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Milí čitatelia! 

 

Sme veľmi radi, že aj tento rok Vám môžeme priniesť nové číslo študentského časopisu 

Musicus. Svojimi hudobnými zážitkami doňho prispeli študenti muzikológie a žurnalistiky na 

Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Časopis vznikol pod vedením pani Profesorky 

Kajanovej. 

Určite sa zhodneme, že každý z nás sa na hudbu pozerá inak a každému sa páči niečo 

iné. Nedá sa teda povedať, ktorá hudba je dobrá a ktorá zlá. Dnes už existuje mnoho možností 

ako a kde môžeme hudbu počúvať. Organizuje sa nespočetné množstvo koncertov a hudobných 

podujatí, na ktorých sa predstavuje mnoho rôznych hudobných žánrov. Preto si každý z nás 

môže slobodne vybrať, akú hudbu si chce vypočuť. Časopis Musicus Vám ponúka zaujímavé 

čítanie v podobe širokého spektra hudobných recenzií študentov, ktorí sa s Vami podelia o ich 

hudobný zážitok.  

Prajeme Vám príjemný čas strávený čítaním 

 

                                   Lenka Letanovská  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 



Nestačí si len vypočuť... 

 

BL-Gospel je vokálno-inštrumentálne zoskupenie ktoré bolo založené v septembri 2014. 

Nadšenie a zápal pre gospel a modernú populárnu hudbu spojilo mladých talentovaných 

spevákov a hudobníkov z pohraničnej oblasti Rakúska a Slovenska do jedného spoločného 

projektu. 

Jeho zakladateľom je hudobník a dirigent Remigius Klačanský so slovenským aj nórskym 

občianstvom. Na bratislavskom konzervatóriu študoval hru na klarinete a popri štúdiu sa 

venoval aj hre na basgitare. Väčšinu svojho života strávil v Nórsku ako učiteľ basgitary a 

hudobnej teórie. Nórsko doslova žilo a stále aj žije gospelovou hudbou. Práve tam ho pohltila 

myšlienka založiť vlastné gospelové zoskupenie, čo sa mu úspešne podarilo v malej rakúskej 

dedinke Wolfsthal, ktorá je zároveň aj jeho domovom. 

BL-Gospel od počiatku svojej existencie sústreďuje pozornosť predovšetkým na vystúpenia, 

ktoré zahŕňajú koncerty, svadby, omše, firemné podujatia a iné umelecké činnosti. Výsledok 

jeho práce bol však zaznamenaný až v decembri minulého roka, prvým štúdiovým albumom s 

názvom Sound of Joy.  

Repertoár je zaujímavý svojou pestrosťou. Skladá sa z tradičných gospelových piesní, ale aj z 

iných štýlov, ako napríklad Pop- Rock, Soul, RnB a muzikálových skladieb.  

BL-Gospel sa snaží ľudí oboznámiť s netradičnou gospelovou hudbou. Viacerí si pod pojmom 

gospel častokrát predstavujú spievanie chválospevov, žalmov, či cirkevných piesní v kostole. 

Samozrejme, vznik tohto výnimočného žánru bol práve o oslave Pána, čo sa doteraz aj 

zachovalo. V súčasnosti môže mať však gospel aj inú podobu, čoho  príkladom je práve BL- 

Gospel. Jeho členmi sú mladí ľudia, ktorí sa snažia prostredníctvom hudby čo najprirodzenejšie 

vyjadriť svoje pocity a svojim energickým nábojom dokážu človeka postaviť zo stoličky a 

zdieľať toto nadšenie spolu s ním. 

Album kompletne naspievaný v angličtine priniesol 11 skladieb. Medzi najznámejšie a zároveň 

aj najžiadanejšie patria Hallelujah, Oh happy day, I believe I can fly. BL- Gospel krátko po 

vydaní CD natočil svoj druhý videoklip na notoricky známu pieseň Joy to the world, ktorá je 

tiež zahrnutá v ich albume. 

Počas nahrávania CD, BL- Gospel spolupracoval aj s významnými hudobníkmi, ako napríklad 

so slovenským jazzmanom Jurajom Griglákom (jeho skvelé basgitarové sólo môžeme počuť v 

piesni Ancient of Days) alebo s gitaristom Jurajom Burianom. Obaja svojou originalitou vniesli 



do piesní úžasnú atmosféru. Nahrávky vznikali zo spoločného živého hrania v štúdiu, čo je 

zreteľne počuť aj na finálnom prevedení.  

Gospelové zoskupenia bývajú zvyčajne sprevádzané klavírom, poprípade hudobným 

podkladom. BL-Gospel má svoje čaro práve v tom, že má vlastnú kapelu zostavenú z mladých 

profesionálnych hudobníkov. Nedá mi nespomenúť talentovaného klaviristu menom Remo 

Klačanský (syn dirigenta), ktorý je leadrom kapely a v súčasnosti sa venuje hudobnej 

kompozícií, či už v oblasti vážnej alebo populárnej hudby. Nemôžem vynechať ani Toma 

Michalčáka, ktorý správnou dávkou elektrickej gitary dodáva gospelovej hudbe občasný 

rockový nádych a ďalších vynikajúcich muzikantov ako basgitarista Daniel Griglák a bubeník 

Braňo Novotný.  

„Sound of Joy“ doslova srší energiou a dych vyrážajúcou emóciu mladých nadšencov. Niektoré 

z piesní sú obohatené o sólového speváka a zároveň sprevádzané štvorhlasným zborom, iné 

majú svoje gospelové aranžmán vytvorené priamo pre ensambel.  

Skladby tvoriace repertoár sú zostavené tak, aby udržali poslucháča v neustálom napätí. 

Niektoré pasáže piesní začínajú unisono a postupne sú dotvorené viachlasmi. Podobne je to aj 

s dynamikou, s ktorou pracujú mladí umelci pod vedením svojho zbormajstra. V momente, keď 

prichádza väčšie rozvetvenie hlasov, dynamika spevu a kapely tiež postupne pridáva na svojej 

intenzite. Vtedy prichádza ten víťazný bod v čistote hlasov, ozdobený dlhým nekonečným 

vibrátom. Modulácia je taktiež veľmi dôležitým aspektom gradácie v ich piesňach. Konkrétne 

v skladbe Glory to God, ktorá je svojimi modulačnými zmenami veľmi náročná pre spevácke 

registre, no zároveň je jedna z najobľúbenejších.  

