viac, že sám sa stávam objektom 

recenzií, či hudobných kritík, čo ale patrí k životu muzikanta – tak chalani zvykajte si. O 

„Džezákoch“, festivaloch, veľkých zahraničných kapelách je popísané viac ako dosť, nehovoriac 

o tom, ako sa myšlienkovo zlievajú, ako káva s mliekom do jedného ranného povrchného čítania. 

O to viac ma potešil telefonát od môjho priateľa, že ten malý Krištof Šimo, chalanisko, čo mal 

iba 9 rokov, bude mať prvý samostatný koncert. Krištof má teraz 11 rokov, svoje bicie a hlavne 

dobrého učiteľa v podobe Martina Valihoru.  Pre mňa veľmi príjemná zmena. Kam sa posunula 

jeho hra spred 2 rokov, s kým hrá a množstvo ďalších otázok. Príjemný klubový priestor na 

Panenskej ul. v „clube U praotca“ sľuboval intímny stret s muzikou. Červené svetlo, kapela 

a ideme. 

 

Cit pre kompozíciu v inštrumentálnej podobe 

 

     KRIŠTOF ŠIMO – bicie nástroje, DENIS GERHARDT – klávesové nástroje, FILIP 

ČERMÁK – gitara. Zloženie tohto tria ma príjemne prekvapilo v medziach, že kto by už hral s 11 

– ročným chalanom.  Kompozície majú pripravené len v základnom rife, čo bolo cítiť. Opierajú 

sa o vzájomnú „chémiu“, čo v tomto prípade skôr nahráva zrelým muzikantom. Denis Gerhardt 

nie je neznámym pojmom v muzikantskej komunite a Filip je synom Braňa Tema Čermáka – 

gitaristu zo Slobodnej Európy. Punk ale z toho nečakajte. Bicie vidím, no bubeníka niet?  Aha, 

chlapec sa stráca za veľkou sadou bicích nástrojov zn. Ludwig. Slušný začiatok pre mladého 

bubeníka. Denis so svojím Roland Dx so skvelou škálou zvukov všetkých Rolandov dáva priestor 

rôznym zvukovým polohám.  

 

Už sa ocitám vo vlnách harmónií... 

 

     Príjemne ma prekvapila zrelosť Krištofa, ktorý cit pre improvizovanú kompozíciu zvládal viac 

ako bravúrne. Bolo cítiť, že úder na malý a aj veľký bubon je ešte slabší, no nikto nečaká, že 



v jeho veku roztočí vrtuľníkovú show á la Alex Van Halen. Obsadenie predpovedalo  aj to, ako 

asi kompozície budú znieť. Klávesy, gitara a bicie... Bez basy, ktorú Denis hral ľavačkou ako 

legendárny Ray Manzarek z The Doors, psychedelická, ale čistá zmyselná gitara Filipa, ostrý 

Fender stratocaster v spojení s Marshall valvestate 800 nemôže sklamať. Do toho neuveriteľný 

Krištofov zmysel pre kompozíciu. 

     Dynamické prechody z témy do témy ma utvrdili, že večer som nepremárnil zbytočne. Hudba 

sa niesla v duchu 60. – 70. rokov. Cítiť tu psychedelic rock, acid rock, blues rock, jazz fusion, 

ktorého nositeľmi boli Pink Floyd, Grateful Dead a spomínaný The Doors. Boli to improvizované 

schémy, kde si pred skladbou zadali len základné tóny. Väčšinou hrali v molových stupniciach. 

     Ak Krištof Šimo zvládne aj rýchlejšie pasáže, tak sa nám rodí ďalšia hviezda bubeníckej obce. 

A myslím si, že on nebude hrať v kapele, ktorá doprevádza spevákov zo Superstar.  

                                                                                                                        Roman Galvánek 

 

 
David Bowie-Blackstar 

Návrat najstaršieho rockového  futuristu k prvej Láske 

 
        Po desaťročnej absencii Davida Bowieho na hudobnej scéne bol jeho comeback v roku 

2013    prijímaný ako najúchvatnejší v histórii pop music. Už na albume The next day, znel ako 

oslava jeho bohémskej a pompéznej minulosti, so všetkými zvukovými atribútmi, ako napríklad 

neobvyklé použitie “echa” a charakteristických melodických motívov. 

