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Úvodník

Každý poslucháč hudby si vytvára vlastný názor. Avšak rozdiel je názor mať a 
pritom  ho  vedieť  pútavo  vyjadriť  alebo  aj  správne  zdôvodniť.  Aj  keď  je  názor 
správne zdôvodnený, nemusí byť prijatý.  Tu sa vynárajú ďalšie otázky: Je kritika 
dnes vôbec potrebná? Pokladajú ju umelci za relevantnú, ak je pre nich dôležitejšia 
priazeň fanúšikov, poprípade komerčný úspech? Ako sa stavia k názorom redakcia? 
Je ochotná akceptovať aj negatívne postoje?

Ak je naším cieľom kvalitné umenie,  tak je erudovaná kritika nevyhnutnou 
súčasťou  hudobnej  kultúry.  Ak  kvalita  cieľom  nie  je,  kritika  je  bezpredmetná. 
Napriek tomu, že postoje umelcov sú rôzne, predsa očakávajú minimálne oslavnú 
reflexiu  a  reklamu.  To  však  nie  sú  parametre  kritiky,  ide  viac-menej  o  prestíž  a 
biznis.  Postavenie  kritika  na  Slovensku  v  porovnaní  zo  zahraničím  a  všeobecné 
renomé hudobno-kritickej aktivity je podceňované a degradované. Prejavuje sa to na 
vzťahoch  umelcov,  vydavateľstiev,  manažérov  atď.  voči  hudobnému  kritikovi. 
Pokým sa toto spoločenské prostredie a podmienky pre kritika nezmenia, nebude 
slovenská hudobná kultúra porovnateľná so zahraničnou.

Peter Behýl, Richard Bogár, Patrik Gömöri,
Veronika Jánošíková, Jitka Konečná, Patrik Sabo



Rozpačitá Salome vo Viedni

Richard Strauss: Salome, 2. februára 2011, Viedenská štátna opera

Opera  Richarda  Straussa  z roku  1905  je  titulom,  ktorý  sa  hráva  pravidelne  v 
najvýznamnejších  operných  domoch,  či  už  na  spôsob  „staggione“  alebo  ako 
pravidelné  oprašovanie  zabehanej  inscenácie.  Druhou  a  jednoduchšou  cestou  sa 
vybrala i Viedenská štátna opera. Nemusí to byť práve najlepšia cesta, ako ukázala 
i repríza 2. februára.
Stodeväťdesiatešieste oprášenie klasickej  ilustratívnej  inscenácie Boleslawa Barloga 
z roku 1972 (!) na viedenských doskách už pôsobí značne nepresvedčivo a očividne 
nespĺňa dnešné požiadavky na divadlo. Javisku nielenže dominovala permanentná 
statickosť, ale i niektoré základné momenty príbehu boli nedoriešené. Po príchode 
Herodesa a Herodiady ostane terasa rovnako prázdna ako predtým. Zostali hostia 
vnútri? Priam smiešne je nainscenovaný i koniec opery, keď Herodesovi vojaci majú 
Salome  „pochovať  pod  svojimi  štítmi“.  Títo  ich  len  do  rytmu  hudby  dvihnú 
a „akože“ s nimi udrú Salome. Pozitívom bola len vydarená scéna Jürgena Rosea. 
Hoci len ilustrovala prostredie,  netrpela gýčom ani prílišnou popisnosťou. Viedeň 
má podobných inscenácii v repertoári viacej, ako napríklad Tosca, Traviata, Elektra... 
Je smutné, že sa z nich stávajú len „vešiaky“ na slávne a menej slávne mená.
Hudobné naštudovanie bolo podobne nevyrovnané. Domáci orchester pod vedením 
zaslúžilého wagneriána Petra Schneidera nemal problémy so súhrou, partitúru má 
evidentne  zažitú,  no  chýbala  mu  diferencovanosť.  Zvuk  bol  síce  straussovsky 
mohutný,  no  príliš  hrubý,  čo  dielu  s majstrovsky  detailnou  inštrumentáciou 
uškodilo. Vokálne stojí dielo na mimoriadne nevďačnej roli Salome, v ktorej dokáže 
presvedčiť len skutočná špička. Fínska sopranistka Camilla Nylund podala kvalitný 
výkon. Technicky sa jej dá vytknúť azda len širšie vibráto vo vysokej polohe, avšak 
jej  Salome  bola  príliš  „normálna“.  Bolo  ťažké  v  nej  vidieť  perverznú  judejskú 
princeznú, k čomu jej však inscenácia absolútne nepomohla. Vokálne rovnocenným 
partnerom jej bol Tomasz Konieczny v postave proroka Jochanaana (mimochodom, 
Amfortas v marcovej pražskej inscenácii Wagnerovho Parsifala), na ktorého výkone 
rušila azda len celkom zbytočná snaha miestami prekričať orchester – jeho mohutný 
hlas  nad  ním  i tak  dominoval.  Iris  Vermillion  ako  skúsená  Herodias  (postavu 
spievala i v inscenácii Luca Bondyho v La Scale!) úspešne predviedla v tejto pomerne 
malej  postave  svoj  nezvyčajne  zafarbený  mezzosoprán,  ktorý  dal  jej  interpretácii 
žiadanú osobitosť. Najmä intonačne problematický bol Wolfgang Schmidt v postave 
Herodesa. Ten ani po prihliadnutí na jeho úctyhodnú kariéru a charakterovosť tejto 
role už jej nárokom jednoducho nestačil. Marian Talaba ako Narraboth bol vokálne 
silený a herecky mimoriadne nevýrazný. Tento problém sa však týkal v rôznej miere 