Je veľmi náročné rozdeliť ich piesne na vynikajúce a menej vydarené, pretože každá z nich si 

vyžadovala obrovské úsilie a zodpovednosť, či už po hudobnej alebo technickej stránke. 

Ktorákoľvek skladba je svojím spôsobom výnimočná a dokáže divákovi odovzdať osobitý 

príbeh. No nie všetko je možné vyčítať zo zvukovej nahrávky.  

Neobyčajné veci spojené s hudbou je niekedy náročné vyjadriť. Preto sa živý koncert tohto 

talentovaného zoskupenia určite oplatí vidieť naživo a človek odtiaľ odíde s neskutočnou 

dávkou energie a radosti. 

Karolína Beňačková 

Recenzia albumu Revival od Eminema 
 

Marshal Bruce Mathers, Slim Shady, M&M alebo jednoducho Eminem, vydal 15. 

decembra už v poradí svoj deviaty štúdiový album s názvom Revival (v preklade: oživenie, 



obrodenie). Najznámejší biely raper, ako ho prezíva spoločnosť, sa ukázal na hudobnej scéne 

po takmer piatich rokoch od posledného albumu. Avšak, ešte pred ohlásením vydania albumu 

sa Eminem pripomenul širokej verejnosti ostrou kritikou súčasného amerického prezidenta 

Donalda Trumpa. Počas odovzdávanie amerických hudobných cien BET Hip Hop Awards v 

rámci päťminútového freestyle vystúpenia nazval amerického prezidenta „Kamakazi, ktorý 

pravdepodobne zapríčiní nukleárny holokaust“. Ostrými slovami nešetril ani podporovateľov 

a voličov prezidenta. Vo videu, ktorým sa spevák na hudobných cenách odprezentoval bol 

viditeľne starší, ale zdal sa byť rovnako zapálený, odhodlaný a tvrdý pre hudbu ako za starých 

čias.  

Album Revival má 19 skladieb. Titulnou piesňou je Walk On Water, na ktorej 

podkladovo spolupracoval s Beyoncé. Tá je, ako obyčajne, výborná. Eminem svojím najnovším 

počinom mnohým pripomína hudbu zo svojich predošlých, menej populárnych albumov 

Recovery a Relapse, na ktoré Revival nadväzuje. V piesni Walk on Water je cítiť výraznú 

komerčnosť a snaha zaujať davy. Na druhej strane, sa Eminemovi podarilo predostrieť 

poslucháčom hlbšie myšlienky, ktoré väčšinou v rádiových hitoch nenájdeme. V textoch 

poukazuje napríklad na svoju strácajúcu sa popularitu, jeho pád z hudobného neba a na 

prekážky, ktorým čelí pri tvorbe. Spevák sa sám seba pýta: „prečo sú jeho očakávania také 

vysoké?, je to latka, ktorú si spevák sám položil?“, alebo len „neustále hľadá ten verš, ktorý 

ešte nevyslovil.“  

Hip-hoper Marshal Mathers na albume okrem Beyoncé spolupracuje napríklad aj 

s Edom Sheeranom, Alicou Keys, skupinou X Ambassadors, Skylar Grey, Kehlani či Pink. 

Pieseň River s anglickým spevákom Edom Sheeranom je ďalšia skladba ako stvorená pre 

mainstreamové publikum. To sa piesni samozrejme nedá vyčítať, avšak je na albume Eminema 

a ten je tu jednoznačne zatienení Sheeranom. Tento jav sa opakuje vo väčšine, ak nie všetkých 

skladbách, na spevákovom novom albume, kde spolupracuje so známymi umelcami. V piesni 

Like Home Eminem naplno prezentuje jeho novú snahu o politický komentár vo svojej tvorbe. 

Pieseň je však miestami až gýčovo preplnená národnostnou myšlienkou. Samozrejme aj tu 

otvorene kritizuje prezidenta Donalda Trumpa. Na rozdiel od freestylu, ktorý predviedol pred 

vydaním albumu na cenách BET Hip Hop Awards, skladbe Like Home chýbala ostrosť slov 

a ich prednesu.  

Najlepšou spoluprácou na albume je pieseň Tragic Endings s producentkou albumu 

a speváčkou Skylar Grey. Avšak, aj tu sú hudobníkove slohy skôr na druhej koľaji. Skladba má 

feeling známej a úspešnej piesne, ktorú kedysi nahral interpret s barbadoskou speváčkou 

Rihannou. Svetlou výnimkou v obyčajnosti albumu sú piesne Framed a Castle. V nich sa občas 



vynorí zdanlivo stratená genialita Eminema, ktorý vie spojiť slovnú, veršovú a rýmovú 

vycibrenosť s dokonalým prednesom. Pieseň Framed ma záblesky starých klasík, kde sa spája 

autorova drzosť textu spojeného so zábavným a vtipným beatom. Lyricky je Eminem v albume 

Revival ako za starých čias, výborný. Texty dokonale reflektujú jeho pocity či spoločnosť 

a recipient sa tak vie s týmito myšlienkami jednoducho stotožniť. To je v tomto albume stále 

prítomné, avšak stráca sa na ňom jeho hudobná stránka.  

Eminemov drzý, plynulý flow nahradil nahnevaný, drsný, sekaný prednes. Beat 

skladieb znie častokrát ako hluk, ktorý prekrýva a zatieňuje spev. Je prirodzené, že Eminem 

vyspel. Spolu s mladosťou stratil aj istú iskru. Ako sám odpovedal na kritiku nového albumu, 

už v ňom nie je ten hnev, ako kedysi. Bohužiaľ, zdá sa, že nájdením pokoja stratil kedysi kráľ 

hip-hopu aj kreativitu.   

Marek Biro 

 

 

EGO: PRECEDENS – prípad, ktorý sa už stal 
 

O jeho sólovom počine sa hovorilo už niekoľkokrát, no až teraz ho predstavil svetu. Člen 

známej slovenskej rapovej skupiny Kontrafakt opäť dokazuje, že sa uberá svojou cestou. 

Po piatich rokov nám Ego naservíroval jedinečný album PRECEDENS.  Čo chcel autor 

názvom albumu naznačiť?  