      Album The next day bol istú dobu považovaný za prelomový, avšak neskoršie referencie 

konštatovali skôr rezignáciu v Bowieho inovátorstve a experimentoch. 

  Predzvesťou albumu Blackstar sa stal 

singel Lazarus. Singel bol neskôr zaradený 

na album Blackstar (2016). Tu sa Bowie po 

dlhom čase prejavil svojou 

charakteristickou technikou spevu, pri 

ktorej používa najmä tón tvorený hrudným 

registrom a zaťatými zubami, čo je v 

klasickom ponímaní techniky spevu 

absolútne tabu. To ale neznamená, že by to 

bolo v praxi nerealizovateľné. To Bowie 



samozrejme dobre vedel, a aj vďaka tomu vytvoril originálnu hudobnú epochu. Tento singel 

taktiež poukázal na Bowieho spojitosť so saxofónom, ktorú si so sebou nesie od detstva. 

Inšpirovaný bol nevlastným bratom Terrym, zanieteným jazzmanom. Saxofón Bowieho 

ovplyvnil natoľko, že sa v neskorších teenagerských rokoch nevedel rozhodnúť, či sa stať 

rokenrolovou hviezdou alebo Johnom Coltranom… 

     Jemné melodické linky skladby, priam poeticky dotvárajú jej vonkajšie rysy, a skladba tak 

naberá na pevných kontúrach a posadenosti. Vo vnútri skladby môžeme ďalej nájsť veľké 

množstvo priestorových zvukov, pochádzajúcich z rôznych syntetizátorov alebo počítača. Ďalej 

sú tu krátke, ale výstižné gitarové riffy, ktoré dodávajú skladbe potrebnú vzdušnosť. Ďalším 

veľmi podstatným atribútom je text. “Pozri sa sem, som v nebi, všetci ma milujú, nikto mi nič 

nemôže vziať”, nadneseným a možno príliš pyšným spôsobom začína skladba. Ale či už chceme 

alebo nie, musíme tieto slová pripustiť s pokorou a uznaním, pretože David Bowie si svojim 

individualizmom a skutočnou inovatívnosťou podmanil celý svet. Je preto doslova potrebné klásť 

dôraz na slová v Bowieho skladbách, pretože okrem nezvyčajného a dômyselne 

skomponovaného hudobného materiálu, sa v skladbách nachádza množstvo poetizmov a 

príbehov, ktoré dodávajú hlboký zmysel celej “epoche” zvanej Blackstar.  

    Úvodná skladba albumu absolútne presne hovorí o tom, čo sa bude v nasledujúcich minútach 

diať. Nezvyčajný beat, basa pochádzajúca zo slávneho analógového syntetizátoru značky Moog, 

Bowieho charakteristický vokál, saxofónové linky a zvukové efekty. Toto všetko sa od začiatku 

valí na poslucháča, ktorému nezostáva nič iné, len ostať v nemom úžase. Atmosféra, ktorou 

Bowie otvára svoj revolučný, no bohužiaľ, posledný album, sa dá slovami ťažko opísať. 

Samozrejme, z nezaujatého a objektívneho hľadiska, je najmä táto skladba poznačená istou 

kontroverznosťou a formovými zvratmi. Skladba začína zdanlivo nepravidelným beatom v 4/4 

takte, ktorý je podporený výraznou basovou linkou. Bowieho vokál akoby svietil na povrchu 

skladby, no zároveň vytváral jej veľmi prirodzenú súčasť, doslova s ňou splýval. Totálny zvrat 

nastane v štvrtej minúte, kedy sa celá skladba transformuje do popovej harmónie akéhosi 

“slaďáku”,  a neskôr do takzvaného “New York disco” štýlu. Tento zvrat situácie, pôsobí z 

hľadiska hudobnej formy priam geniálne. Z ľudského a emočného hľadiska, tvorí neopísateľný 

pocit krásna, pripomínajúceho krehkosť okolitého sveta, a zároveň odkazuje na pocit akejsi 

jemnej ľudskej nehy. Skladba pokračuje v novom, pomalšom tempe, a vracia sa ku pôvodnej 

harmónii a textu. Končí veľmi otvorene a rozvrátene, za sprievodu náhodne generovaných 

elektronických zvukov a akéhosi osobného rozvrátenia a neistoty s veľkým otáznikom na konci. 