 



prakticky všetkých protagonistov.  Evidentná bola absencia  akéhokoľvek režijného 
vedenia postáv. Každý „hral, ako vedel“. 
Zhodnotiť tento večer nie je jednoduché. Ak by sme toto predstavenie preniesli na 
slovenské javiská, bol by to iste operný sviatok, keďže Richarda Straussa na nich 
často „nestretávame“. Avšak nachádzali sme sa na poprednej svetovej scéne a táto 
repríza bola rozhodne pod jej štandardom.

 Peter Behýl, 1. Bc

Aj súzvuk má svoj face...

Pálffyho palác, trio Face, 4.12. 2010

V znamení komornej hudby sa niesol  piaty koncert skupiny mladých skladateľov- 
Soozvuk.  Interpretáciu   malo  na  starosti  trio  Face,  ktoré  bolo  v zložení:  Ivana 
Pristašová, Boris Bohó a Ladislav Fančovič. Ďalšou zaujímavosťou večera, tentokrát 
z dramaturgickej stránky bolo, že odzneli i diela Antona Steineckera (Klavírne trio ), 
popri členoch Soozvuku a to: Lucii Papanetzovej ( Klavírne trio), Mariánovi Lejavovi 
( Con Brio) a Petrovi Grollovi ( Trio).  Hoci názory a umelecko- estetické smerovanie 
členov  tejto  skupiny,  sú  rôznorodé,  predsa  môžeme  vnímať   istý  súlad  medzi 
jednotlivými dielami a to  či  už ide  tentokrát   o zameranie sa na komorný žáner, 
alebo o snahu zachytenia podnetov z vonkajšieho sveta. 
Tvorba mladých skladateľov Soozvuku nesie  jasné črty  svojského štýlu,  hľadania 
a nachádzania vyjadrovacieho jazyka, ale aj „súznenie doby“, ktorá prináša mnoho 
rôznorodých  výpovedných  hodnôt.  Ten  hudobný  jazyk  sa  dá  vystihnúť  najmä 
v porovnaní s CD, ktoré vyšlo v roku 2005, ako profilové CD členov Soozvuku a to: 
Petra  Grolla,  Lucie  Koňakovskej,  Mariána  Lejavu,  Boška  Milakoviča,  Lucie 
Papanetzovej  a Karine Sarkisjan.
Na  koncerte  z 4.  12.  2010  neodzneli  diela  všetkých  členov  zoskupenia,  ako  na 
profilovom CD.
Klavírne  trio  Antona  Steinera   nieslo  v sebe  dávku  emócií  nabitých  a veľmi 
racionálne uložených  v rámci formy.  Forma  bola po invenčnej i logickej stránke 
usporiadaná a vyžadovala poslucháčovu pozornosť na zachytenie elementov, ktoré 
sú čiastkovými, alebo celostnými  atribútmi a smerujú ku  uchu poslucháča. 
Jednoduchosť  vyjadrenia  a pritom maximálna  výpovedná hodnota...  Aj  tak  by  sa 
dalo pár slovami charakterizovať  Klavírne trio Lucie Papanetzovej. Toto dielo v sebe 
nieslo  hnaciu  silu,  ktorá  najskôr  začala  spojením  jednotlivých  tónových  skupín 
a neskôr pokračovalo do  rýchlejších, búrlivejších pasáží. V porovnaní so skladbou 
Imaginations I, II, III, ktorá odznela na CD z roku 2005, badať určitý spájací prvok, 
ktorý cítiť aj v Klavírnom triu, ale aj v Imaginationes, jedná sa už o vyššie spomenutú 
 



