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Úvodník

  V ostatnej dobe nebolo nič nezvyčajné riešiť otázku krízy na všemožných úrovniach a to na každodennom 
poriadku. Všetkých postihla najmä tá hospodárska, či už reálne alebo len útokom zo všetkých strán na psychiku. 
Mňa sa dotkla tak, že viac chodím mestskou hromadnou dopravou a uvedomujem si, aké je to lacné oproti ben-
zínu, nafte či taxíku. Nuž a v takom autobuse sa všeličo dozviete. Stačí sa zviesť zopár zastávok a hneď viete, 
ako vyzerá nový shopping park, čo vyhlásil primátor mesta a málokto s tým súhlasí, že zdraželi zemiaky na trhu 
alebo aký škandál tá-ktorá mediálna hviezda vyparatila na najväčšej spoločenskej udalosti mesiaca. Občas sa mi 
stane, že v autobuse zaspím a občas len tak sedím a hluchonemo pozorujem svet okolo. Často krát sa tak dozvi-
em viac ako „nie-z-mojej-vôle“ poslucháč rozhovorov okolostojacich. Dobre vieme, že tie dôležité a prevratné 
veci prídu v živote znenazdajky, bez výzvy a ohlásenia. Tak tomu bolo aj v tomto prípade.
  Do autobusu dvadsiatky vletela malá muška. Preletela ho naprieč a narazila do veľkého okna. Tým autobusom 
sa určite zviesť nechcela, lebo sa snažila okamžite dostať von a nepochybne ani lístok platný nemala. Za oknom 
bol jej cieľ. Chcela si zalietať cez cestu a zrazu bola v autobuse. Lenže cez to okno sa nie a nie dostať. Zmätene 
vzlietavala a narážala. Tento postup zopakovala ešte asi tridsaťkrát, avšak bezvýsledne. Po siedmich zástavkách 
a desiatich minútach môjho vytrvalého záujmu o osud tohto malého stvorenia, malá muška spadla na okenný 
gumený rám a už sa nevládala opäť zdvihnúť. Takto končí krátky a smutný príbeh jednej zblúdilej mušky.
  Vynaložila toľko energie na zlé riešenie, až jej nezostala na iné, správne. Pritom sa stačilo obzrieť a hoci by to 
bola ťažšia cesta, dostala by sa von, kam chcela. Tá ľahšia cesta sa nakoniec ukázala ako veľký, nikam nevedúci 
nezmysel. Ponaučenie pre nás? Nie vždy veľká, jasná cesta je aj správna. Možno ju zatarasuje veľké priehľadné 
sklo, ktoré nevidíme, ale keď narazíme, ucítime. Keď aj zblúdime, šetrime si energiu na hľadanie správneho 
riešenia, ktoré sa objaví, len čo lepšie otvoríme oči, uši, srdce. Otvorená myseľ a bystrý úsudok nám otvárajú 
brány k svetu a zatvárajú tie od všakovakých kríz. O tom, ako sa nám, budúcim muzikológom, darí pozerať sa 
na svet, počúvať ho, chápať a pritom  nenarážať hlúpo do bariér, svedčia nasledujúce riadky. 
  Tápanie v terminológii, neschopnosť správne naštylizovať, slovne uchopiť zážitok z koncertu, ťažkopádne 
formulácie, gramatika a syntax, konfrontácie názorov, vedieť si vyargumentovať svoj postoj... Zistili sme, aké 
môžu byť tieto bariéry tvrdé, ale vďaka správnemu usmerneniu sme vždy našli cestu von z nesprávnym smerom 
uháňajúceho autobusu.

                                                                                                                                         Magdaléna Mackovičová



Nehynúci príbeh oklamanej ženy

Giacomo Puccini: Madama Butterfly
25. november 2009, 19:00, Nová budova SND 

  Konwitschny preniesol na prvý pohľad bolestivý príbeh bezbrannej a nevinnej gejše oklamanej americkým 
ľahkomyselným frajerom do univerzálnejšej psychologickej roviny. Tá nie je cudzia ani človeku žijúcemu na 
začiatku 21. storočia. Veď koniec koncov, dráma rozbitej rodiny, kde je opustená žena, dieťa vyrastajúce bez 
otca, ktorý si medzitým našiel „novú“ ... Priznajme si, dnes naozaj nie je niečím nezvyčajným, alebo neví-
daným, navyše, keď je otec slaboch a situáciu nezvládne. Hneď od začiatku poukazuje na povahu americkej 
spoločnosti, schopnej obchodovať s ľuďmi, len kvôli zisku. Už od prvej scény sobášny sprostredkovateľ Goro 
ponúka gejše v Japonsku dočasne slúžiacemu poručíkovi amerického loďstva, B. F. Pinkertonovi. V pozadí ich 
rokovania sa na videoprojekcii premietajú fotky mladých dievčat napríklad v klietke s cenovkami, čo inak nie 
je veľmi pekný pohľad, a rôznych aj menej príjemných situáciach. Ďalším takýmto znakom, ktorý do opery 
vniesol aj sám Puccini je zmluva, podľa akej si Pinkerton vezme Čo-Čo-San. Zmluva síce trvá 999 rokov, no 
on ju však môže a aj plánuje hocikedy zrušiť, čo poukazuje na jeho ľahkovážnosť a to, že si chce len užiť. Na 
konci, keď už je neskoro sa ukáže, že ju ľúbil. Celé toto posolstvo Konwitschny ešte zvýraznil a úplne „zak-
lincoval“ opantanou Čo-Čo-San, ktorá s neoblomnou vernosťou čakala svoju lásku vo vyzdobenom dome na 
pohovke prikrytej americkou zástavou. Všetky tieto “ efekty “ dodávajú už viac než sto rokov starému dielu 
nádych modernosti a  aktuálnosti.
Keďže včerajšie predvedenie nebolo prvým, v ovzduší možno trošku chýbalo staré známe „napätie, čo by sa 
dalo krájať“,  na druhej strane sa nám ponúkal pokoj mnohokrát naskúšaného a odohraného predstavenia. 
Každý minimálne zaangažovaný aktér vedel, čo a kedy má presne zaspievať, zahrať, či urobiť. To však ešte 
neznamená, že aj každý z hercov je úplne stotožnený so svojou postavou a že ju zahrá bravúrne. Predstaviteľke 
Čo-Čo-San, mladej českej sopranistke Jane Doležílkovej (1981), ako „ dychtivému dievčatku a tvrdohlavo 
čakajúcej žene v radosti aj zúfalstve“  veľmi neuverila. Treba uznať, že má veľmi pekný tmavší sopránový hlas, 
na ktorom mi prekážala veľmi markantná zmena farby hlasu pri prechode z vyšších polôh do nižších. Pri duet-
ách spievaných spolu s jej „divadelným mužom“ Petrom Bergerom ju nebolo počuť tak, ako by malo, pretože 
už len podľa fyziologických daností spievala ako žena vyššie, a teda by sme ju  mali počuť lepšie. Trochu ma 
sklamala v preslávenej árii Butterfly, čakajúcej na svojho milého vo svadobnom rúchu na konci druhého dejstva, 
kde jej hlas znel miestami unavene a matne. Stretla som sa s názorom, že do danej herecko–výrazovej roviny 
ešte potrebuje dozrieť, ale to už nechávam na  vlastnom uvážení každého z nás. Možno na tom niečo pravdy 
bude, lebo po hereckej stránke bola  jednotvárna. Vystúpenie pekne vyšlo už spomínanému košickému sólistovi 
Petrovi Bergerovi (1979), ktorý svojím nádherným tenorovým hlasom zatienil všetkých ostatných. Výborná 
bola aj predstaviteľka Suzuki, oddanej slúžky, priateľky a dôverníčky našej hlavnej postavy Čo-Čo-San, mez-
zosopránistka Terézia Babjaková - Kružliaková (1978). Svojím speváckym prejavom ukázala aké ma kvality, i 
keď miestami akoby preháňala svoje herecké prežívanie postavy, čo pôsobilo dosť umelo. V takýchto prípadoch 
je menej naozaj viac.
Madama Butterfly je opera, kde hudba opisuje a dopĺňa „stavy“ postáv v daných situáciách, pričom úĺoha or-
chestra a spevákov je veľmi vyrovnaná. Hudobné naštudovanie sa konalo pod taktovkou Olivera Dohnányiho. 
Dirigent rešpektoval túto vyrovnanosť a tak inscenácia pôsobí súdržne.
Prvé zdokumentované predstavenie tejto opery v Bratislave sa uskutočnilo v roku 1910 v Mestskom divadle, 
dnešnej historickej budove SND. V priebehu ďalších rokov, najmä po založení Slovenského národného divadla, 
ostala Madama Butterfly jednou z najčastejšie uvádzaných opier. Hrala sa v staršom českom preklade a od roku 
1940 v slovenskom. Táto inscenácia z roku 2007 je prvým naštudovaním diela v talianskom jazyku, samozre-
jme so slovenskými titulkami. Už Pucciniho zaujala enormná účinnosť Belascovej pôsobivosti Madame But-
terfly. Zodpovedala jeho zásade, aby sa divákovi umožnilo sledovať drámu bez porozumenia textu, čo platí aj v 
tejto v inscenácii, ktorá stojí na detailnom dotiahnutí hereckej akcie.
                                                                                                                            Mariana Lechmanová, 1.roč. bc.