Práve takáto štylizácia, môže na niekoho pôsobiť negatívne. Nuž ale, to je typický fragment 



Davida Bowieho. Jeho hudba jednoducho plynie priestorom. Človek si ju buď zamiluje, alebo s 

nepochopením od nej odíde. 

    Za dlhšiu zmienku a podrobnejšiu analýzu by stála snáď každá skladba, no z praktických a 

objektívnych dôvodov som ale vybral práve tieto dve, pretože tvoria akoby hlavné piliere tohto 

albumu. Ten sa ďalej odohráva v kontrastnom duchu, ale napodiv ani jedna skladba nie je akousi  

nutnou “výplňou” alebo materiálom na predĺženie minutáže. Každá má svojský a originálny 

charakter a to od nekompromisného drum and bassu (Sue (Or In a Season of Crime) ), cez štýl 

dubstepu (Girl Loves Me), až po viacmenej typický klavírny slaďák (Dollar Days). Samozrejme, 

“in style of David Bowie”.  

       Celý album tvorí veľmi zaujimavý hudobno-lyrický celok, ktorý zaujme od prvých tónov a 

poslucháča dokáže udržať v napätí až po poslednú skladbu. Čo nie je až tak náročné, pretože 

album obsahuje celkom 7 skladieb a časovou dĺžkou sa rovná 42 minútam. Čo dodať? David 

Bowie týmto albumom dokázal veľkosť svojej osobnosti a prerozprával v ňom mnoho pocitov a 

príbehov, ktoré sa podieľali na jeho tvorbe, a s ktorými sa denno denne stretával vo svojej 

hudobnej mysli. Album Blackstar bol jeho návratom domov, rozhodne úspešným a originálnym 

ukončením kariéry. 

                                          Rest In Peace, David! 

Tony Marko 

 

 

 

Mohol za to piatok trinásteho? 

 

  Je pravdepodobné, že túto otázku si kládol Richard Műller s kapelou po reakcii divákov 

po skončení koncertu v jeho rodnom meste, Hlohovci. Koncert sa konal v piatok 13. novembra v 

rámci Műllerovho turné po Slovenskej a Českej republike, ktoré bolo venované výbornému 

slovenskému textárovi, skladateľovi a v neposlednom rade dobrému kamarátovi Richarda 

Műllera, Jarovi Filipovi.   

 Turné „15 rokov bez Filipa“ odštartovalo na jeseň 2015 vo Zvolene a vyslúžilo si 

prívlastok „hudobná udalosť tohtoročnej jesene“. Hudobníci si zaspomínali na Jara Filipa v 20-

tich slovenských a českých mestách a tiež v Londýne. Richard Műller si pre toto turné zvolil 

spoluprácu so známym slovenským gitaristom, Andrejom Šebanom. Táto voľba nebola náhodná, 

Andrej Šeban bol totiž prvý, kto počul skladby, ktoré vznikli v autorskej dvojici Filip – Műller. 

Týmto turné sa tiež po dlhej dobe obnovuje výraznejšia spolupráca Richarda s Andrejom, ktorá 



bola niekoľko rokov prerušená. Z nej vznikol album Druhá doba?! (1988) s výrazným 

Šebanovým zásahom. Na nasledujúcom albume s názvom „33“ (1993) spolupracoval už aj Jaro 

Filip, ktorý sa na niekoľko ďalších rokov stal hlavným skladateľom Richarda Műllera. 