 

Michal Straka, ktorý už od začiatku kariéry vystupuje pod pseudonymom Ego, sa opäť 

priklonil k tomu najaktuálnejšiemu, čo ponúka hudobná scéna. Počas čakania na nový album 

speváka, prešiel hip-hopový žáner niekoľkými zmenami, podobne ako samotný umelec.  

Každý, kto počúval pred rokmi skupinu Kontrafakt, ktorú založili traja speváci v roku 

2001, dobre pozná najmä dve mená. Rytmus a Ego. Prvý umelec sa vybral svojou cestou skôr 

a Ego ostal v jeho tieni. Patrik Vrbovský už vtedy vedel, že ak chce svoju hudbu predávať, musí 

do toho zapojiť nielen najnovšie hudobné hip-hopové prvky, ale musí začať predávať aj svoje 

samotné meno.  

V roku 2012 prichádza do rádií pesnička Žijeme len raz a z Ega sa v tom momente stáva 

spevák, ktorého počúvajú už nielen mladšie ročníky, ale aj ostatné cieľové skupiny. Z pesničky 

sa stáva hit a ešte v to leto ho počuť na kúpaliskách, na svadbách či na detských ihriskách. Po 



tomto songu sa objavuje ešte jeden s názvom Skús ma chápať. Všetci fanúšikovia  si mysleli, 

že sólový album Ega je na spadnutie.  

Museli sme si však na neho počkať ešte ďalších päť rokov. Spevák rozhodne ostane 

v našich končinách naďalej neprekonateľným vo viacerých polohách. Jeho klipy sú na 

slovenskej scéne najsledovanejšími a čoraz viac prepracovanejšími. Rozhodne aj kvôli 

spolupráci s mladými prešovskými talentami ako Rolo Wranik a Samuel Hoffman, ktorí si 

hovoria SORRYWECAN.   

Počas čakania nebolo nikomu jasné, aký album máme od Ega čakať. Niektorí tipovali, 

že to bude party track, iní zase, že to bude rapový song alebo na ňom nájdeme popové skladby. 

Album nám prakticky ponúka viaceré z nich. Ak sa pozrieme na guestlist, zistíme, že spevák si 

prizval raperov ako Rytmus, Majk Spirit či Pauie Garand. Práve s druhým spomínaným sa 

v poslednej dobe objavili informácie, že je so spoluprácou najmenej spokojný. Konflikt sa točil 

hlavne okolo Spiritovho priestoru v jednej z pesničiek. Ďalej sa na albume objavili popoví 

speváci Ben Cristovao a Tomi Popovič, s ktorým už v minulosti umelec spolupracoval.  

Produkciu prenechal aj svojej samotnej skupine mladých talentov, ktorých poznáme pod 

menom HAHA CREW. S ich lídrom skupiny Dalybom sa podieľal na songu Flexim ako Gott.  

Hudobná zložka albumu jednoznačne korešponduje s dnešnými trendmi. Tie sa 

prejavujú skoro v každej jednej stope. Z prvého počutia je zjavné, že album má tendenciu opäť 

preraziť medzi mladých ľudí a dostať sa nielen do slovenských rádií.  

Autor už stihol reagovať aj na samotný názov albumu Precedens. Ego tvrdí, že názov 

pochopia poslucháči až vtedy, keď ostatní interpreti začnú kopírovať jeho tvorbu.  

 

Michal Hajtol  



Marika Hackman – We Slept At Last (2015) 

 

Debutový album  len 23 ročnej speváčky v čase vydania albumu očaril svojich priaznivcov 

nielen dobrou dávkou anglického folku s náladami melanchólie, ale  pri tomto žánri aj menej 

využívanou temnotou, kontroverziou a niekedy až provokatívnou ľahostajnosťou.  

Prvá pieseň, Drown,  ktorá otvára celú 12 skladbovú ponuku, vyvoláva napätie po prvých pár 

sekundách, kedy počujeme zvuk pripomínajúci sirénu ohlasujúcu katastrofu. Hneď začneme 

rozmýšľať, že niečo nie je v poriadku. „Siréna“ pomaly ustupuje, aby sa spojila s nástupom 

novej melódie. A tu už počujeme Marikin svojský štýl hrania na gitare a konečne aj jej hlas. 

Melódia, ozvláštnená  druhým hlasom, nás stále „unáša“ v akomsi nepokoji. V skladbe 

počujeme, že samotná téma a názov skladby, inšpirovali k vytvoreniu nahrávky tak, aby sme  

skutočne cítili, ako sa ponárame  do tmavých hlbín. Znepokojujúci je však aj speváčkin pokojný 

alebo lepšie povedané ľahostajný hlas, ktorý napovedá, že už je neskoro na akúkoľvek záchranu 

„topiaceho”. Celý obraz nekompromisne uzatvárajú dva hlboko znejúce tóny  za sebou l, 

pripomínajúce posledné zvolanie mohutného potápajúceho sa parníka. 

Naopak, tretia pieseň albumu – Ophelia -  začína po krátkej pauze ticha  znejúcou gitarou, 

vedenou v základnom rytme.  K tomu znie Marikin hlas, ktorý pripomína „tekutý med“. 

Postupne sa pridávajú aj jemné hudobné prvky. Tie skladbu rozvádzajú do jej plného 

charakteru. Zachováva si však svoj pokoj a príjemnú interpretáciu. Pieseň síce nevyvoláva taký 

intenzívny zážitok ako vyššie spomenutá nezvyčajná skladba Drown, ale taktiež nemá veľmi 

čo pokaziť. Celkovo je to v porovnaní s inými nahrávkami  „oddychovka”.  

V zamilovanej piesni Skin, Marika naplno využila svoj textársky aj hudobný talent a vytvorila 

naozajstný klenot a raritu. Nezaprela svoj inovatívny temný charakter, ktorý prejavila nielen 

v tomto albume, ale aj  na jej štyroch predchádzajúcich EP nahrávkach. Sama o sebe svojím 

názvom  hovorí pieseň Cannibal. Rovnako stojí za zmienku aj metaforicky vydarená pieseň 

Deep Green či „marikovsky“ prerobená známa skladba I Follow Rivers. Speváčka sa  pustila 

do typickej témy, ale pristúpila k nej so všetkými predchádzajúcimi skúsenosťami naozaj dobre 

a hlavne novátorsky. Z dueta je cítiť vášeň, ale zároveň má až akýsi prehnaný, priam 

psychotický  charakter, lásku a beznádej. A práve preto môžeme považovať túto skladbu za jej 

vydarené dielo. Spomeňme tiež anglického speváka s umeleckým menom Sivu. Ten sa svojím 

hlasom skvele doplňoval s Marikiným a rovnako dobre aj dotvoril potrebný „feeling“ skladby. 