Luskáčik

Nová budova SND, 8. Decembra 2009 
  
Predstavenie baletu Luskáčik lákalo tento raz výkonmi hosťujúcich i domácich sólistov, študentov Tanečného 
konzervatória Evy Jaczovej, Bratislavského chlapčenského zboru ako aj baletného súboru SND. Dirigentom 
celého predstavenia bol Martin Leginus. Po naladení orchestra, keď v sále nezostalo ani jedno miesto na sedenie 
voľné, zaznela predohra k prvému dejstvu a človek sa vtedy cítil, akoby vstupoval do rozprávky. Na scéne sa 
premietala Bratislava v plnej svojej kráse a rozprávkovosť umocňovalo sneženie na plátne. Tento obraz vyvo-
lával pocit domova. Po otvorení prvej a napokon aj druhej opony diváci uvideli nádherný vianočný stromček. 
Pod ním ležalo mnoho darčekov a okolo neho tancovali malé deti, čakajúce na chvíľu, keď budú môcť rozbaliť 
darčeky. Balet sa výborne hodil do predvianočného obdobia. V úlohe Kláry sa predstavila mladučká baletka 
Adriana Odlerová. Luskáčika prezentoval Andrej Cagáň. zaujímavou postavou bol Drosselmayer, stvárnený 
Andrejom Szabom, ktorý svojou postavou vytvoril neobyčajne  čarovnú atmosféru a bol predovšetkým 
spoľahlivým partnerom Kataríny Kaanovej. Veľmi milo ma prekvapila scéna vojny malých myší a potkanov s 
vojakmi. Keď vojaci pritiahli delo a zabili potkana a potkania sanitárka ho naložila na vozík za bicyklom, detské 
publikum sa tak smialo, že rozveselilo aj tých, ktorým sa to nezdalo vtipné.  Za výborný nápad, vložiť do baletu 
ako myši a potkany žiakov z tanečného konzervatória Evy Jaczovej a Baletného štúdia Terpsichoré ako i dosiah-
nutie neopakovateľného umeleckého zážitku z diela, patrí vrelá vďaka choreografom - Fernando Nault a André 
Laprise.
Po prvom dejstve nasledovala prestávka a ja som sa nevedela dočkať druhého dejstva. Bolo oproti prvému 
menej epické. Na scéne sme mali možnosť vidieť Tance národov, Tance kuchárov, Kvapky rosy a Tanec pastiera 
s ovečkami. Napríklad tanec bielych oviec a čiernej ovce pôsobil komicky vďaka čiernej ovci, ktorú stvárňoval 
jeden zo žiakov Tanečného konzervatória. Medzi najznámejšie tance patrí Kvetinový tanec, ktorý meniacimi 
formáciami, pestrosťou  kostýmov a živej scény udržiava pozornosť divákov. Klaudia Bittererová tancovala 
rolu Kráľovnej cukroviniek. Jej tanečného partnera stvárnil riaditeľ  baletu Mário Radačovský. S úžasnou tech-
nikou a eleganciou predviedol celé pas de deux s variáciou a kódou.
 Deti, ale aj dospelí budú určite na toto predstavenie spomínať s iskričkami v očiach. Predvedenie takého 
náročného baletu si vyžaduje mnoho úsilia a času. No s radosťou môžeme skonštatovať, že to stálo zato.

                                                                                                                                  Michaela Rexová, 1. roč. bc.

Neslovenskí skladatelia pod titulkom slovenské spevy?

  Koncert bol súčasťou  45. ročníka medzinárodného hudobného festivalu Bratislavské hudobné slávnosti, 
konajúceho sa pod záštitou Ivana Gašparoviča, prezidenta Slovenskej republiky. Na koncerte, ktorý sa 
uskutočnil v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca, odznel repertoár z hudby 19. a 20. storočia.

  Aktivity Pavla Jozefa Šafárikaa Jána Kollára smerovali k zbieraniu slovenskej ľudovej piesne. Dokumentuje 
to  tlač Martina Sucháňa i Vladislava Furedyho v monumentálnom diele iniciovanom Maticou Slovenskou  
pod názvom Slovenské spevy. Predstavenie bolo vokálno-inštrumentálne. Spievala sopranistka Eva Šušková,  
v súčasnosti poslucháčka doktorandského štúdia  Vysokej školy múzických umení v Bratislave  a mezzoso-
pranistka Petra Noskaiová, hostiteľka mnohých medzinárodných festivalov. Obidve speváčky sú na štarte svojej 
umelecko-profesionálnej dráhy . Korepetítorom bol absolvent Cirkevného konzervatória v Bratislave a asistent 
klavírnej hry na   University of New Mexico v Albuquerque, Ivan Kostra. Na  koncerte odzneli piesne takých 
popredných majstrov ako Antonín Dvořák, Béla Bartók, Eugen Suchoň a mnohí ďalší skladatelia.

  Každý umelecký prejav so sebou prináša aj určité nedostatky. Výrok, ktorý vyšiel z úst jedného nemeno-



vaného klavírneho umelca, hovorí: „So sebou nosím kufrík falošných tónov“. Nedostatkom vokalistky Petry 
Noskaiovej bola artikulácia a z toho vyplýva, že aj texty piesní, interpretované  Petrou Noskaiovou, boli slabo 
zrozumiteľné. Samozrejme, že do úvahy beriem aj pozíciu poslucháča v hľadisku, ktorá často vplýva na zvu-
kový dojem, ale v tomto prípade bol nezrozumiteľný text  ako vpredu tak aj vzadu v hľadisku. Korepetícia by 
mala byť z hľadiska dynamiky posunutá do nižšej intenzity, no v niektorých pasážach bola sila úderu kladivka 
príliš silná a navyše pohltila aj vokálne tóny. V reproduktoroch tieto klavírnej tóny zneli príliš dominantne.

Napriek miniatúrnym nedostatkom, spevy boli profesionálne zvládnuté a interpretácia bola precítená.  Speváčky 
pracovali so širokým spektrom dynamiky od pianissima až po fortissimo a samozrejme nechýbal „mäk-
ký“   nástup tónov. Postupná zmena dynamiky prebiehala aj na jednom tóne, čo znelo veľmi profesionálne. 
Precítenosť bola zreteľne viditeľná na tvárach speváčok. Gestá na ich tvárach súviseli s interpretovaným tex-
tom. U speváčky Evy Šuškovej sme mohli dokonca nájsť aj pohybovú aktivitu ako napríklad gestá s rukou, čo 
sa mne osobne  páčilo a   pozitívne to pôsobilo na celkový umelecký dojem. Umelkyne naplno využívali svoje 
technické znalosti a pracovali s rôznymi spôsobmi tvorenia tónov. Veľmi časté bolo takzvané tremolo vyústené 
vo forte. K technikám samozrejme patrilo jemné legato, ktoré krásne vyznelo v pomalých milostných spevoch.  
Staccato a akcenty sme mohli počuť v rýchlejších  a temperamentnejších piesňach.  V rôznych dynamických 
škálach znelo staccato ostro. V piane bolo „zmäkčené“ staccato a vyvolávalo pocit tajomnosti. Znenie staccata 
vo forte bolo doplnené akcentom.

Korepetítor Ivan Kostka uviedol začiatok koncertu klavírnymi tónmi piesní od Martina Sucháňa a Jána Le-
voslava Bellu. Klavirista  spolupracoval so speváčkami a snažil sa čo najviac prispôsobiť výrazu a charakteru 
jednotlivých piesní. Jeho technika bola na profesionálnej úrovni, čo dokazuje rýchla hra pianissima, pričom 
každý tón bolo zreteľne počuť. Korepetítor využíval spolu so speváčkami očný dorozumievací kontakt, ktorý je 
v komornom zoskupení dôležitý a vlastne nevyhnutný. V interpretácii boli použité postupné ale aj náhle zmeny 
dynamiky a klavirista nezabudol ani na výraz a charakter piesní. 

Na koncerte sme mohli počuť diela nielen popredných slovenských skladateľov, ale aj piesne  zahraničných 
autorov, ktorými  napríklad boli Johannes Brahms či Béla Bartók. Predstavenie sa nieslo v elegantnom štýle. 
Umelecký prejav, aj keď s menšími nedostatkami, bol na vysokej profesionálnej úrovni a zanechal vo mne 
neopakovateľný umelecký zážitok.

                                                                                                                                         Viliam Udič, 1. roč. Bc.

Predvianočný čas v tónoch brazílskeho gitarového dua  Assad Brothers
Sérgio a Odair Assad priniesli Slovensku  brazílske slnko

  Štyridsiaty piaty ročník Bratislavských hudobných slávností sa konal v dňoch 20. 11. – 6. 12. 2009. Priniesol 
opäť množstvo zaujímavých koncertov, nevšedných zoskupení, ktoré prezentovali slávne aj menej slávne diela 
starých aj súčasných skladateľov hudby. 
Koncert bratov Assadovcov z Brazílie prezentoval hudobné žánre najmä skladateľov súčasnej hudby. Konal 
sa 28. novembra 2009 v rámci koncertov komornej hudby v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca. Tento 
popoludňajší recitál bol v rukách gitarového dua - Sérgio & Odair Assad. Niesol sa v rytme a expresií latin-
skoamerickej hudby.
Na Slovensko nezavítali po prvýkrát, presne pred tridsiatimi rokmi sa stali laureátmi súťaže 5. ročníka Medz-
inárodnej tribúny mladých interpretov TIJI UNESCO, ktorá sa usporadúva v rámci BHS (dnešná súťaž New 
Talent- Cena Nadácie SPP). Zaujímavosťou je, že to bolo ich prvé predstavenie za hranicami Brazílie. V roku 
1979 ich repertoár tvorili najmä skladby európskeho pôvodu, iba jedna z oblasti Latinskej Ameriky. V rámci 
tohtoročných BHS však ťažiskom ich interpretačného umenia bola latinskoamerická hudba prevažne z Brazílie.
Prvou skladbou v prevedení bratov Assadovcov bola Cordóba Isaaca Albéniza (1860 – 1909), zároveň jediná od 
európskeho skladateľa. Je spätá s juhoamerickou oblasťou - Argentínou. Cordóba je štvrtou skladbou klavírneho 