Nasledovali albumy L.S.D. (1996), po ňom Nočná optika (1998) a Koniec sveta (1999). Práve 

tieto albumy pomohli Richardovi dostať sa na vrchol slovenskej aj českej hudobnej scény.   

  Jedinečné turné dalo ľuďom príležitosť vypočuť si množstvo hitov z dielne Jara Filipa 

v úplne nových a odlišných aranžmánoch, ktoré autorská dvojica hrávala v 90-tych rokoch. 

Záujem bol taký veľký, že z pôvodných štrnástich pripravovaných koncertov bolo nakoniec 20.  

  Napriek obrovskému záujmu v iných mestách na koncert do športovej haly v Hlohovci 

prišlo prekvapivo málo ľudí. Hala bola taká prázdna, že organizátori uzavreli všetky tribúny a 

diváci tak mali šancu sedieť na stoličkách priamo pod pódiom a vychutnať si kapelu zblízka.  

 Koncert odštartoval dvomi skladbami z albumu Nočná optika. Prvá zaznela skladba 24 

hodín denne doplnená o gitarové sólo Andreja Šebana, po nej nasledoval Knižný príbeh, v ktorom 

hneď na začiatku ukázal svoje umenie klavirista Matej Benko.  

  Už počas prvých dvoch skladieb sa ukázalo, že veľká športová hala, len z malej časti 

naplnená ľuďmi a pódiom, nebola ideálnou voľbou pre tento koncert. Nedobrá možnosť 

ozvučenia priestoru značne škodila aranžmánom skladieb. Akonáhle kapela prešla do vyššej 

dynamiky, z príjemnej hudby ostal len hluk a z nádherných Filipových textov návštevníci 

nerozumeli ani slovo. Tento akustický problém divákom prekážal a rozhodli sa konfrontovať 

priamo Richarda. Nasledovala krátka výmena názorov medzi Richardom, divákmi a zvukárom, 

no zvuku v ďalšej časti koncertu to nepomohlo.   

  Richard nad nepríjemnou situáciou mávol rukou a bez ďalších slov pokračoval s kapelou 

v hraní pre publikum menej známych skladieb 100 dní, Hotel M a BMG. Poslucháči aj v nich 

počuli Andrejove sóla.  

  Po krátkej humornej historke medzi skladbami nasledovala pieseň písaná pre vtedajšiu 

Richardovu manželku Soňu „Ani nevieš“. Opäť zaznelo virtuózne sólo v podaní Andreja Šebana. 

Príjemným spestrením v ďalšej skladbe bol kontrabas, na ktorom sa predviedol mladý český 

muzikant Miloš Klápště. Miloš počas celého koncertu striedal basgitaru s kontrabasom a dotváral 

tak krásne aranžmány Filipovým skladbám.    

  V piesni „Vyletel vták“ v piatok večer po prvýkrát zaznel spev Andreja Šebana. Andrejov 

spev navodil veľmi magickú atmosféru, bol dokonale precítený, ba až mystický. Čaru tejto 

skladby výrazne pomohli zvukové efekty, ktoré vychádzali z kláves Mateja Benka a pripomínali 

čvirikanie vtákov, či šum lesa. Publikum ostalo očarené.   

  Skladba „Do batôžka“ bola poslednou skladbou pred prestávkou. Pieseň, pôvodne 



naspievaná Jarom Filipom, bola pre Richarda asi najťažším orieškom večera a bolo na ňom 

vidieť, že sa vo vysokých polohách necíti veľmi dobre. Skladbe nepomohla ani ozvena, ktorá sa 

niesla celou halou. Prvú polovicu večera ukončil Andrej Šeban svojím tradičným gitarovým 

sólom. 

Počas prestávky bolo cítiť rozpačitosť divákov, ktorí prejavovali svoju nespokojnosť so 

zvukom a ostro útočili na zvukárov. Mnohí z návštevníkov boli tiež prekvapení výberom skladieb 

na toto turné, očakávali známejšie skladby, ktoré podľa ich vlastných slov, viac chytia poslucháča 

za srdce.  