Nasledujúca skladba Claude's Girl charakterom a prevedením pripomína  pieseň Ophelia. 

Jemná  gitara sprevádza Marikin lahodne znejúci hlas a celá skladba  nenadchne ani neurazí. 



Nebolo tu nič ponechané na náhodu a jednoduchý sprievod znie počas celej piesne. Ak však 

chceme byť viac kritickí, oproti iným nahrávkam je jednoducho táto skladba príliš obyčajná 

a dalo by sa povedať, až nudná. 

V siedmej skladbe Animal Fear sa Marika vyšantila najmä vo videu k tejto piesni, kde si zahrala 

absurdne vyzerajúceho vlkolaka zo 70. rokov. Pieseň je zaujímavo riešená, doplnená rôznymi 

zvukmi.  Skladbu ,Animal Fear, ozvláštňuje strieľajúca pištoľ, občasné psycho prvky, , zmena 

hlasu či šumenie. .  

Spomeňme ešte Monday Afternoon kde prvýkrát počujeme flautu,  ktorá v nás vyvolá 

rozprávkový charakter.  Po introdukcii flauty Marika začne „spievať“ príbeh, ale typická 

rozprávka to nebude. Spieva I have no head/ the forest floor is my bed (voľný preklad Som bez 

hlavy/ zem v lese je mojou posteľou). A pokračuje slovnými spojeniami ako „sladká vôňa 

rozkladajúceho sa mäsa“, „stuhnutá krv v žilách“ či oznámením, že „nemá oči“... Postupne nám 

prerozpráva príbeh o zamilovanej dievčine, , ale zároveň hlúpej a naivnej a teraz  v lese leží jej 

studené telo. Ona je to dievča. Dievča spieva príbeh o sebe.                                                                           

Speváčka  napísala pieseň Monday Afternoon ešte ako 18 ročná a môžeme povedať, že 

vyjadruje jej charakter. Na prvý pohľad sú to len nevinné texty mladého folkového dievčaťa s 

jemným hlasom, sprevádzaným príjemným gitarovým vybrnkávaním. Keď sa však 

započúvame pozorne, objavíme krutú realitu, ktorú Marika ešte rada zveličuje a preháňa. A núti 

nás zamyslieť sa, koľko zvrátenosti sa skrýva v tomto častokrát idealizovanom svete.  V tomto 

albume nám chce povedať, čo sa jej aj skutočne podarilo.                                                                                                                                                              

Nie všetky skladby sú dokonalé a dostatočne zaujímavé či inšpirujúce. Vyvažuje to ale pár 

z nich. Tie zosobňujú presne to, o čo sa Marika snaží. Nechýba im jedinečnosť a dokonalé 

vyjadrenie ich charakteru. A za to jej bez debaty gratulujem, lebo to sa nepodarí každému 

interpretovi. Nie je snáď snaha o čo najvernejšie pretvorenie myšlienky do hudby tým, o čo sa 

speváci a textári usilujú po celé desaťročia.  

Eva Kristína Kučmová 

 

 

BHS na ľudovú nôtu 
 

Okrem veľkých diel svetových skladateľov sa na Bratislavských hudobných 

slávnostiach 2017 objavili krásou nie menšie a navyše svojím pôvodom slovenskej povahe 

veľmi blízke ľudové piesne, ktoré boli a stále sú inšpiračným zdrojom mnohých umelcov. Stačí, 



ak spomenieme mená ako Leoš Janáček, Vítězslav Novák, Štefan Németh-Šamorínsky a Eugeň 

Suchoň a ajnáročný poslucháč si je hneď istý, že o kvalitu a emocionalitu zážitku bude 

postarané. Skúsenosť z koncertu Západoslovenské piesne, ktorý sa konal 5. októbra 2017 

v Slovenskej filharmónii, tieto očakávania hojne prevýšila. Ani po interpretačnej stránke 

usporiadatelia nenechali nič na náhodu. Predstavila sa nám famózna sopranistka Eva Šušková, 

tenorista Matúš Šimko a ostrieľaný klavirista Peter Pažický. Ako prvé sa Stĺpovou sieňou 

rozozvučali rezké piesne Leoša Janáčka. Klavírny sprievod aj napriek svojej technickej 

náročnosti pôsobil veľmi radostne. Do tejto nálady rázne vstúpil mladícky hlas Matúša Šimka 

a slová piesní o šabličkách, hájoch, koňoch a frajerôčkach nás preniesli do nádhernej krajiny 

našich predkov. Viac emotívnosti, ba až clivosti vstúpilo na scénu spolu s Evou Šuškovou 

a piesňami od Vítězslava Nováka. Sopranistka prišla v dlhých červených šatách a neskrývala, 

že má pod srdcom dieťa, ktoré očividne čoskoro uzrie svetlo sveta. Jej zlatistý hlas a energia, 

ktorú do spevu vložila, naplnili celú sieň už po prvých tónoch. Najmä pri clivých záhoráckych 

piesňach pôsobila tak presvedčivo, až sa zdalo, že to ona sama ich odjakživa spievala na tom 

„palivém suníčku, u hájičku, v okénečku“. Dokonca ani nárečové slová jej nerobili žiadny 

problém, vychádzali z nej úplne prirodzene. Klavírny sprievod na týchto miestach ustupoval do 

úzadia, pripomínal viac Debussyho impresionistické abstrakcie, farebné prelínanie, ktoré 

krásne doplňovalo tému sentimentálnych piesní o láske, odlúčení, bolesti z nenaplnenej túžby, 

či dokonca smrti. Našťastie (či na nešťastie?) nás napokon z tejto nostalgickej nálady vytiahli 

Novákove dynamické polky a iné piesne v dvojštvrťovom takte, kde sa mužský a ženský hlas 

striedal, klavír roztancoval a speváci mali skutočne čo robiť, aby dokázali pri tomto rýchlom 

tempe stále správne artikulovať. V podobnej nálade sa niesli aj nasledujúce piesne od Štefana 

Németha-Šamorínskeho, keď znova prebral žezlo mladý tenorista Šimko. Jeho spôsob 

interpretácie veľmi pristal najmä junáckym a žartovným piesňam o narukovaní vojakov, 

pijatike, nešikovných ženách a iných humorných situáciách. Z hľadiska kompozície boli 

Šamorínskeho sprievody dlhšie a bohatšie o predohry, medzihry a dohry. Počas nich  klavirista 

využíval celú plochu klaviatúry. Skrátka to bola roztopašnosť v slove i v hudbe. 