cyklu Chant d´Espagne, op. 232, venovaná Enriqueovi Morerovi (1865 – 1942), katalánskemu skladateľovi, 
ktorý prišiel ako 18- ročný z argentínskej Cordóby do Barcelony, aby mohol študovať klavír u Isaaca Albéniza. 
Táto skladba však skôr znázorňuje jedno z obľúbených miest v srdci Andalúzie, a v podaní bratov Assadov-
cov  nenútene  vtiahne poslucháča do tohto prostredia - pokoja vĺn a nepokoja vetra. Je to pomalšia skladba, 
prerývaná energickejšou hrou. Assadovci ukázali svoj ucelený spôsob hry.  Albénizova klavírna hudba patrí 
k najčastejšie upravovaným dielam španielskeho romantizmu pre gitaru alebo gitarové duo. Jeho kompozície 
upravovali a hrali takí gitaristi ako Tárrega, Llobet, Segovia, Barrueco, Paco de Lucia a iní. 
Po úvodnej skladbe, ktorú obecenstvo ocenilo obrovským potleskom, Sérgio  a Odair predviedli 2 časti - Ban-
doneón a Zita zo Suity Troileana od legendárneho argentínskeho skladateľa Astora Piazzollu (1921- 1992),  
ktorú upravil Sérgio Assad  pre nahrávku Saga dos Migrantes z roku 1996. S otcom novodobého argentínskeho 
tanga Astorom Piazzollom sa bratia Assadovci spoznali na večierku po Piazzollovom koncerte v Paríži v roku 
1983. Po vypočutí ich umenia, o tri mesiace neskôr, napísal Piazzolla skladbu pre dve gitary Tango suite. Ven-
oval ju bratom Assadovcom a patrí k najhranejším skladbám 20. storočia pre dve gitary. Pri predvedení kom-
pozície Bandoneón  sa akoby gitary premenili na tento nástroj. Skladba obsahuje prvky jazzu a latinskej hudby. 
Príjemnú hudbu vystriedala veselšia a živšia Zita. Názor na prednes tejto piesne ovplyvnil úsmevný výraz tvárí 
Sérgia a Odaira, ktorí si hru očividne užívali. 
V nasledujúcich skladbách od brazílskeho skladateľa Hectora Villu-Lobosa (1887 – 1959) je badateľný ich 
vzťah najmä k brazílskej hudbe, kedy sa poslucháč vďaka hre Assadovcov mohol na chvíľu stať Brazílčanom. 
Energia brazílskej hudby núti interpreta vložiť do prednesu skladby celé srdce a dušu. A Lenda do Caboclo 
(Legenda o Caboclovi) a Alma brasileira (Brazílska duša) (Chôro no. 5) pre dve gitary prepracoval Sérgio As-
sad. Boli to expresívne skladby prevedené kontrapunkticky, ale aj v unisone ako všetky na tomto koncerte. 
Pred prestávkou ešte zaznela skladba od skladateľa Radamésa Gnattaliho (1906 – 1988). Sérgio Assad ho 
označil za jedného z najdôležitejších osobností brazílskej hudby. Gnattali je synom talianskych imigrantov, a 
ako prvý spojil klasické hudobné vzdelanie s pôvodnou brazílskou hudbou. Assadovci sa vyjadrili, že práve „ 
kombinácia Gnattaliho a Piazzollu bola pre budúcnosť dua mimoriadne dôležitá“. Dve časti Gnattaliho Suity 
Retratos, Scottish a Corta Jaca vyšli spolu s Piazzallovou Tango Suitou a ďalšími „novinkami“ pre dve gitary. 
Celá suita vyšla tlačou v roku 1987. Na tohtoročnom vystúpení si z nej interpreti vybrali dve časti - Valsa  a 
Corta Jaca. 
Dôkazom kvalitnej hudby a radosti z umeleckého zážitku boli poslucháči, ktorí aj počas prestávky ostali na 
chvíľu zaujato sedieť na svojich miestach. Úsmev na ich tvárach vyvolával radosť a spokojnosť z predvedenej 
interpretácie.
Druhú časť koncertu otvorila skladba od kubánskeho skladateľa, gitaristu a dirigenta Lea Brouwera (nar. 1939). 
Z posledného obdobia jeho tvorby, ktorej sa intenzívne venuje, pochádza sonáta pre sólovú gitaru Sonata del 
caminante a venoval ju Odairovi Assadovi. Ten sa jej opäť zmocnil bezchybne. Gitara sa v ich rukách stáva 
čarovným nástrojom pre vyjadrenie všetkých ľudských emócií. Technika hry bola viac-menej klasická, bez 
využitia všetkých možností nástroja, okrem ojedinelých úderov na korpus gitary. Tie použil pri hre tejto skladby, 
čo na mňa osobne pozitívne zapôsobilo, keďže ju interpretoval sám a tak dotvoril absenciu ďalšieho nástroja. 
Tak oživil celkový  dojem z interpretácie.
Po odohraní skladby Odairom prišiel na pódium aj jeho brat Sérgio, aby spolu zahrali Amparo a Stone Flower, 
pochádzajúce z albumu Stone flower (1970). Ich autorom je klavirista, gitarista a aranžér António Carlos Jobim 
(1927 – 1994), ktorý najskôr so spevákom Joao Gilbertom, neskôr saxofónistom Stanom Getzom a gitaristom 
Charliem Byrdom, dokázali uviesť brazílsky štýl bossa novy na pódiá v prvom rade v USA a neskôr celého 
sveta.
Skladba Egberta Gismontiho ( 1947) Palhaco (Klaun) je ďalšou, ktorú si mohol vypočuť slovenský divák.  
Gismonti, podobne ako aj Astor Piazzolla, študoval kompozíciu v Paríži u Nadii Boulanger, o ktorej je známe, 
že mala na svojich žiakov mimoriadny vplyv. Práve ona ich nabádala, aby sa vrátili ku svojim koreňom a tvorili 
hudbu blízku ich pôvodu. Preto hudobná reč multiinštrumentalistu Gismonta nesie prvky arabských a talian-
skych motívov, klasickej hudby a tradičných brazílskych folklórnych žánrov.
Neodmysliteľnou súčasťou novodobej brazílskej hudby je dnes aj tvorba Sérgia Assada            (1952). Význam 
jeho kompozícií, vychádzajúcich z bohatej hráčskej a aranžérskej skúsenosti v mnohých hudobných oblas-



tiach, ďaleko presahuje gitarový okruh.  Jeho viac ako 40 skladieb možno považovať za dôležitú súčasť 
nielen gitarového repertoáru. Pre bratislavského diváka zahrali skladbu Tahhiyya Li Ossoulina. Je súčasťou 
najnovšieho albumu Assadovcov z roku 2007 Jardim Abandonado (Opustená záhrada).  V preklade nesie táto 
skladba názov „Pocta našim koreňom“  a vzdávajú ňou hold libanonským a sýrskym kresťanom. V tejto skladbe 
bolo vidieť, že Assadovci nie sú iba sólisti, ale dvaja ľudia, ktorých hra je inštinktívna s konzistentnou rytmick-
ou intuíciou a dušou.
Umenie bratov Assadovcov sa pre celý gitarový svet stalo novým kritériom a štandardom gitarových inovácií, 
invencie a výrazu. Assadovci zohrali významnú úlohu v oblasti tvorby a uvádzania nového repertoáru pre dve 
gitary. Ich virtuozita inšpirovala široké spektrum skladateľov, medzi ktorými dominujú Astor Piazzolla, Terry 
Riley, Radamés Gnattali, Marlos Nobre, Nikita Koškin, Roland Dyens, Jorge Morel, Edino Krieger či Francisco 
Mignone.
Spočiatku prezentovali barokovú hudbu a v priebehu ich muzikálneho vyzrievania menili  hudobný výraz. 
Svoju hru spestrujú miešaním štýlov, období, kultúr a to dokonca v priebehu jedného koncertu. To sa však v 
Zrkadlovej sieni neudialo, pretože tam bol citeľný ich brazílsky duch. Svoju precíznosť a pochopenie klasickej 
hudby dokázali pri hre Cordóby.
Ak čitateľ týchto riadkov očakáva aj negatívnu kritiku, musím ho sklamať. Nemôžem sa ubrániť príjemnému 
pocitu, úžasnému zážitku, ktorý vo mne vystúpenie bratov Assadovcov zanechalo.  Zosobňovala radosť z pro-
fesionality a zároveň skromnosti ich hry. Dostávala  sa „ pod kožu“ a to  nielen milovníkovi gitarovej hry, ale 
myslím, že mnoho účastníkov koncertu malo zimomriavky na tele, keď začali vibrovať struny gitary. O hudob-
nom naplnení svedčia aj všetky vypredané CD nosiče, ktoré sa dali po koncerte zakúpiť. 
  „Bravooó!“ - takto obdarovalo publikum bratov Assadovcov za ich hudbu. Potlesk a skandovanie obecenstva 
sa neutíšilo, až kým nezačali opäť hrať. Zazneli tri prídavky, a ani tie neprimäli publikum opustiť sálu. 
Poďakovanie však patrí aj manažmentu BHS, ktorý okrem iných kvalitných hostí, umožnil slovenskému divák-
ovi vidieť, počuť, zažiť aj čaro brazílskej hudby v podaní bratov Assadovcov. 

                                                                                                                                   Eva Gdovinová, 1. roč. Mgr. 

Feminizmus v podobe žien, skladateliek

Melos - Étos: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, 11. novembra 2009

 Počas štrnástich dní X. ročníka festivalu Melos - Étos sme mali možnosť stretnúť sa s rôznymi umeleck-
ými osobnosťami a zúčastniť sa viacerých plnohodnotných večerov. Bol venovaný predovšetkým tvorbe sloven-
ských a poľských skladateliek: Ľubici Salamon - Čekovskej a Oľge Kroupovej, ďalej poľskej autorke Graźyne 
Bacewicz. Ak by sme sa naďalej mali pridŕžať 
medzinárodnej tématiky, určite by sme nemali vynechať mladého, veľmi nadaného interpreta z Poľska, Marcina 
Zdunika. Ďalším dôkazom, že sa tento koncert niesol v znamení slovensko - poľskej spolupráce, bolo dirigov-
anie Symfonického orchestra poľským dirigentom Lukaszom Borowiczom.
 Prvým predvedeným dielom bolo Adorations Ľubice Salamon – Čekovskej pre veľký symfonický 
orchester. Dielo vzniklo v rokoch 2004 až 2006 na objednávku Slovenskej filharmónie. Počas komponovania 
tejto skladby zasiahlo do života autorky viacero významných udalostí, narodenie syna i niekoľko úmrtí blízkych 
ľudí. Všetky tieto udalosti boli citeľné v spominanom diele, ktoré bolo presýtené emóciami, či už negativnými, 
alebo pozitívnymi. Táto skladba bola jednoznačne veľmi zvučným úvodom ešte len začínajúceho sa večera.
 Nasledoval Koncert pre violončelo a orchester č.1 (1951) od poľskej skladateľky a huslistky Graźyny 
Bacewicz. Skladá sa z častí: Allegro non troppo, Andante tranquillo, Finale. Allegro giocoso, ktoré nám svojou 
brilantnosťou, technickou vypracovanosťou a temperamentom mladého človeka predviedol poľský violončelista 
Marcin Zdunik. Hoci je na začiatku svojej umeleckej dráhy, môžeme pokojne skonštatovať, že má veľmi 
vysoký interpretačný potenciál. 
 Ďalším predvedeným dielom bol Koncert pre husle a orchester č.3 (1948) Graźyny Bacewicz. V jednot-



livých častiach  Allegro molto moderato, Andante, Finale. Vivo vynikal huslista Milan Paľa, ktorému môžeme 
pripísať veľmi bohaté skúsenosti v spolupráci s mnohými orchestrami, napríklad Státní filharmonie Brno, Slov-
enská Filharmónia, Rádiový orchester Kijev a i. Získal tiež mnoho ocenení a jedným z nich bola Cena Ľudovíta 
Rajtera, ktorá mu bola udelená práve v rámci tohto koncertu. Mladý huslista z hladiska interpretácie presvedčil 
publikom o svojej kvalite interpreta a virtuozite, vynikajúcím a temperamentným predvedením spomínaného 
diela. 
 Ako posledným na koncerte, odznela skladba Judit Oľgy Kroupovej, ktoré malo svetovú premiéru. Bola 
venovaná aj s krátkym slovným odkazom na začiatku, v rámci uvedenia, chorému otcovi. Autorka za svoju 
hlavnú inšpiráciu označila dielo Hrad kniežaťa Modrofúza od Bélu Bartóka (vznik 2000). Možno by bolo dobré 
vyjadriť pocity, ktoré v nás poslucháčoch Judit vyvolala. Odhliadnuc od náročnosti, ťažkopádnosti diela, by 
sme mohli skonštatovať, že to bolo zvučné, na novosti veľmi bohaté a emotívne ukončenie koncertu.