 Po 20 minútovom oddychu kapela nastúpila s energickou skladbou Karel z americkej 

Prahy a pokračovala skladbou Až povezou mě na lafetě z prvého Richardovho českého albumu 

Richard Műller a hosté. Tu sa dobre ladiacimi vokálmi zapojila takmer celá kapela. Po skladbe 

LSD nasledovala skladba Holubí král, ktorá tiež patrí k menej známym skladbám. Divák si v nej 

mohol užiť dialóg medzi klavírom a gitarou, na ktorej hral Peter Markus Markuliak.   

  Po menej známych skladbách kapela ulahodila publiku skladbou Do batôžka. Hudobníci 

zvolili veľmi jemné aranžmány, basgitaru nahradil kontrabas a Juraj Kuchárek vymenil bicie za 

jednoduché perkusie. Skladba opäť vyvrcholila sólom Andreja Šebana. Napriek dobrej atmosfére 

sálajúcej zo skladby, publikum stále kritizovalo ozvučenie a po každej skladbe opúšťalo sálu 

niekoľko divákov. V druhej polovici koncertu už bola tretina návštevníkov preč.  

   Emócie zaplavili sálu už po prvých taktoch balady Filip, ktorá bola venovaná 

Richardovmu prvorodenému synovi.   

   Na záver koncertu kapela zvolila dve verejnosti najznámejšie skladby Milovanie v daždi a 

Cigaretka na dva ťahy, kde už Richardovi so spevom pomáhalo publikum. Celý koncert bol 

ukončený ďalším Šebanovým sólom, pri ktorom už nejeden divák krútil hlavou. Šeban bol počas 

celého večera stredobodom pozornosti, pretože väčšina skladieb bola doplnená o inštrumentálne 

vyvrcholenia, o ktoré sa postaral práve Šeban. Zdalo sa však, že divákom toto riešenie nebolo 

príliš pochuti, nakoľko sa ľudia počas Andrejových sól rozprávali a každé ďalšie jeho sólo im už 

bolo na smiech.   

  Po doznení aplauzu Richard predstavil všetkých členov kapely. Smutným momentom 

bolo, keď Richardovo meno nespomenul nikto. Možno aj tento fakt doviedol divákov k názoru, 

že koncert bol skôr „recitál Andreja Šebana, s hosťom Richardom“.   

Richard Műller bezpochyby predviedol dobrý výkon, aj keď miestami na ňom bolo 

poznať únavu. Mohol sa spoľahnúť na vynikajúcu kapelu, ktorú pre túto príležitosť zostavil 

Šeban a bol v nej kapelníkom. Kvôli nešťastnej akustike, vyplývajúcej z charakteru budovy 



a nespokojnosti divákov, mohol byť koncert vo vhodnejšie zvolenom priestore peknou 

spomienkou na tvorbu Jara Filipa, 90-te roky. 

 

               Petra Mokošová   

 

Korben Dallas na turné s českou kapelou Zrní 
Reportáž z koncertu (22.10.2015) 

 

 Po roku sa opäť stretla česká kapela Zrní so slovenskými Korben Dallas. Tentokrát svoje 

spoločné turné otvorili v bratislavskom klube MMC.  Klub bol takmer vypredaný, a teda potvrdili 

svoje úspechy z minuloročnej  spolupráce. Obe kapely spájajú tiež projekty so symfonickým 

orchestrom, ktoré odohrali na festivaloch (Korben na Pohode a Zrní na Colours of Ostrava). 

U Korben Dallas toto prevedenie nebolo úplnou novinkou, pretože v roku 2014 sme ich takto 

mohli vidieť s bratislavským orchestrom Sinfonietta na festivale Viva Musica! 2014. Zrní  si zas 

zahrali s Janáčkovou filharmóniou.  Spoločné turné síce nie je ladené v tomto orchestrálnom 

rúchu, no Korben Dallas nahrali nový album práve s orchestrom a Zrní v lete natočili živú 

nahrávku z akustického koncertu. Navyše obe kapely na poslednom koncerte v rámci tohto turné 

v Prahe čaká v decembri dvojkrst. 