Najzaujímavejšie sa mi však zdali pravidelné crescendá a decrescendá, na ktorým sa prejavila 

dokonalá súhra klaviristu a sólistu. Na záver sa dostal na rad môj osobný favorit Eugen Suchoň 

so štyrmi ťahavými piesňami. Jeho celoživotný vzťah k piesňovej kompozícii a fascináciu 

hudobným folklórom asi netreba zvlášť pripomínať. Pre svoje úpravy ľudových piesní snáď ani 

nemohol rátať s lepšou interpretkou, akou bola Eva Šušková, ktorej čisté a intenzívne tóny 

sprostredkovali silný estetický zážitok. Na konci jednej piesne vyústil klavír až do tanečného 

tempa, pričom si Eva neodpustila aj spontánne „Ej!“, typické pre tradičné dedinské zábavy. 



Bolo vidieť, že si to užíva. Jej hlas pôsobil impozantne vo všetkých polohách, úplne prirodzene 

prechádzal z operného bel canta až do prirodzene hrdelného, hrudného registra vždy podľa 

toho, ako si to vyžadovala skladba. Koncert skončil dlhým a búrlivým potleskom, čo väčšinu 

ľudí ale asi aj tak nedokázalo úplne prebudiť. Napriek tomu, že utešená idylka spevov 

a životných osudov slovenského ľudu v Západoslovenských piesňach neoslovila všetkých 

poslucháčov v publiku, bol to silný zážitok, vďaka ktorému sa rozplynula moja obava, že 

ľudový charakter piesní stráca umeleckým spracovaním svoju identitu a živelnosť. Je to presne 

naopak, slovenská ľudová hudba predstavuje také nekonečné bohatstvo námetov, myšlienok 

a emócii, že sa toto žriedlo nikdy nevyčerpá. 

Lucia Moravčíková 

 

HIP-HOP SA MENÍ – EMINEM NIE 
 

Štyri roky po poslednom albume sa Eminem vráti v čase, keď hnev bielych mužov je v 

centre politického diskurzu krajiny, a keď v reakcii na to, že snaha uprednostňovať slušnosť a 

spravodlivosť sú hlasnejšie, ako boli v uplynulých desaťročiach. Spevák prichádza na scénu 

s novým albumom Revival. Ten je v poradí deviatym pre tohto sólového umelca a snaží sa 

prezentovať autorove zmiešané pocity. Po tom, ako raper oznámil spoluprácu s Edom 

Sheeranom, Beyonce, Kehlani či Aliciou Keys, dostal svojich fanúšikov do úzkych. Na svojom 

veľmi dlhom, zúbkovanom deviatom albume zostáva Eminem jedným z najuznávanejších 

technických raperov svojej generácie, ale jeho vkus v rytmoch a subjektoch ho dostatočne 

znižuje. Opierajúc sa o charizmu, históriu a takmer pol tucta pokusov prepísať svoj hit z roku 

2010 Love The Way You Lie, vedie k tomu, že album Revival  

je chaotický. 

Prvá skladba Walk on Water  pojednáva o umeleckej frustrácii, pretože Eminem venuje 

pozornosť vlastnej úzkosti, že už nikdy nevylepší svoje staré ja a už nikdy nedosiahne svoj 

vrchol, ktorý mal v prvej dekádenového milénia. Balady Nowhere Fast, Tragic Endings, Need 

Me a Bad Husband sa akoby roztrieštili do jeho duševných „zmätkov.“ Spolupracuje tu s 

hudobníkmi - Kehlani, Skylar Grey, Pink a skupinou X Ambassadors, ktorí vystupujú v 

priebehu skladby v roztržitých textoch, v ktorých Eminem rozoberá jeho neúspešné manželstvo 

s bývalou manželkou Kim Scottom, podobne ako v roku 2014 so skladbou Headlights Dve 

piesne Offended a Untouchable zhrnú nekompatibilnú citlivosť albumu. Prvá z nich je 

zobrazenie čisto technickej virtuozity a zlého vkusu. V druhej skladbe poslucháč môže počuť, 



že sa autor pokúša vynaložiť svoje úsilie pre vzťah a privilégiá od "Bielej Ameriky, bez toho, 

že by vždy našiel rytmické alebo melodické centrum piesne. Neexistuje žiadny dôvod, prečo sa 

Eminem neskoro prebúdza a prečo nemôže koexistovať so svojou starodávnou surovosťou. 

Jeho pesničky, sa tak spoliehajú predovšetkým na šokovú taktiku a taliansku popovú kultúru. 

Nálada proti utrpeniu pokračuje na dobre zamýšľajúcom a mimozemskom Like Home, 

v ktorom Alicia Keys spieva povzbudzujúci zbor, zatiaľ čo Eminem prirovnáva prezidenta 

Donalda Trumpa k Hitlerovi a ku Ku Klux Klanu. Odvoláva sa na text - ,,Jediná vec, s ktorou 

súhlasím s Donaldom je, že naznačuje, že dvaja muži nemusia byť tak ďaleko, ako by si si chcel 

myslieť.“ 

Posledná pieseň Aros je nápaditý pohľad späť na jeho nekontrolovateľné prvé časy a 

prekážky, ktoré ho skoro zničili. Tento Eminem sa zaoberá skôr vlastnou bolesťou a snaží sa 

byť oslnivým rozprávač s bohatým teritóriom. Spevák je taký posadnutý zvláštnosťami rýmu, 

že jeho pesničky nemajú dostatočnú hybnú silu. Čím menej sa Dr. Dre podieľa na produkcii, 

tým menej sa Eminem zaujímal o skutočnú piesňovú scénu – na takmer polovici piesní začína 

rapovať v priebehu niekoľkých prvých sekúnd s malým alebo žiadnym nastavením. Keď sa 

usiluje o emocionálnu rovnováhu, nakloní sa k ženskej speváčke, aby poskytol lacný štýl, ktorý 

zriedka funguje. Jeho verše bežia na nezvyčajných dĺžkach a chýba známe nahromadenie a 

uvoľnenie napätia, ktoré zvyčajne tvoria pop.  