                                                                                                                               Mária Holubeková, 3. roč. Bc.

Quasars  Ensemble

Bratislavské  hudobné  slávnosti, 3. decembra 2009, Moyzesova sieň 

Tak ako každý rok, s hrdosťou možno podotknúť, že 45. ročník bol vyvrcholením hudobnej sezóny nielen v 
našom hlavnom meste, ale i na celkom Slovensku, pretože bol hojne navštevovaný aj mimobratislavskými 
návštevníkmi.
   Na koncert Quasars Ensemble odzneli diela skladateľov 20. storočia, konkrétne Maurice Ravela, Manuel de 
Fallu, Paul Hindemitha, ale i dielo súčasného skladateľa Petra Machajdíka. Všetko mal pod taktovkou dirigent a 
umelecký vedúci Quasars Ensemble, Ivan Buffa.
Ako prvá na koncerte odznela Introdukcia a Allegro pre harfu, flautu, klarinet  a sláčikové kvarteto od Maurice 
Ravela, ktoré sa stali výborným začiatkom koncertu. V rámci predvedenia Ravelovho diela sa ako sólistka na 
harfe predstavila Adriana Antalová. Doslova uchvacovala svojou jemnosťou, čistotou a precíznosťou interpre-
tácie. Jej výkon podporovali a pozdvihovali svojimi výbornými interpretačnými schopnosťami členovia telesa 
Quasars Ensemble. Hneď od začiatku koncertu tak bolo jasné, že v ten večer sa ešte je na čo tešiť.
Ako druhá odznela premiéra Vnútornej zbierky pre violončelo a orchester od súčasného  slovenského autora 
Petra Machajdíka. Skladba vznikla na objednávku festivalováho výboru Bratislavských hudobných slávností. 
Spája do jedného celku tanečné a hudobné prostredie. Zožala najväčší úspech večera. O pohyb a gestá sa post-
aral Daniel Raček, ktorý počas celej skladby postupne prechádzal pomedzi hráčov Quasars Ensembe, pohybom 
a gestami tak  tvoril celkovú atmosféru diela. Obdivuhodný bol práve fakt, že tanečník bol súčasťou hudobného 
telesa a nielen akousi postavou, ktorá by svoje pohybové kreácie organizovala, či už niekde vpredu pódia alebo 
na strane od hudobníkov.
Ďalší v poradí v ten večer zaznel i Koncert pre čembalo, flautu, hoboj, klarinet, husle a violončelo od Manuel 
de Fallu, v ktorom sa v hre na čembalo predstavil sólista Peter Guľas, rodák z Prešova. Tento Koncert pre 
čembalo síce nemôžeme považovať za všeobecne známy, avšak určite za zaujímavý. Na koncerte odznelo vo 
veľmi vysokej kvalite. Možno ho označiť slovami, že ide o dielo veľmi rázneho charakteru, plné farieb zvukov, 
hravosti, odpovedaní si jednotlivých nástrojov... I napriek výbornej interpretácii Quasars Ensemble a sóli-
stovi Petrovi Guľasovi, sa v poslednej časti objavili malé kolísania u hoboja. Niekoľkokrát nasadil tón nejasne 
a veľmi neisto a to práve v momentoch, kedy  ho mal nasadiť rázne a hravo zároveň. Nezabudnime však 
podotknúť, že dôvodom tohto zakolísania mohol byť suchý vzduch, ktorý bol v sále počas celého koncertu. Tu 
je dôležité položiť si otázku: šlo o „chybu“ interpreta, alebo skôr o zlyhanie organizačného tímu?
Bodkou za celým večerom bol jeden veľmi zaujímavý kus, konkrétne Komorná hudba č. 1, op.24/1 od Paula 
Hindemitha. Myslim si, že toto dielo je pomerne ťažké na pochopenie a počúvanie a to najmä pre poslucháča, 
ktorý s podobnými kompozíciami nemá veľa skúseností. Čo sa týka interpretačného podania, netreba sa k nemu 
nejak špeciálne vyjadrovať, pretože Quasars Ensemble zoskupenie podalo opäť obdivuhodný výkon. Vytkla by 



som nešťastné zaradenie tohto diela na záver. Jeho modernosť, ale súčasne aj ťažkopádnosť, dlho pretrvávajúce 
forte a furioso, ktoré ho sprevádzali, mohli v divákovi zanechať zmiešané až nepríjemné pocity. 
Celý večer sa však niesol v znamení veľkých mien, špičkových hudobníkov, umelcov nastupujúcej muzi-
kantskej generácie, členov zoskupenia Quasars Ensemble a výborných sólistov. Podarilo sa im  uviesť diela 
vrcholných predstaviteľov 20. storočia vo vysokej interpretačnej kvalite, hoci kompozičná hodnota môže byť v 
recepcii prijímaná rôzne.

                                                                                                                                     Kubincová Eva, 3. roč. bc.

B. B. King One More Time

B. B. King Praha Tesla Aréna 15. 7. 2009 

B. B. King, osemdesiattri ročný umelec, zavítal so svojím svetovým turné označeným ako posledné aj do Prahy. 
Turné s prízračným názvom One More Time začalo začiatkom tohto roka v Los Angeles. V meste anjelov malo 
publikum tú česť ako prvé zažiť tento koncert a vychutnať si ho dosýta. V prípade B. B. Kinga to ani inak nejde.
Posledný album Kinga s názvom One Kind Favor, na ktorom sa v podstate lúči so svojími poslucháčmi, je 
inotajom názvu, pretože turné je prezentované ako posledné. Ako to však v prípade Kinga a iných bluesmanov 
býva zvykom „never say never“ je aj teraz na mieste. Je obdivuhodné, že B. B. King tento rok oslávi už osem-
desiate štvrté narodeniny a napriek svojmu veku nemá problémy s náročným programom turné. Predposledný 
program jeho posledného turné sa odohral v metropole našich západných susedov. V stredu večer okolo ôsmej 
hodiny pohltilo pražskú Tesla Arénu tisíce ľudí. Zahrievacie kolo Kingovi robila česká formácia so speváčkou 
Alice Springs, ktorá na tlačovej konferencii tvrdila, že si ju King vybral sám. Mal som z jej vystúpenia 
zmiešané pocity. Viem, že slečna Springs v blues až tak nevyniká, preto som tento dramaturgický krok veľmi 
nepochopil. Nevýrazná sólová gitara ma pred príchodom Kráľa skôr uspala ako nabudila. Jediný kto zachránil 
reputáciu predkapely bol saxofonista. Po odznení a „odprataní“ Alice Springs sa už všetko mohlo začať. Po pó-
diu sa začalo prechádzať zopár muzikantov z „B. Beho“ kapely. Sem tam sa na pódiu mihla veľká postava pri-
pomínajúca Kinga a vtedy ešte stále prichádzajúce publikum zneistilo a radšej slušne zatlieskalo. Nakoniec sa 
ukázalo, že to bol „iba“ bubeník. Úvodné skladby odohrali  bez Kinga, vďaka čomu vynikla celá kapela. Každý 
člen mal vyhradený priestor pre svoje sólo a využil ho do najmenšieho detailu.  Počas Kingovho pomalého 
príchodu na pódium nahromadené očakávanie vyústilo vo výbuchu nadšenia a lásky, ktoré k pánovi Kingovi 
všetci máme.  Po vyjadrení vďaky, že sa mohol po rokoch vrátiť, sa aréna neubránila úsmevu. Tento fenomén 
sprevádzal potom celý koncert. 
  Jeho originálny štýl hry na gitaru, siahajúc od prstového vibráta až k väzbujúcemu aparátu, rozpoznávajú ľudia 
po celom svete. „B. Beho“ silný hlas ako keby vôbec nebol poznačený vekom, ale skôr dozrieval ako dobré 
víno. King vládne jedným z najlepších hlasov, v podstate vždy trafí každý správny tón. Jeho rozsah a frázovanie 
sú bezchybné. Spojenie jeho spevu a improvizovaných gitarových fráz je dokonalé. Svojím príchodom si B. B. 
King okamžite podmaní publikum a získa nad ním kontrolu. Možno bola chyba riešiť celý priestor miestami 
na sedenie, pretože niektorí by sa určite radi hýbali aj viac, no vzhľadom na tento typ podujatia to bol zrejme 
najvhodnejší spôsob prezentácie. Kapela skutočne šľapala ako hodinky. Všetko „čierni“ muzikanti. Vynika-
júci jazzový gitarista Charlie Dennis, Kingovi skvelo sekundoval. Dychová sekcia: dva saxofóny Walter King 
synovec B.B. Kinga, Melvin Jackson dve trúbky, James Bolden a Stanley Abernathy, hráč na klávesy Ernest 
Vantrease, basgitarista Reggie Richards a presný bubeník Calep Emphrey. Sóla B.B. Kinga sú veľmi špecifické. 
Na gitaru hrá spontánne a emotívne, s prstokladom a dokonalou technikou si nerobí starosti a nikomu to aj 
tak nikdy nevadilo. Vždy dokáže prekvapiť vsunutou gitarovou frázou medzi spev, lebo v jeho prípade ide o 
momentálne podnety. Celý koncert bol doprevádzaný rôznymi grimasami zo strany Kinga. V jednej chvíli má 
zvraštené obočie, v zápätí oči a tvár namierenú kdesi do nebies, akoby sa stratil v nádhernom momente chvíle. 
Osobne sa mi najviac páčil fór s gitarovým „feedbackom“. B. B. v jednom momente zahral jeho typický tón, 
väčšinou ide o jednu až dve oktávy tóniny danej skladby vyššie, pri ktorom máme zimomriavky na chrbte a 



nechá ho znieť. Gitara prešla do prirodzenej spätnej väzby, v ktorej ju nechal znieť minimálne ďalších tridsať 
sekúnd. Po tomto všetkom na ľudí vyplazil jazyk a sála opäť vybuchla smiechom a radosťou. 
  Zvuk v Tesla aréne nebol zlý, ale podľa môjho skromného názoru sa priestor dal ozvučiť aj lepšie. Kingovi 
nebolo sem tam rozumieť, ale to nebránilo ľudom, aby spolu s ním spievali v hitoch ako Key to the Highway 
alebo Thrill is gone. Skoro ku každej skladbe sa viaže nejaký príbeh a B. B. v Prahe rozprávaním teda nešetril. 
Občas skladby možno zbytočne „obkecával“, namiesto toho aby hral, ale pozitívne hodnotím vtipné a trefné ko-
mentáre. Koniec koncov B. B. King rozpráva cez koncerty odjakživa a pravidelne. Duchom miestami pripomína 
dvadsať ročného chlapca, čo je neuveriteľné. Kokteil inteligentného humoru a jedinečný zvuk gitary Gibson 
Lucille preniesol sálu do iného sveta. V Tesla Aréne vládla neskutočná pohoda a energia. Pri predstavovaní 
kapely nezabudol každého člena očastovať prívlastkom „mladík“. V podstate to aj sedí, veď čo už sú pre neho 
takí šesťdesiat roční „mladí“ muzikanti. Na záver si „B“ podal ruku s fanúšikmi, hodil im za hrsť „trsátiek“ a s 
úsmevom na tvári odkráčal z pódia so slovami „see you next time“.
To, čo znamená Jimi Hendrix pre gitaru všeobecne, Beatles pre populárnu hudbu, to znamená B. B. King pre 
blues. B. B. vytvára prirodzené spojenie medzi bluesom a jazzom, medzi tradíciami delty blues a modernej 
hudby.  
Svojím prístupom, šetrnosťou a dokonalým spracovaním každej noty bol a je modelom pre nespočetné 
množstvo legiend gitarového neba napríklad Eric Clapton, Mike Bloomfield, Jimi Hendrix, Otis Rush. Patrí do 
triumvirátu „kings of blues“ spolu s ním tam patria jeho menovci Freddie King a Albert King, obaja vynikajúci 
bluesoví gitaristi.