 Pre Bratislavu teda nepriniesli symfonické verzie, ale „klasický“ rockový koncert, na aký 

sme zvyknutí. Hoci sa na sociálnej sieti kapely Zrní propagoval nový koncertný program, 

výrazné zmeny som si  nevšimla. Okrem toho, že kapela vystúpila až po pol deviatej, koncertný 

program sa takmer na chlp podobal tým predošlým. No vzhľadom na to, že kapela  nemá nový 

repertoár, je to logické. Skupina teda na turné opäť zahrala skladby zo zatiaľ posledného albumu 

Následuj kojota a oprášila aj piesne najmä z albumu Soundtrack ke konci světa - Království, 

Deště či Hýkal striedala Noční jízda aj staršia skladba Autobus. Lyrická skladba Dva odznela len 

v podaní speváka kapely,  Jana Ungera (na minuloročnom turné mu pomáhala vokalistka  Nina 

Marinová). Návštevníci, ktorí videli  aj predošlý program, alebo sa zúčastnili čo i len jedného z 

ich koncertov, tak mohli odísť mierne sklamaní. No napriek týmto drobným nedostatkom kapela 

odohrala kvalitný koncert, na ktorého úroveň sú fanúšikovia už tradične zvyknutí. 

 Korben Dallas sú už na scéne čoraz viac známejší a o ich stále stúpajúcom úspechu 

nemožno pochybovať. Hrávajú čoraz viac koncertov, a to  nielen pre pár ľudí,  a na plagátoch sú 

už viac lákadlom ako keď boli len predskokanom známejšej kapely. Aj tento  koncert potvrdil, že  

fanúšikovia sa na nich nechodia dívať len preto, že vyhrali 3 ceny Radio_Head Awards 2014 



(album roka, singel roka a koncertná kapela roka), ale hlavne preto, že si tieto ceny naozaj 

zaslúžili.  

 Na rozdiel od českých kolegov prišlo „dramaturgické“ prekvapenie už na začiatku. Na 

úvod sa skákajúci dav rozospieval v piesňach Pokušenia a Bolo, nebolo a Za sklom. Takisto na 

rozdiel od českých kolegov a na potešenie nás, fanúšikov,  „Korbeňáci“ vytiahli aj nové piesne. 

Skladbu  Kam ideme označil líder kapely za svoju momentálne najobľúbenejšiu a podobným 

prívlastkom označil  aj jej basgitarovú linku. Ako ďalšiu novinku nám  predstavili duet s Anetou 

Langerovou, Sen. Pieseň Spolu v origináli s Janou Kirschner kapela odohrala bez sólistky, tak 

ako aj predošlý duet s Langerovou.  Na kvalite piesní to ale našťastie neubralo. Na koncerte 

nesmeli chýbať povinné jazdy  ako Otec či Beh.  Celkovo sa dá hodnotiť toto vystúpenie ako 

výborné a určite nikto zo zúčastnených neoľutoval. Myslím, že boli spokojné aj zúčastnené 

kapely pre takmer plnú kapacitu a úžasnú spätnú väzbu od fanúšikov, ktorí zasa mohli byť 

spokojní s kvalinými výkonmi oboch kapiel.  K vynikajúcej atmosfére pridávala aj práca so 

svetlami, najmä pri vystúpení Korben Dallas.  

Nikola Koželuhová 

 

Predvianočný Polemic 

 

 Prvú decembrovú stredu, 2.12.2015, sa v bratislavskom Stredisku kultúry na Vajnorskej 

ulici konal v poradí 5. ročník predvianočných koncertov s podtitulom Bigbítové Vianoce. V tomto 

prípade šlo však skôr o Vianoce v štýle ska a reggae, keďže účinkujúcim bolo obľúbené 

slovenské mnohopočetné zoskupenie Polemic.  