Album Revival je pravdepodobne to najlepšie z jeho nedávnych albumov, ale je to 

zároveň mix vtipného, mystifikujúceho plného a impozantného rapu, ktorý je tiež 

dezorientujúci. Je tak verný svojej estetike. Spevák sa nezaujíma o to, ako zvyčajne znie hip-

hop, ale že jeho hudba prechádza do oblasti „outsid art“. 

Ako technik sa Eminem v priebehu rokov veľmi nezmenil, ale zmizol jeho pocit 

rozmaru, jeho malý dar pre spoločenskú rebéliu. Neúprosne si hľadal svoje miesto v popovej 

kultúre prakticky tak dlho, ako len mohol, ale tento pohľad (ktorý vyjadril albumom) na jeho 

podráždený podvodný syndróm, dodáva všetkému zaujímavú vrásku. Môže byť na ceste k 

tomu, aby sa rap stal klasikou. Sotva sa už zaoberá zvukom a možno vie, že ak sa  sústredí na 

zvuk, možno sa mu podarí konečne vyhnúť pozorným očiam a kritickým ušiam. 

 

Alexandra Prohásková 

 

 



Ľudová hudba FS Gymnik - Vŕškami dolinami 
 

Folklórny súbor Gymnik pôsobí na slovenskej scéne už od roku 1964, kedy vznikol 

popri Fakulte telesnej výchovy a športu v Bratislave. Už dlhé roky patrí medzi najlepšie 

vysokoškolské, akademické telesá na Slovensku. Ako jeden z mála súborov u nás, sa môže 

pýšiť vlastnou ľudovou hudbou, ktorú tvorí až 11 hudobníkov. Ako oni sami uvádzajú, snažia 

sa o čo najautentickejšie interpretácie regiónov, no ich nové CD je úplne iné, než na aké je ich 

divák, či poslucháč zvyknutý. V bulletine opisujú svoj zámer, realizovať CD inak, než obvykle. 

Migrácia z dedín do miest je aktuálna aj v dnešnej dobe a mesto Bratislava je toho príkladom. 

Členovia súboru sú študenti z celého Slovenska, ktorí prinášajú rôzne kultúry, zvyky a tradície 

do hlavného mesta. Práve táto symbolika bola inšpiráciou pre muzikantov ľudovej hudby. 

Striedajú sa tam regióny celého Slovenska. Ako to už býva, počas svojho pôsobenia v ľudovej 

hudbe členovia získavajú muzikantské zručnosti a schopnosti, ktoré sa rozhodli aplikovať v 

nezvyčajnej podobe. Pribúdajú rôzne prvky štylizácie a úpravy naberajú postupne zložitejšie 

podoby. V tomto prípade hudobníci ďaleko prekročili hranice folklóru, ale aj slovenského 

územia.  

 Druhá v poradí je pieseň s názvom Kec Hanička cez more plávaua. Je to baladická 

pieseň z obce Važec na Liptove. V princípe jednoduchá nahrávka, na prvé počutie by sa zdalo, 

že až obyčajná, no technika spevu, akou speváčky spievajú, sa dokonale hodí k jej obsahu. 

Zaujímavo tvorené dvojhlasy, ktoré sa nepohybujú len v terciách, ale aj v septimách, pridávajú 

piesni umelecký význam. 

Horehronské piesne s tematikou verbovania dostali názov Z Breznianskych kasární. 

Predstavili tu 4 piesne, v ktorých ukázali, že aj mužské obsadenie ľudovej hudby má spevácky  

talent. Práve viachlasný spev je pre tento región tradičný a od 7.12.2017 je dokonca zapísaný v 

zozname nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO. Za netradičné však môžeme 

označiť prechody medzi piesňami, kedy je ťažký horehronský duvaj zamenený za jemne 

jazzovo ladené harmonické prechody. 

To moje srdiečko je názov baladickej piesne, ktorú spieva primáška ľudovej hudby, 

Denisa Kopačková. Čistý spev a durová melódia piesne ma pri počúvaní v kontraste s textom 

úplne zamrazili. V piesni vynikol jej obdivuhodný hlasový rozsah. Podpolianske prekáračky, 

ktoré za nahrávkou nasledujú, sú medzi mnohými muzikantmi tie najobľúbenejšie. V prípade 

interpretácie ĽH FS Gymnik by som si dovolila označiť toto číslo hrou, ktorú si očividne naozaj 



užívajú. Brnkania, či violové alebo basové sóla nie sú prvoplánové, naopak, sú veľmi 

premyslené, aby poslucháča bavili. 

Klobúk dole! Aby sa za 2 minúty a 53 sekúnd dokázala predstaviť celá kapela, sóla, štýl 

úprav piesní a ešte aj žartovné prepojenia medzi piesňami. Možno by som odobrala jednu 

pieseň, aby sa nestriedali po jednej melódii, i keď by to už nezodpovedalo názvu- Trenčiansky 

frk. 

 Len málo ľudí vie, akú rôznorodú tematiku môžeme nájsť v slovenských ľudových 

piesňach. Možno sa aj preto muzikanti rozhodli poskladať číslo so žartovnými piesňami od 

Myjavy. Oceňujem harmonicky zaujímavo spracovaný aranžmán, využívanie rôznych sekov, 

ale aj iných rytmických ozdôb, ktoré dotvárali celý žartovný efekt piesní.  

 Predposledná pieseň reprezentuje iné kultúry, ktoré na Slovensku žijú. Zmes rómskych 

piesní by som označila ako jedno z najlepších čísel CD. Speváčka Júlia Kozáková a jej zastretý 

hlas spolu s jej temperamentom dávajú piesni neskutočnú gradáciu. Cimbalista spolu so 

sólistkou tvoria veľmi kvalitný základ piesní. Neskôr sa pridáva už aj celá kapela so 

speváčkami, vďaka ktorým sa v záverečnej minúte skladby cítim ako na pravom cigánskom 

bašaveli. 

 Ako sa hovorí, to najlepšie na koniec. Názov Červené jazzbĺčko, hovorí sám o sebe. 