                                                                                                                                                        Jerguš Oravec

Vesmírni muzikanti

Mnoho kapiel, najmä na Slovensku, rado používa frázy ako „nevieme náš štýl nikam zaradiť”, prípadne „táto 
nahrávka bude plná prekvapení a experimentovania”. Bohužiaľ, je však častokrát opak pravdou a pri vypočutí 
tej či onej nahrávky, sa dá veľmi rýchlo prísť na to, o aký štýl ide. Spomenuté experimentovanie pozostáva z 
iného efektu na gitare, hlase, či použitia exkluzívneho zvuku na syntetizátore. Keď teda pri rozhovore s kapelou 
zaznie niečo ako „chceli sme byť pri nahrávaní bez hraníc a skúšať kam to až môže zájsť”, nie je ľahké tomu 
celkom uveriť. Výnimka však potvrdzuje pravidlo, najmä ak ide o skupinu z krajiny neobmedzených možností. 
Majú názov The Flaming Lips. 
 Pochádzajú z amerického štátu Oklahoma a na scéne sa pohybujú už od roku 1983. Vystriedalo sa v nej 
mnoho hudobníkov, z pôvodnej zostavy je dnes ich členom len basgitarista Michael Ivins. Ich prvý album s 
názvom The Flaming Lips vyšiel v roku 1984 a je to jediný počin, kde spieva Mark Coyne, brat súčasného spe-
váka Waynea. Wayne Coyne bol pri zrode ďalších dvanástich albumov, ktoré sa stali známe ako psychedelické, 
vesmírne, či bizarné. Napriek tomu je možné nájsť ich skladby na soundtracku veľkorozpočtového hollywood-
skeho filmu – Spiderman 3 alebo v troch sériach seriálu Beverly Hills 90210. Podiel na tom má pravdepodobne 
aj ich vydavateľstvo Warner Bros, ktoré kapela zaujala začiatkom deväťdesiatych rokov nielen svojou hudbou, 
ale aj kreatívnymi doplnkami ich vystúpení. Nie je ničím nezvyčajným vidieť speváka s obrovskými rukami z 
peny, umelou krvou po celom tele, váľajúc sa vo svojej veľkej plastovej bubline po divákoch, zatiaľčo všade 
naokolo lietajú pestrofarebné konfety a balóny, s ktorými sa zabávajú tancujúci santa clausovia.  
 Po rôznych úspechoch kapely, ako napríklad Grammy za najlepšie rockové inštrumentálne vystúpenie, 
či vyhlásenie singlu Do You Realize za oficiálnu rockovú pesničku Oklahomy, sa Wayne Coyne rozhodol, že 
chce aby daľšia nahrávka The Flaming Lips bola dvojplatňou, na ktorej bude ešte viac voľnosti ako kedykoľvek 
predtým. Keďže posledné tri albumy neboli až také “umelecké” vďaka ich úspešným singlom, bolo zaujímavé 
počúvať Wayneovo prirovnanie nahrávania albumu k “stretnutiu Milesa Davisa a Johna Lennona, vracajúc sa 
do minulosti k superpočítaču, ktorý vedia veľmi dobre obsluhovať”. Keď sa k tomu pridá inšpirácia albumom 
The Dark Side of the Moon od Pink Floyd, Joy Division a trochu z Led Zeppelin a nemeckých Can, vyjde z 
toho dvojalbum Embryonic.  



 Nachádza sa na ňom 18 skladieb, kde len ťažko nájsť spevavé refrény a typické štruktúry. Nejde o 
album pozostávajúci z 9 vyšperkovaných skladieb a 9 bonusov, je to jeden celok, ktorý sa nesie v rovnakej 
atmosfére. Opustený dom, veľká miestnosť, bubny, perkusie, gitarové komba, veľa efektov, ešte viac efektov 
pri mixovaní, narýchlo, ale efektne napísané texty, dlhé hranie rôznych nápadov, ich náhravanie a rozhodo-
vanie sa, čo z toho celého jamovania nakoniec použiť. To všetko veľmi názorne približuje hneď prvá skladba 
Convinced of the Hex. Uši dobiedzajúci gitarový zvuk obohacuje hypnotická basová linka a veľmi energický 
rytmus so zvukom pripomínajúcim éru Led Zeppelin. Celkový zvuk je skreslený a veľmi priestorový, takmer 
vesmírny. Názov skladby a text, ktorý vznikol po dlhodobom sledovaní kontroverzného talianskeho filmu z 
roku 1974, The Night Porter, jednoducho excelentná pieseň na úvod. Vesmírny priestor neopúšťajú ani ďalšie 
skladby, skôr idú akoby ešte ďalej za túžbou pristáť na neznámej planéte v neznámej galaxii s posolstvom mieru 
a informáciami o našej planéte. Skladby If či Evil nie sú síce práve najreprezentatívnejšie. Hovoria o tom, akí 
krutí dokážu byť ľudia na planéte Zem a čo všetko nepekné sú schopní vytvoriť. No napriek tomu sa tu nájde 
aj zopár užitočných informácii od špeciálneho hosťa – matematika Thorstena Wörmanna. Ten vysvetľuje, čo 
vlastne sú okruhy polynómov. Asistujú mu zvuky nenabitej pištole Karen O, speváčky Yeah Yeah Yeahs. Karen 
neskôr dokazuje, že vie napodobňovať zvuky zvierat v skladbe I Can be a Frog, zvuk helikoptéry však je na 
ňu už príliš. Na Embryonic nie je vynechaný vocoder v skladbe The Impulse doprevádzaný škrtaním zápalky. 
Pokojné a uspávajúce kusy sa striedajú so skladbami, ktoré pripomínajú 10 hodinové energické hranie amatér-
skej kapely, zloženej z výborných muzikantov na už spomínanej neznámej planéte. Worm Mountain nachádza 
kopec plný vybuchujúcich červov za asistencie výbušnej rytmickej sekcie kapely MGMT a ich typického syn-
tetizátorového zvuku. Wayne Coyne si o tejto skladbe myslí, že je najbližšie k filozofii “freedom to fail”, čiže k 
slobode neúspechu – je jedno ako to dopadne, dôležité je tvoriť. 
Je ťažké posúdiť, či Wayneovi šlo pri tomto albume o neúspech alebo úspech. Pravdepodobne mu nešlo o nič, 
len nahrať niečo úplne bez hraníc a zabávať sa pri tom. Ak tomu bolo tak, podarilo sa. Embryonic je dôkazom, 
že hoci je hudobný trh presýtený neoriginálnymi kópiami, stále existujú zlomky z minulosti, ktoré sa dajú 
použiť ako inšpirácia pri tvorení niečoho nového, originálneho. 
                                  Martina Urbanová, 3ML

I.R.M 
Magnetická rezonancia s parížskou vôňou

  Tretí štúdiový album francúzskej herečky, speváčky alebo speváčky a herečky, narodenej v Londýne, Char-
lotty Gainsbourg, nesie krátky názov I.R.M, ktorý prvoplánovo nič neodhaľuje. Francúzska skratka magnetickej 
rezonancie je originálnym názvom a podkladom toho, čo sa v ňom odohráva. Nápad, súvisiaci so zvukmi I.R.M, 
skrsol v hlave Charlotty, ktorá po nehode na vodných lyžiach absolvovala množstvo vyšetrení na prístrojoch 
magnetickej rezonancie.
  Charlottina spevácka kariéra začala pomerne skoro a jej debutovú (vtedy ešte) platňu Charlotte for Ever pre 
ňu napísal jej otec Sergo Gainsbourg. Známy predovšetkým ako francúzsky skladateľ, spisovateľ a v neposled-
nom rade extrovertný búrlivák. Táto, možno ešte detská platňa, obsahuje jedinú známu skladbu Lemon Incest, 
ktorá vyvolala rozpaky široko ďaleko a ešte len pätnásť ročnú Charlotte poriadne zviditeľnila. Netreba sa však 
čudovať. Tvorca tejto skladby nemal nikdy potrebu nikomu nič vysvetľovať. 
  Približne po dvadsiatich rokoch priviedla na svet Charlotte druhý album. Nebola na to sama a nič nenechala na 
náhodu. Za pomoci hudobne čitateľných tvorcov ako je skupina Air  a textárov Jarvisa Cockera (spevák skupiny 
Pulp), Neila Hannona (írsky pesničkár) a Nigela Godricha (producent Radiohead) spoločne vytvorili album 5 55 
(„fajf fifty fajf“).
 Pri magneticko rezonančnom albume si už značne bez ostychu (po toľkých vplyvných spoluprácach) zavolala 
na pomoc amerického majstra prevleku - Becka. Multiinštrumentalista, multižánrový mág a človek, pre ktorého, 
čo sa hudobnej produkcie týka, nie je nič cudzie, ba ani sväté, sa na albume doslova „vyřádil“. Skomponoval 
naň väčšinu piesní, nahral toľko nástrojov, koľko vedel a to, že naspieval aj väčšiu časť vokálov, je už úplná 
samozrejmosť. 
  Štrnásť piesní sa nesie v pomalom tempe. Neodlišujú sa od ostatného albumu 5 55. Na rozdiel od snového, 