 Plánovaný začiatok koncertu bol o 19:00, ale ako to už býva na koncertoch zvykom, 

chlapci z Polemicu sa na pódiu objavili o čosi neskôr. Tesne pred siedmou hodinou bola sála 

novomestského kultúrneho strediska ešte poloprázdna, no v priebehu nasledujúcich desiatich 

minút sa zaplnila divákmi. Organizátori tak museli dokladať stoličky aj do stredu “tanečného“ 

parketu. Pôvodne totiž zamýšľali ponechať sedenie len po obvode sály. Podľa môjho názoru 

nebola dobre premyslená organizácia, pretože dokladaním stoličiek sa zbytočne pretiahol už aj 

tak posunutý začiatok a ľudia odbiehali zo sály von. Tam si buď v bufete vystáli rad na pohár 

vína, alebo si ešte „skočili“ na cigaretu. Po vyriešení problému so sedením sa ľudia postupne 

premiestnili naspäť. V sále bolo  okolo 150 ľudí a na moje prekvapenie bol vekový priemer vyšší, 

ako som očakávala. V obecenstve absentovalo zastúpenie mladšej generácie, čo bolo 

pravdepodobne spôsobené slabou propagáciou koncertu, ak nerátam zopár plagátov, rozvešaných 



v bratislavskej časti Nové Mesto. Preto sa aj v publiku objavovali postarší ľudia, čo ma pri výške 

ceny vstupenky (13 eur) zaskočilo. Zrejme je to však klientela, ktorá do “kulturáku“ chodieva 

pravidelne, bez ohľadu na typ koncertu, či výšku vstupného. Zachovávajú tak aspoň tradíciu 

kultúrneho života v tejto mestskej časti. 

 Kapela vyšla na pódium okolo 19:25. Niektorí ľudia sa hneď presunuli na tanečný parket, 

ale väčšina ostala spočiatku sedieť na svojich miestach. Polemic zahájil koncert jednou zo 

starších skladieb Mesto, ktorou navodili hneď od začiatku tanečnú náladu. Ďalej nasledovali 

notoricky známe skladby ako Ona je taká, Do Ska, Slnko v sieti, Plán ako prežijem, ale aj ich 

novinky Dáma či Poď s nami. Okrem vlastnej tvorby zahrnuli do repertoáru aj skladbu 

Americano, ktorú na koncertoch spieva gitarista Michal Novácky, ale i “Beatlesovku“ Obladi 

Oblada, samozrejme, v ska úprave. Po necelej hodine koncertu bola už atmosféra oveľa 

uvoľnenejšia. Väčšina ľudí sa presunula na tanečný parket, niektorí s pohárom vína či niečoho 

ostrejšieho v ruke. Ako svojho hudobného hosťa si skupina Polemic prizvala Roba Grigorova. 

Ten spolu s nimi zahral svoje vlastné skladby Študent, V živote sa musíš skúšať sám a Edo. 

Nakoniec zaznela i skladba No woman no cry od Boba Marleyho, ktorá zároveň ukončila celý 

koncert. Potom nasledovali už len dva prídavky - skladba Hurikán a samozrejme  Komplikovaná, 

ktorá nesmie chýbať na žiadnom z koncertov Polemicu. 

 Čo sa týka menších nedostatkov podujatia, za tie považujem najmä osvetlenie pódia. 

Hýrilo všetkými možnými farbami a miestami mi pripomínalo diskotéku. Tento pocit som mala 

aj z bufetu s ponukou alkoholu, ale i “nealka“. Po zvukovej stránke to bolo o čosi lepšie, aj keď 

občas bol zvuk príliš “plechový“, čo bolo počuť najmä pri bicích nástrojoch. Mne, aj keď mám 

tvorbu Polemicu rada, tento večer trochu pripomínal dedinskú tancovačku. Bolo to, okrem už 

spomínaného, spôsobené i  vekovým priemerom publika, či priestorom, ktorý nebol vhodne 

zvolený na takýto typ koncertu. Ľudia v obecenstve sa však napriek tomu dobre zabavili, o čom 

ma presvedčil aj siahodlhý potlesk, ktorí hudobníci zožali na záver koncertu.  

 Natália Skovayová 

   

  

 

 
 

 

 

                          



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