Poslucháč nemôže očakávať autentickú podobu piesne, no práve v tomto čísle vynikla 

virtuozita interpretov a ich schopnosť tvoriť muziku. S tradičnou ľudovou hudbou to má naozaj 

málo spoločné. Bulletin nás však upozorňuje, že toto CD je akýmsi vybočením z ich bežnej 

tvorby. Doba sa mení, ale folklorizmus je stále veľmi aktuálny. Ak chceme mladých ľudí 

pritiahnuť k tradičnej ľudovej kultúre, je vhodné dať jej trochu inú podobu.  

  Tento album by som označila za jeden z najlepších, ktoré za poslednú dobu folklórne 

súbory a ľudové hudby vydali. Podľa môjho osobného názoru sa teraz v ĽH FS Gymnik stretli 

naozaj schopní muzikanti, pretože majú chuť tvoriť. Vôbec mi neprekáža, že to nie je podľa 

autentických nahrávok, pokiaľ štylizácia nie je prehnaná. V tomto prípade to tak určite nie je, 

naopak aranžmány spolu s rôznymi rytmickými obmenami pridávajú tomuto albumu na 

umeleckej hodnote. 

Lucia Šlamiarová, 3boET 

 

 

 

 



Jana Kurucová v Bratislave  – Vianočný večer pod taktovkou Jaroslava 

Kyzlinka 
 

Vianočný koncert mezzosopranistky Jany Kurucovej na záver roka 2017 v nás zanechal hlboký 

umelecký zážitok. Vystúpenie Slovenskej filharmónie s dirigentom Janom Kyzlinkom, zborom 

Lúčnice a s hosťom sólistky, tenoristom Martinom Gyimesim, sprostredkovala agentúra Kapos. 

Úvodné čísla patrili Wolfgangovi Amadeovi Mozartovi – La Clemenza di Tito. Jan Kyzlink, 

dirigent Slovinského národného divadla v Ľubľane a riaditeľ Opery národného divadla v Prahe, 

udal touto skladbou slávnostný ráz hneď na začiatku. V tejto časti koncertu vzdala Jana 

Kurucová hold postavám a silným charakterom, ktoré v rôznych fascinujúcich podobách 

opernej tvorby stvárňujú práve ženské hrdinky. Kurucová zaujala pozornosť divákov svojou 

charizmou, legátovým ťahom a virtuóznou koloratúrou. Jej silný a jasnejšie zafarbený 

mezzosoprán sa dokonale prispôsobil Mozartovým áriám. Z pódia Reduty priam sršala energia 

a silné emócie sa odrážali od entuziazmu umelkyne. 

Ďalšími skladbami boli predohra a vstupný zbor prvého dejstva Goundovej opery Rómeo et 

Juliette z tvorby Vincenza Belliniho. Kurucovej mezzosoprán výborne vynikol medzi 

orchestrom a dominantným mužským zborom, ktorý vstúpil do árie s vypracovaným zvukom. 

Bezproblémovo zvládnuté boli aj altové polohy. Speváčka sa do nich dostala bez väčšej námahy 

s tmavou farbou hlasu v presnej polohe. Presvedčila nás o flexibilite svojho hlasu. Tensvojou 

ohybnosťou dokáže vyspievať okrem sopránových výšok aj hlbšie altové party. Tieto diela boli 

vystavané a podané so silnou emóciou v ústrednej melodickej línii. 

V duete Rómea a Tebalta z druhého dejstva, v interpretácii Jany Kurucovej a Martina 

Gyimesiho, navodil dirigent Kyzlink so Slovenskou filharmóniou príznačnúatmosféru , ktorá 

dramaticky gradovala. Na úvod tejto skladby zaznelo bravúrne klarinetové sólo, podané s 

veľkou ľahkosťou. Ku koncu tohto dejstva sa pridal aj „plačúci“ zbor. Tenorista Martin 

Gyimesi mal pekný, čistý tenor, ale vo výškach mu hlas zanikal, ťažko sa prebíjal cez orchester. 

Prechod do jemnejšej romantickej časti predstavovala najprv orchestrálna Sinfonia z Belliniho 

Normy, po nej nasledoval duet z opery Samson et Dalila od Camille Saint-Saënsa. Kurucovej 

sopránový hlas sa v určitých častiach s ľahkosťou preplietal s farebným tónom klarinetu, 

zastrešený veľkým legátovým oblúkom orchestra. Po chvíli sa z väčšej diaľky pripája tenorista, 

ktorý tiež zvolil jemnejšie tóny, čo mu pomohlo zvládnuť všetky výšky.  

Cavaleria rusticana bola vyvrcholením tohto bloku skladieb. Hĺbka diela a aj precízne podaný 

výkon orchestra, zboru a interpretov zanechal výborný dojem. Anjelský začiatok skladby 



vygradoval s vášňou spievajúci zbor  spolu so sólistkou Janou Kurucovou. V plnej sile 

orchestra a aj zboru nemal jej hlas takú priebojnosť.  

Ku koncu koncertu odzneli tradičné slovenské i medzinárodné piesne. Koledu O Holly Night 

na pôvodne francúzsku melódiu zaspieval Martin Gyimesi, ale aj v nej sa jeho tenor presadil 

o niečo ťažšie. Vianočná klasika bola zaspievaná bez technickej chyby, avšak Gyimesiho prejav 

nebol dostatočne presvedčivý. Chýbala mu menšia dávka jemnosti a emócie, akou by precítil 

túto vianočnú skladbu. Vo vianočnej nálade/vianočnonm duchu odznela aj Bachova/ Goundova 

a capella Ave Maria v podaní Jany Kurucovej a zboru. Koncert sa zavŕšil vianočným hymnom 

Johana Francisa Wadea Adeste Fideles, ktorú zaspievali J. Kurucová, M. Gyimesi, zbor Lúčnice 

a Slovenská filharmónia. Prídavkom bola dvojjazyčná Tichá noc vo verzii pre symfonický 

orchester, s efektným nasvietením v sále. 

Helena Zsilinszká 

 

Aerosmith – Adíos amigos 
 

Je ťažké prezentovať skupinu s takou bohatou históriou, avšak táto reflexia je poctou 

skupine Aerosmith. Skupina nahrala 15 štúdiových albumov, vydali niekoľko živých 

a kompilačných albumov a ich celosvetový predaj sa vyšplhal na úctyhodných 150 miliónov. 