jemného, francúzsky voňajúceho, šansónom popretkávaného predošlého počinu, je album I.R.M pre mňa skôr 
realistickým prejavom toho, čo počas nahrávania a tvorivého procesu Charlotte prežívala. Nakrúcanie filmu An-
tikrist dánskeho režiséra Larsa von Triera sa vo veľkej miere podpísalo na výsledku. Film je rozporuplné dielo, 
na jednej strane plné čarovných a krásnych obrazov, ktoré sa mi pri počúvaní tohto albumu v hlave premietajú a 
dokonale s ním korešpondujú. A na druhej strane je podstata tohto, svojím spôsobom revolučného filmu, ab-
solútne zlo a nezištné násilie. Na „magnetických piesňach“ to ale chvalabohu zreteľne nie je počuť. Môj pocit, 
že Charlotte spolu so svojím producentom vytvorili album, ktorý ním bol nepriamo ovplyvnený, je oprávnený. 
Mojou obľúbenou skladbou je jediná pieseň spievaná vo francúzštine, ktorá je „coverom“ k štyridsať rokov 
starej piesni Jean-Pierre Ferlanda s názvom Le Chat du Café des Artistes. Svojimi aranžmánmi mi evokuje 
hudbu k filmom o agentovi 007. Deviata skladba v poradí je energická Trick Pony. Najviac približuje tvorbu už 
spomínaného producenta. Je veselá, hravá, úsporná a tanečná. Ďalšie piesne sú zvláštnym spôsobom hudobne 
popretkávané. Až po niekoľkonásobnom počúvaní nie je pre poslucháča paradoxné, že sa jednotlivé skladby 
nezlievajú. 
  Niekedy má človek pocit, že pani Gainsbourg sa na speváčku len hrá (áno, tak dobre ako hrá vo svojich 
filmoch) a veľmi šikovne sa obklopuje muzikantmi a producentmi, ktorí jej to celé umyjú, nakrájajú a nakoniec 
správnym smerom zamiešajú. Ja sa ale prikláňam k faktu, že je čosi pravdy na tom, že práve ona je tým kore-
ním, ktoré šalátu dodáva správnu chuť. 
Budem síce skoro stará, ale už teraz som zvedavá, či sa Charlotte bude naďalej uberať cestou spievajúcej 
herečky s dobrým vkusom alebo nám raz konečne ukáže, že ju všetky jej spolupráce o niečo obohatili a spolu s 
talentom, čo zdedila po otcovi, dovedú k jej samostatnému hudobnému dielu.

                                                                                                                                    Emília Garajová, 2.Bc ML

Pre zmenu aj veselo o veselom

Živé kvety: Zlaté časy, Slnko records 2009     
1. Zlaté časy, 2. Hlavolam, 3. Odvaha, 4. Láska, 5. Kým ťa mám, tak sa mám, 6. Lovesong, 7. Tak to je, 8. S 
Magorom, 9. Vypadni z rovnej čiary, 10. V oku kondora, 11. Smútok je dlhá cesta.  
Ktosi raz povedal, že „Živé kvety buď budeš milovať, alebo nenávidieť“. Ťažko povedať, či sa dá súhlasiť s 
týmto výrokom. Sú ľudia, ktorí neznesú ich charakteristickú hudobnú jednoduchosť, niektorým vadí trochu 
svojský hlasový prejav speváčky Lucie Piussi, iní nevidia krásu v priamej a niekedy až bolestivej, ale aj oslo-
bodzujúcej úprimnosti ich textov. A potom sú tu ľudia, ktorým to nielenže nevadí, ale dokonca toto všetko na 
nich milujú. 
Živé kvety momentálne jednoznačne patria medzi najvýznamnejšie kapely súčasného, autentického bratislav-
ského undergroundu. Vznik tejto pomaly už kultovej kapely sa datuje niekde do polovice 90-tych rokov, kedy 
ju založili dvaja najdôležitejší členovia – speváčka a textárka Lucia Piussi a gitarista Peter Bálik. Hudobné 
inšpirácie tohto obdobia možno v ich hudbe badať až dodnes. Je pekné, že aj v dobe väčšieho experimentovania 
a kombinovania rôznych štýlov v alternatívnej sfére populárnej hudby si kapela zachovala svoju tvár a naďalej 
si so sympatickou tvrdohlavosťou hrá to, čo chce a čo sa jej páči. Svoj prvý album, s rovnomenným názvom 
Živé kvety vydala v roku 2000. V začiatkoch prevažne len koncertovala, a to najmä v legendárnom divadle 
Stoka, s ktorým bola úzko spätá. V tej dobe ju poznal len malý, dá sa povedať zasvätený okruh poslucháčov, 
no bolo jasné, že v Bratislave rastie zaujímavá kapela. Vydávaním ďalších albumov a čoraz častejším koncerto-
vaním sa postupne dostala do povedomia pomerne širokej menšiny. 
Nový album  Zlaté časy je v poradí ich siedmim počinom (v dobe, keď píšem tento článok, vydávajú ďalší 
album a to len necelý polrok od vydania Zlatých čias!). Po Jaroslavovi “Leďovi” Lederleitnerovi a Pecim 
Uherčíkovi, sa tentokrát produkovania ujal ďalší hudobník Tomáš Sloboda. Obsahuje 11 miestami veselých, 
miestami smutných, ale aj hravých či hlbokých pesničiek. Ako som už vyššie spomenul, štýlovo sú podobné 
ich doterajšej tvorbe. Žiadna komplikovanosť v hudbe, stále sa pridržiavajú hesla, že menej je niekedy viac a 
neustále im to vychádza. 



Pre ich hudbu sú charakteristické dve polohy.  Jednoduché, ľahko zapamätateľné pesničky, neraz založené len 
na pár akordoch, hrané s pravoverným rockovým nasadením, alebo jemnejšie, citlivejšie piesne pripomínajúce 
folkových pesničkárov ako Bob Dylan, či Paul Young s využívaním akustických nástrojov. Ďalšou charakteri-
stickou črtou kapely sú texty. Lucia sa s rovnakou vážnosťou a priamosťou dokáže venovať spoločenským 
témam a problémom, ale aj pocitom, ktoré aktuálne sama prežíva. 
Album Zlaté časy je po textovej stránke oproti ostatným albumom optimistickejší a veselší. Už prvá pieseň s 
rovnomenným názvom predznamenáva náladu celého albumu. „Pre zmenu aj veselo o veselom a nielen veselo 
o smutnom, ako to raz nazval náš kamarát“, hovorí bubeníčka Agnes Lovecká, a vystihuje tým celú náladu 
piesne. Hlavolam je zas obrazom druhej polohy skupiny. Stredne rýchle tempo, hĺbavý text, jednoduchá, 
pre nich charakteristická melódia, hraná na gitare s neskresleným zvukom a s  „metličkovým“ sprievodom 
na bicích, dodáva piesni osobitú náladu a pulzáciu. Naproti tomu Odvaha má v sebe jasnejší rockový náboj. 
Kapela na tomto albume využíva klavír viac ako kedykoľvek predtým, čoho jasným znakom je aj táto pieseň. 
Nasledujúce tri skladby Láska, Kým ťa mám a Lovesong sú o čom inom, ako o láske. Kým prvá a tretia zo 
spomínaných piesní sú skôr jemné, priezračné, až lyrické (Láska má takmer minimalistický, no vystihujúci text, 
Lovesong je zas ódou na milovanú osobu), druhá - Kým ťa mám, je veselá pesnička s popevkovým „lalákavým“ 
refrénom, ktorý vojde pod kožu. Tak to je, je v poradí siedmou a zároveň aj najrockovejšou piesňou celého 
albumu. Rýchly punkový rytmus s „nekonečným“ textom o nie príliš zábavnom živote, no poňaté v celku 
zábavnou formou. Po veselej „hopsanici“ nasleduje trošku vážnejšia skladba S Magorom. Pieseň je venovaná 
legendárnemu českému básnikovi, textárovi a predstaviteľovi českého undergroundu Ivanovi Martinovi „Mago-
rovi“ Jirousovi, s ktorým ich spája spoločné priateľstvo. Zvukovo, aj štýlovo je podobná druhej piesni albumu 
Hlavolam. Pieseň S Magorom má v sebe niečo čarovné. Človek si ani neuvedomí a pohmkáva si chytľavý 
refrén. Podľa mňa najlepšia pieseň celého albumu. Vypadni z rovnej čiary je jediná pieseň na albume, ktorej 
text nenapísala Lucia. Pozostáva len z dvoch riadkov z básne bratislavského básnika Gusta Dobrovodského. 
Folkovo poňatá pieseň zahraná na akustickej gitare, husliach, akordeóne a klavíri je „smutnokrásnou“ poctou 
tomuto básnikovi. V oku kondora je druhou najrockovejšou piesňou albumu a hoci je v pomalšom tempe, ako 
pieseň Tak to je, zvukovo je najplnšia. Pre mňa osobne má pieseň silný náboj, no najviac si ho človek vychutná 
na živom koncerte. V poslednej piesni, Smútok je dlhá cesta, sa Lucia predsa len na chvíľu vrátila k svojím, v 
minulosti často používaným melancholickým náladám, no aj napriek tomu uzatvára pieseň myšlienkou, že aj po 
zlých časoch nastanú tie dobré, zlaté časy.
      Zlaté časy by sa dal hodnotiť ako album do pohody aj do nepohody. Poslucháča rozveselí, no zároveň ho 
aj núti zamyslieť sa nad hĺbkou spievaného textu. V tomto prípade má pozitívnejší a vyrovnanejší obsah ako 
ktorýkoľvek album pred tým. Kapela nám opäť ponúkla pestrú paletu svojich pesničiek, ktoré potešia každého 
verného fanúšika a tým menej verným možno ukážu, že dobrá hudba môže mať veľa podôb.

                                                                                                                                            Peter Berák 3. roč. Bc 

Them Crooked Vultures

Them Crooked Vultures
Sony Music, Interscope 2009

Máloktorý debutový album sa skloňuje vo všetkých možných pádoch ďaleko pred jeho vydaním.  Pokiaľ sa 
spoja tie najväčšie hviezdy rock´n´rollového sveta na poste gitary a spevu Josh Homme (Queens of the Stone 
Age, Eagels of Death Metal,...), za bicími Dave Grohl (Foo Fighters, ex Nirvana) a s basgitarou John Paul Jones 
(Led Zeppelin), tak si myslím, že tento obrovský záujem zo strany fanúšikov aj medií je opodstatnený.
Them Crooked Vultures je teda ďalšou “superskupinou” po Chickenfoot (Joe Satriani, Chad Smith, Sammy 
Haggar, Michael Anthony), ktorá sa rozhodla zatriasť rockovým svetom. Stretli sa v nej jedny z najväčších 
osobností určujúcich chod rock´n´rollu a  stali sa nadčasovou udalosťou. Led Zeppelin, pokladaní za najväčšiu 
hard rockovú skupinu 60. a 70. rokov, dokázali skombinovať rock´n´ roll, blues a country do jedného celku. 
Queens of the Stone Age k tomu pridali naviac trochu psychedélie, južanský rock a svoj typický „zboostrovaný“ 



zvuk gitár, čomu Dave Grohl dodal nespútanú energiu a atmosféru. 
Všetku túto senzáciu má na svedomí multiinštrumentalista Dave. Rozhodol sa znova zaujať miesto bubeníka v 
kapele ako za éry Nirvany a zoznámil Josha  s Johnom. Hneď po prvom stretnutí v skúšobni a spoločnom jam-
movaní im bolo jasné, že našli niečo , čo dlho hľadali a hneď ich prvým počinom bola skladba  Reptiles. Dave 
s Joshom už majú za sebou nejakú tú spoločnú hudobnú minulosť. Dave nahral album Songs for the Deaf pre 
Queens of the Stone Age, ktorý má najbližšie k aktuálnemu albumu Them Crooked Vultures. Dave ho obohacu-
je okrem bubeníckych zručností aj svojimi vokálmi. Využíva tu svoje bohaté skúsenosti zo svojej kapely Foo 
Fighters, kde pôsobí na poste gitaristu a hlavného speváka. 
Napriek tomu, že sú pod skladbami podpísaní všetci traja, dominantnú rolu tu má najmä Josh  Homme. Jeho 
spev, hutné sekané riffy, psychedélia, typické melodické frázy cítiť z každej skladby. Podobne ako za éry Led 
Zeppelin je John Paul Jones ten nenápadnejší člen kapely, nemá potrebu sa predvádzať, ale bez jeho typických 
zeppelinovských retro klavírnych vplyvov a dokonalých basových liniek by to nebolo to pravé orechové. Všade 
sa dá vyčítať medzi riadkami, že duch Led Zeppelin je v každom akorde, vokále aj v samotnej štruktúre skla-
dieb. Scumbag Blues, kde sa objavuje vtipný retro klávesový part 70. rokov, alebo Gunman. John Paul Jones sa 
konečne dočkal adekvátnej náhrady Led Zeppelin po 30 rokoch, kde by sa mohol realizovať hudobne aj autor-
sky. 
 Niektoré skladby sa môžu zdať na prvé počutie veľmi zložite, ako napríklad úvodná No One Loves Me & Nei-
ther Do I, nesúca Joshov rukopis alebo Mind Eraser, No Chaser, ale nachádzajú sa tu aj také, ktoré ich vyvážia 
svojou melodickosťou a priamočiarosťou ako New Fang a Dead End Friends.
Veľkým plusom tohto albumu je dokonalá prepracovanosť, profesionalita. Prejavuje sa to v množstve rytmick-
ých zvratov. Skladba Elephants začína typickým pageovským motívom, ktorý plynule prechádza do energick-
ého rock´n´rollu a neskôr sa vracia do vláčnych melodických liniek Josha Homma typických v tvorbe Queens 
of the Stone Age. Je plný psychedélie, ale napriek tomu sa dá počúvať stále dookola a aj laik uzná, že je to 
fenomenálny počin. Znova a znova sa dajú objavovať nové tóny, zvuky, efekty alebo motívy nepostrehnuteľné 
pri prvom počutí. 
Debutový album Them Crooked Vultures je jednoducho perla medzi albumami roku 2009. Spája staré postupy, 
renesanciu 60.a 70. rokov a súčasný rock´n´roll, plný chytľavých riffov a melódií. Predznamenáva príchod jeho 
nástupcu, ktorý by mal uzrieť svetlo sveta koncom roku 2010, takže sa máme na čo tešiť.

                                                                                                                          Stanislava Apfelová, 2. roč.bcML



Béla Fleck and The Flecktones v Pražskom Paláci Akropolis

8. november 2009 

Béla Fleck and the Flecktones je legendárna americká hudobná skupina, ktorá posunula hranice akustickej 
improvizovanej hudby. Založená bola v roku 1988, pôvodne bluegrassový banjista Béla Fleck a súrodenci Vic-
tor a Roy “Futureman” Wooten sú jej členmi doteraz. V súčasnosti dopĺňa zostavu saxofonista Jeff Coffin, ten 
vystriedal hráča na ústnej harmonike a klavíri Howarda Levyho v roku 1992.
Pražský koncert v Paláci Akropolis bol výnimočný práve tým, že Howard Levy na ňom zastupoval Jeffa Cof-
fina, v tom čase koncertujúceho s Dave Matthew’s Band v Spojených štátoch amerických. Diváci mohli vidieť 
skupinu v tomto zložení po sedemástich rokoch.
Tejto situácii prispôsobila skupina aj výber skladieb. Bol to teda prevažne starší repertoár z dôb, kedy bol 
Howard Levy stálym členom kapely, konkrétne z najstaršieho CD Béla Fleck and The Flecktones (1990), z 
nasledujúceho Flight of the Cosmic Hippo (1991) a UFO Tofu (1992). Osobne viac poznám novšie skladby, 
ktoré hrávajú Flecktones s Jeffom Coffinom. Pôvodné rozčarovanie sa však okamžite rozplynulo vďaka tomu, 
že Howard Levy je vynikajúci inštrumentalista a počuť ho bolo pre mňa zážitkom. Napriek tomu novšie skladby 
(a skladby iných štýlov, od vážnej hudby, cez ľudové piesne až po Beatles) na koncerte zazneli, a to v rámci 
sólových výstupov: každý člen skupiny mal počas koncertu svoj priestor. 
Reakcie na sólové vystúpenie Bélu Flecka sú rôzne. Podľa mnohých pôsobil unavene a v porovnaní s ostatnými 
členmi skupiny boli jeho sóla tak trochu v tieni. Virtuozita a umelecká hodnota hry tohto umelca, štýlotvorcu 
hudby nesúcej v sebe prvky moderného jazzu, jazzrocku i bluegrassu a interpreta, ktorý povýšil banjo na úroveň 
plnohodnotných jazzových nástrojov, je však nespochybniteľná. 
Howard Levy zaujal publikum najmä voľnou interpretáciou gospelovej skladby Amazing Grace. Táto pieseň v 
jeho podaní nabrala úplne nové rozmery. Okrem toho, že sa Levy prezentoval ako fenomenálny hráč na ústnej 
harmonike, reagovalo publikum mimoriadne kladne i na jeho hru na klavíri. Mňa osobne zaujalo, že dokázal 
zosynchronizovať náročný akordický sprievod na klavíri a súčasne neuveriteľne virtuózne sólovať na  ústnej 
harmonike. Energia, nadšenie a genialita, ktorá sálala z hry tohto hudobníka, bola asi najsilnejším zážitkom 
večera.  
V súčasnosti jeden z najvýznamnejších basgitaristov sveta a “tajná zbraň Flecktones”, Victor Wooten, doka-
zoval svoju virtuozitu každým tónom. Či už v rámci skladieb, jeho charakteristickým štýlom sprievodu, 
založeným na ostinátnych a slapových groovoch, alebo v rámci svojho sóla, ktorým ohúril a pobavil publikum. 
Wooten dokáže súčasne hrať basovú linku a sólovú melódiu s občasnými slapmi, plné rôznych spôsobov hry na 
nástroji, čo predviedol i na koncerte.
Najpozoruhodnejším členom kapely je Roy “Futureman” Wooten, ktorý predstavuje rytmickú sekciu a je 
tiež spevákom skupiny.  Na koncerte odspieval jedinú skladbu Sunset Road. Futureman hrá na vlastnoručne 
zostrojenom nástroji, tzv. “drumitare”. Je to MIDI kontroler, obsahuje piezo elementy na korpuse nástroja v 
tvare gitary a je napojený káblom na bicí modul. Tento nástroj dopĺňa hrou na menšej sade perkusií.  
   Priestory sály Palácu Akropolis, kde sa koncert konal, sú síce trochu stiesnenejšie, ale za to poskytujú pocit 
bližšieho kontaktu hudobníkov a publika. Divák má dojem, že sa doslova môže svojho idolu dotknúť. 
                                                                                                            
Koncert Bélu Flecka a The Flecktones bol už tradične skvelým hudobným zážitkom. Dramaturgia bola vysta-
vaná tak, že sa v ňom nenachádzalo jediné miesto, kedy by publikum, zložené z jazzových, rockových i blue-
grassových hudobníkov a fanúšikov, malo chuť pozrieť sa na hodinky. Spoločné rytmické cítenie, neustále 
stupňovanie hudby a vrcholy udržiavali všetkých v napätí počas celého, takmer dva a pol hodinového koncertu. 
Taktiež skutočnosť, že mohli diváci vidieť The Flecktones v starej zostave po mnohých rokoch dala tomuto 
koncertu výnimočnú hodnotu.
 
                                                                                                                                 Linda Nováková, 3. roč. Bc.
                                                                                        