V roku 2017 sa členovia rozhodli činnosť ukončiť a vyrazili na posledné turné s príznačným 

názvom „Aero-vederci baby!“. Ako dlhoročný fanúšik som si nemohol nechať ujsť príležitosť 

zažiť toto vystúpenie, ktoré by sa na Slovensku asi nikdy neuskutočnilo. Preto som vyrazil na 

cestu do španielskeho Madridu. Koncert sa konal 29. júna na predmestí a už po príchode 

k auditóriu Miguel Ríos bolo jasné, že vstupenky sú už dávno vypredané, čomu nasvedčovali 

takmer kilometrové rady ľudí.        

Koncert mal podľa informácií na vstupenke začať o ôsmej večer, ale pri takýchto 

veľkých podujatiach je pochopiteľné, že najskôr vystúpi menej známa skupina, ktorá má úlohu 

„predskokana“. O ôsmej sa skutočne začalo hrať avšak na moje prekvapenie nevystúpila jedna 

úvodná skupina, ale hneď dve po sebe. Ako prvej patrilo pódium švédskej rockovej skupine 

Eclipse, tá si od začiatku svojho vystúpenia získala publikum. Ich energický spevák, si svoju 

účasť evidentne užíval. Po Eclipse vystúpili americkí Alter Bridge. ktorých hudba ma nijako 

neoslovila. Ich vystúpenie nebolo také strhujúce ako v prípade Eclipse a na „otravné kvílenie“ 

Milesa Kennedyho (spevák Alter Bridge) som nebol vôbec zvedavý. Obe kapely mali na 



vystúpenie vyhradených približne 45 minút. Potom už museli uvoľniť pódium technikom, tí ho 

pripravili pre hlavné hviezdy večera.        

Príprava trvala takmer pol hodiny, presne o desiatej hodine zhasli svetlá, na 

obrazovkách sa premietlo  logo Aerosmith  a krátka  videoprojekcia. Jej obsahom boli obaly 

z diskografie skupiny Aerosmith od prvého až po posledný albumu doplnené o fotografie 

z rôznych iných vystúpení. Celú projekciu sprevádzala známa symfonická skladba Fortuna 

Imperatrix Mundi (autor Carl Orff).  Po jej skončení už začali znieť bicie v podaní Joeyho 

Kramera. Koncert začal skladbou Let the Music do the Talkin‘, tá svojím inštrumentálnym 

introm poskytla vhodný moment na príchod speváka Stevena Tylera. Pritancoval s mikrofónom 

ako uňho býva zvykom. Od začiatku sa zdal byť v skvelej fyzickej kondícii, poskakoval ako 

mladík a ostatní hudobníci sa tiež nedali zahanbiť. Ako druhá zaznela rovnako tvrdá skladba 

Nine Lives,  po nej skupina zvoľnila tempo a zahrala staršiu skladbu  s názvom Love in an 

Elevator. Na jej konci sa všetci hudobníci pripojili k Tylerovi a dospievali pieseň spoločne. 

Ďalej nasledovala pieseň Livin‘ on the Edge z roku 1993 a práve behom nej publikum dalo 

veľmi najavo svoje nadšenie, keď spievalo túto refrénovú strofu namiesto speváka. Od toho 

momentu aj na tribúnach všetci diváci stáli a koncert pokračoval skladbami Rag Doll a Falling 

In Love (Is Hard on the Knees). Skupina tak odohrala prvú tretinu svojho vystúpenia,  zloženého 

zo samých hitov a pôvodnej tvorby.    

Druhú tretinu venovali Aerosmith spočiatku cover verziám skupín Fleetwood Mac (Stop 

Messin‘ Around; Oh Well) a The Shangri – Las (Remember/Walking in the Sand). To však 

obecenstvu nijako neprekážalo. Po týchto troch skladbách začal znieť speakerbox Joea Perryho 

a bolo zrejmé, že ďalšou skladbou bude hit skupiny Aerosmith, Sweet Emotion, ktorý opäť 

rozospieval publikum. Skupina pokračovala baladou I Don’t Wanna Miss a Thing (známou 

z filmu Armageddon) a coverom The Beatles (Come Together). Eat the Rich bola ďalšou z tých 

rytmicky divokejších skladieb a po nej Aerosmith zahrali jednu zo svojich komerčne 

najúspešnejších skladieb Cryin‘. Potom si Tyler rozopol vlasy a predstieral, že má účes ako 

dievča, čím pobavil obecenstvo a uviedol pieseň Dude Looks Like a Lady. Po nej sa skupina 

rozlúčila a nastalo asi štvrťhodinové pretváranie pódia technikmi.     

Samozrejme, nebol by to správny rockový koncert, ak by skončil bez prídavku. Keď sa 

nad pódiom zrazu rozsvietilo svetlo, bolo vidieť prichádzajúcu skupinu a pripravený klavír. 

Tyler opäť pobavil obecenstvo svojím neskrývaným prekvapením z chladného počasia s 



poznámkou o svojich stuhnutých bradavkách. Sadol si za klavír a ako prvú zahral  ich baladu 

Dream On, ktorej predchádzalo intro z piesne Angel. Pokračovalo sa coverom Jamesa Browna 

Mother Popcorn a ako úplne posledný zahral hit Walk This Way.     

Ten som už, bohužiaľ, nemal možnosť vypočuť do konca pretože o niekoľko hodín som 

musel letieť späť do Bratislavy a doprava na španielskych cestách bola komplikovaná. Nič sa 

však v tomto prípade nedá ľutovať. Aerosmith splnili  očakávania na výbornú. Ich vystúpenie 

bolo dobre ozvučené, Tylerov hlas rokmi nestratil na kvalite (pričom miestami uvoľnil post 

speváka Perrymu). Celá kapela bola v perfektnej nálade a kondícii. Plusom bolo aj to, že 

Aerosmith nehrali na príliš sentimentálnu nôtu a odohrali koncert, akoby nikdy nemali v úmysle 

skončiť. To by mohlo dať priestor dohadom o tom, či bolo toto turné naozaj posledné v histórii 

skupiny, ale ak zvážime že všetci jej členovia majú nad 65 rokov, sú takéto úvahy smiešne. 

Vaya con díos Aerosmith.            

Peter Zvada      

 