Yes v Bratislave

31.október 2009

  Kozmickosť, virtuozita, dokonalá improvizácia tvoria jeden veľký obraz britskej skupiny Yes Predviedla svoje 
tvorivé majstrovstvo po prvýkrát na Slovensku. Líder skupiny John Anderson už nahral singel  The Warriors 
(vytvorená jeho bratom) a stáva sa v roku 1968 v Londýne zakladateľom a tvorcom spolu s basgitaristom Chris 
Squire. Ich hudba smeruje k progresívnemu rocku a dosahuje obrovskú popularitu aj v iných formáciach (Gen-
esis, Jethro Tull, Pink Floyd, Deep Purple,...).
Progresívny rock je pútavý svojou netradičnou minutážou, skladba sa člení na niekoľko častí, pričom každá 
vyniká svojou originalitou a farebnosťou. Yes okrem inštrumentálnej zložky ponúka neuveriteľný vokálny 
prejav Johna Andersona, ale v Bratislave jednoznačne chýbal. Pre zdravotné problémy ho zastúpil objav Benoit 
David, začlenený Chrisom Squirem. Bolo to prekvapenie pre celé publikum, pretože je zvyknuté na skladby 
s pôvodným spevákom. Je ťažké zastúpiť takého vynikajúceho umelca. Johnove hlasové dispozície presa-
hujú klasickú predstavu o rockovom spevákovi. Prináša do hudby eleganciu falzetu a virtuózne prepracované 
vokálne party. Jeho fantázia a práca s hlasom z neho urobili charakteristiku nielen pre Yes, ale pre celú progre-
sívnu rockovú scénu.
V Bratislave vystúpili v zostave Chris Squire, Steve Howe (gitara), Alan White (bicie nástroje), Oliver Wake-
man (klávesy) a Benoit David. Hoci mal koncert dvojhodinové meškanie bol senzáciou pre publikum, pretože 
Yes zrejme už na Slovensku koncertovať nebudú. Čerpali zo starších piesní upravených pre nového speváka 
Benoita Davida. Benoit  skopíroval  prejav a snaživo sa priblížil k jeho falzetovému spevu. Nato vzniklo 
niekoľko recenzií s kritikou na jeho podanie s očakávaním dokonalého splynutia s pôvodným autorom skla-
dieb. Stotožniť sa a úplne splynúť so skupinou, ktorá sa zapísala do rockovej histórie, by bola výzvou pre 
každého speváka, no reálna podoba nemôže byť úplne dokonalá. Benoit môže vstúpiť medzi členov a usilovať 
sa vyabstrahovať charakter a prvky skladieb, ale nemôže preniknúť do zmyslu a predstavy danej skladby 
jedinečných pre tvorcu.
Na koncerte využil všetky svoje hlasové možnosti a dokázal zaujímavo obnoviť počiatočné piesne. Z albumu 
Time And A Word (1970) zaznela Astral Traveler s rytmickým sólom Alana, dalej z albumov Close To The 
Edge (1972), ), Fragile (1972), Drama (1980), 90125 (1983). Svoje sólo si odohrali aj ostatní, z ktorých najviac 
zarezonoval Steve Howe na akustickej gitare, hoci prvé rozladené tóny neboli pôsobivé. Napriek tomu ako 
správny muzikant bol korektný voči publiku a nástroj naladil. Jeho improvizácia sa stala zaujímavým doplnkom 
a predstavením jeho kompozície.
  Najmenšie posolstvo zanechal Oliver, náhrada slávneho otca Ricka Wakemana. Počas celého vystúpenia 
nepreukázal zvláštne klavírne nadanie, stal sa akýmsi sprievodom bez vyznenia kvalít hudobného nástroja. 
Absencia klavírnej improvizácie bola na tomto koncerte nedostatkom, klavirista sa mohol ukázať najmä ako 
sólista. Nevytváral žiadnu harmonickú predstavu a bolo jasné, že skladby v jeho podaní prešli značnou úpravou, 
čím stratili svoju mystickosť.
Ideál predstavuje nielen vokálna stránka, ale tiež hľadanie zvukových spektier prostredníctvom nástrojov. 
Progresívny rock stavia do popredia práve význam klávesových nástrojoch a celkovú zvukovú hutnosť, ktorá je 
jednou zo základných filozofických princípov. V porovnaní s ostatnými členmi a najmä spevákom, mal nesmi-
erne ťažkú úlohu zastúpiť  vynikajúceho pôvodného speváka. Hráč na klávesových nástrojoch si nedal veľkú 
námahu, aby skladby vynikli jednotne a komplexne. 
Napriek tomu, že príchod Yes nebol výrazne medializovaný, zúčastnilo sa ho vyše 2000 priaznivcov tejto 
hudby. Publikum tvorila zväčša stredná generácia, ktorá si túto hudbu váži. Poslucháči tento druh hudby chápu 
ako hudbu na počúvanie a o to väčšmi sa môžu ku koncertu stavať kriticky. Potleskom potvrdili Benoitovi spe-
vácke nadanie, dokonca mu vzdali standing ovation na úvod. Yes zanechal po sebe zvukovú maľbu, hoci už nie 
je celkom dokonalá, ale zachovala si svoju vnútornú podstatu a publikum ju spoznalo a ocenilo.
                                                                                                                     
                                                                                                                                       Erika Korgová, 2.roč. Bc.



Elaquent – After Midnight

Dnes to bude o nekomerčnom, ale (napriek tomu? práve preto?) kvalitnom hip-hope, čo je úctyhodná kombiná-
cia. After Midnight je prvý počin, ktorým sa Elaquent (El, Ela, eQ) dostáva do „širšieho“ (no stále „podzem-
ného“) povedomia, a to prostredníctvom free releasu na webe. Tento kanadský beatmaker a producent nie je 
takmer vôbec známy (nedivil by som sa ak by som bol jediným Slovákom, ktorý sa k nemu dostal), no nie je 
žiadnym nováčikom – beatmakingu sa venuje takmer desať rokov a After Midnight je už jeho šiesty release v 
priebehu dvoch rokov. Všetky svoje produkty ponúka zadarmo na stiahnutie, neženie sa za zárobkom ani slávou 
– môžeme si byť teda istí, že nejde o žiadne násilné hity či komerciu, ale pravý hip-hop, ktorý v tomto prípade 
hudobne valcuje okrem undergroundu aj mnoho „profesionálnej“ tvorby. Ale upozorňujem, ak počúvate v aute 
nového Rytmusa a vašu hip-hopovú zbierku tvorí sotva desať  albumov, tak Vás tento počin ani celá Elaquen-
tova tvorba pravdepodobne neosloví. 
EQ pripája ku každému releasu niečo ako „liner notes“, čo je jeho list poslucháčom – a tak sa nám ľahšie 
zisťuje, „čo tým chcel autor povedať“.  Ako teda sám spomína, názov After Midnight nie je pre nič za nič. 
Označuje ho ako „nočnú hudbu určenú pre relax, ktorého sa dnešní ľudia boja“. Píše, že hudbou chce rozprávať 
príbeh – od polnoci do siedmej rána. Vytvoriť koncepčný hip-hopový album je podľa mňa zaujímavý nápad.  
Čaká na Vás 18 trackov plných uvoľnených, nočných nálad, a originálnych nápadov v podobe beatov, sam-
plov, synťákov, niekoľkých rapov, ale aj kvalitnej celkovej produkcie či skladby. Podstata je tu práve v beatoch, 
v hudbe - ide o instrumental hip-hop. Čiže ak hľadáte rap, kopy riadkov, informácií, verbálny odkaz, musíte 
hľadať inde (skúste aj Elaquentove staršie veci s Bhonom alebo Introspectom). Niekoľko rapov či spevu náj-
deme však aj tu – a to v najvyššej kvalite. Hosťujú kanadská rapová špička Moka Only, newyorskí Tha Connec-
tion, kanadský rapujúci učiteľ Solar C, ktorý je spolu s Elom člen crew Gill Breathin, ďalej MC O-Phrap z Ka-
lifornie alebo Mishoo The Drumkit, Rwanďan žijúci v Nemecku. „Worldwide“, vystupujú tu mená zo širokého 
hip-hopového sveta, pre mnohých sú asi nové, kvalitou však prekvapia.
Zvuk tohto počinu definujú slová ako: dirty, lo-fi, smooth, sloppy, swing, jazzy, soulful, progressive, tape mu-
sic.. ale v prvom rade samozrejme hip-hop :) * Originálne sample, aké ste s najväčšou pravdepodobnosťou ešte 
nepočuli – samozrejme až na bicie, tie majú takmer všetci beatmakeri, ako vieme, podobné.  Elaquentove snary 
však znejú pozitívne zaujímavo. Pomenej skrečov, ktoré tu zas vôbec nechýbajú. Ako som už spomínal, celý 
album sa nesie v duchu uvoľnených nočných nálad. To je dôležité: ide o pokojnú, oddychovú hudbu.
Elovu tvorbu ľudia najčastejšie prirovnávajú k mŕtvej legende J Dillovi, ale mne veľmi pripomína súčasného 
kalifornského Flying Lotusa.
Jedno plusko za „low budget“ – nízkorozpočtový projekt. Elaquent produkuje s minimálnou technickou výba-
vou, akú by si mohol dovoliť dokonca aj u nás takmer každý. Zasadzuje tak úder všetkým, ktorí sa stále vy-
hovárajú na nedostatočnú výbavu svojho štúdia, a dokazuje, že podstatný je nápad, tvorivosť, investícia času a 
tvrdá práca. Ako spomína na svojom webe, snaží sa dávať do beatov všetko.
 Čo AM vytknúť? Niektorí ľudia sa sťažujú, že pri hudbe zaspávajú. Nemôžem však stiahnuť ani jeden 
bod tomuto projektu, dokonca by som ho mal pridať - keďže ide o nočný album na relax, splnil svoj zámer.
Môžeme kritizovať technické ozvučenie. Profesionálny, komerčný producent alebo zvukár by mohol album 
označiť za zvukovo nekvalitný, amatérsky, zle „zmixovaný, zmastrovaný“. No eQ je inde. Ako píše sám: „Had 
to incorporate a lo-fi*, live type of feeling that lots of music today doesnt have...“ Nemôžem to brať ako negatí-
vum – ide o zámer, jeden zo znakov, ktoré dotvárajú dielo...i keď ktovie, či nie sčasti aj „z núdze cnosť“. 
Každopádne je Elaquent mimoriadne talentovaný producent, ktorý je, ako aj mnohí ďalší, nedocenený – pretože 
sa jednoducho nehrnie do komerčných hitparád (šou)biznisu. Medzi nadprodukciou odpadu, ktorý sa dnes 
vytvorí, sa kvalita hľadá asi ako povestná ihla v sene. Posielam teda jeden shout-out Elaquentovi z Gill Breathin 
family.
Nakoniec, album je perfektná vec, dávam 9 bodov z 10. Desať nedávam nikdy, takže sme na maxime. Kto moje 
recenzie pozná, vie, že rád skritizujem čokoľvek, ale v tomto prípade by som musel klamať. Možno ma ovply-
vnil aj fakt, že poznám celú Elovu tvorbu, a viem, že AM nie je len výkrikom, ale autorovi okrem zamestnania 
a beatov už neostal čas na nič. Čo v hudbe robí, robí na 100 percent - dáva von 2 až 3 albumy ročne, stále sa 



hemžia pravým hip-hopom, zároveň vždy niečím novým, a pritom sú zadarmo. Je to skrátka evidentný „higher 
level“.  Dokonale spracované nápady, výber samplov a perfektná práca s nimi. Výborná sebestačná, nezávislá 
produkcia s minimálnou technickou výbavou a nákladmi. Kopa práce dotiahnutej do konca. Inovatívna a v 
rámci svojho žánru určite originálna hudba. Určená hlavne na relax, no hlavou pokývate, aj keby ste nechceli. 
Pre každého, kto má rád hip-hop, ale chce počuť aj niečo nové a originálne. No pozor, fanúšikovia letných 
hitov a MTV pophopu – ruky preč! After Midnight (aj celú Elaquentovu tvorbu) odporúčam všetkým tým, 
ktorých srdce bije v rytme „real hiphap“ a už ich omrzelo len Bum - Bap - Bum Bum Bap ... Hudba hlavne pre 
pokročilých poslucháčov žánru.

                                              Juraj Cicholes, 3. ročník

* (Ak niektoré slová počujete prvý raz, napr. dirty vystihuje prirodzený, zámerne špinavý zvuk napr.s hlukmi a 
šumami, s čím súvisí lo-fi – zjednodušené povedané, opak hi-fi, nízka kvalita zvuku (v myšlienke kompenzo-
vaná kvalitou hudby), sloppy zas súvisí s rytmom – sú to zámerne nepresné časové rozpätia medzi niektorými 
údermi – dávajú rytmu „život“ (ide o jednu z najdôležitejších inovácií novej školy beatmakingu.)...