jednoduchosť, či lepšie povedané minimálnosť,  ktorá je rozvíjané do najrôznejších 
podôb.  Skladateľka  tu  tak  uplatňuje  minimálnosť  materiálu  so  zreteľom  na 
maximum výpovednej hodnoty.
Con brio Mariána Lejavu plne vystihuje svojím charakterom svoj názov. Dielo svojou 
koncepciou  hlboko  zasiahlo  do  percepcie  poslucháča,  keďže  svojou  búrlivosťou, 
podnietilo  nejedného  poslucháča  ku  primknutiu  sa  hľadaniu  miesta  vášne  vo 
výrazových prostriedkoch hudby. Jeho skladby z roku 2005, ktoré sú zaznamenané 
na CD nesú oproti temperamentnému Con briu odlišnú farbu. Jeho Dickinson Songs 
for  female  voice  and  prepared  piano  sú  pochmúrne,  zádumčivé,  napäté  a plné 
odlišných emócií, než tých, ktoré sme mohli postrehnúť v skladbe Con brio.
Názov  diela  Petra  Grolla  Trio,  bolo  nielen  konkrétne  vystihnuté,  ale  aj  úplne 
reprezentujúce klasický význam tria ako takého. Jemné,  citlivé úseky v klavírnom 
sprievode dopĺňané pasážami  violončela a huslí boli veľmi podmanivé a dielu sa tak 
môže   právom  pripísať  status,  diela  pútajúceho  zmysly.  Avšak  pri  náhľade  na 
skladbu  Prasklina  pre  husle,  klavír  a  mg  pás,  môžeme  badať  viac  odviazanosti 
a experimentovania s výrazovými prostriedkami. Prasklina  prináša popri dialógoch 
a „súzvukoch“  jednotlivých  nástrojov  aj  pasáže,  v ktorých  počuť  náznaky 
romantickej tradície osvietené moderným hudobným jazykom.  
Vo výkonoch tria Face sa odrážala nielen zanietenosť,  ale i pochopenie programu 
a hudby storočia v akom sa nachádzame. Z ich podania tak vyvieral jasný cieľ, a tým 
bol podľa mňa zámer k zrozumiteľnosti  a priblíženiu poslucháčovi diela,  ktoré sú 
odrazom hudby našej doby.
Sobotný večer,  diela  v podaní mladých skladateľov a komorná hudba,  splnili  svoj 
účel.  Tento  účel  bol  nastavený ako zrkadlo  pomocou ktorého,  sme mohli  vnímať 
kompaktné,  celistvé výkony a diela  mladých ľudí.  Hľadanie podstaty tváre,  či  už 
samotného Soozvuku, alebo diel, či ich podania, sa možno zdalo ako ukončené. Nie 
je  tomu  tak  však,  pretože  Soozvuk  vábi  svojimi  koncertmi  poslucháčsku  obec 
niekoľko  krát,  a o tom  sa  budeme  mať  možnosť  presvedčiť   na  nasledujúcich 
podujatiach.

Tatiana Škapcová, 3. Bc

Avishai Cohen Trio – Gently Disturbed

V poradí štvrtý album tohoto perfektne zohratého zoskupenia určite nenechal 
poslucháčov v nenaplnených očakávaniach. Album Gently Disturbed (2009) zachádza 
vo svojej expresivite ešte ďalej než doteraz a prináša už pomerne vykryštalizovaný 
originálny koncept jazzu, vychádzajúceho z modernej rytmiky. 

Izraelský kontrabasista a leader kapely,  Avishai Cohen, je dnes už pojmom 
samým o sebe.  A pritom to nie je  až tak dávno, keď hrával v parkoch a kluboch 

 



v New  Yorku,  pokým  mu  jedného  večera  nezavolal  klavirista  Chick  Corea 
a neangažoval  ho  do  svojho,  práve  začínajúceho,  sexteta  Origin.  Klavirista  Shai 
Maestro, pôvodom tiež Izraelčan, a bubeník Mark Guilian z New Jersey, momentálne 
jeden  z najvýraznejších  talentov  svetovej  jazzovej  scény,  sa  stali  už  pevným 
základom  Cohenovho  Tria.  V kontexte  albumu  Gently  Disturbed  sú zároveň 
neodmysliteľnými  elementami,  ktoré  tvoria  rovnocenným  podielom  jeden 
harmonický celok. 

Po harmonickej stránke neprináša album v zásade nič nové, v podstate čerpá 
z tradičného  tonálneho  jazzu,  ktorý  kombinuje  s tiež  pomerne  konvenčnými 
modálnymi harmonickými postupmi. Melodika celého albumu je tak ako doposiaľ 
silne poznačená hebrejskou spevnou tradíciou,  keďže obaja hudobníci  melodicko-
rytmickej  sekcie  sú  Izraelčania.  Faktúra  a harmonická  stavba  je 
priehľadná, nenájdeme tu žiadne zhustené alebo exponované disonancie. Všetko má 
svoju prísnu logiku a navonok sa môže zdať, že album až príliš sleduje  koncepciu 
hudobníkov a jednotlivé skladby sú priveľmi racionálne vykonštruované. 

Tomuto argumentu môžeme dať čiastočne za pravdu, avšak v improvizačných 
fázach sa vždy ukáže, že ani zložitá schéma nerobí týmto hudobníkom problém, aby 
mohli  absolútne  popustiť  uzdu  svojich  imaginácií,  hoci  aj  na  tak  striktne 
zadefinovanom hudobnom priestore.

Ťažiskom albumu,  ako som už v úvode naznačil,  je  predovšetkým rytmus, 
pretože toto trio stojí na dvoch rytmických a jednom rytmicko-melodickom nástroji. 
Samozrejme, v konvenčnom slova zmysle, ak považujeme kontrabas v prvom rade 
za nástroj rytmickej sekcie, pričom dominantným je tu práve kontrabas.

Len zriedkakedy tu začujeme párny rytmus a ešte menej pravidelné metrum. 
Väčšina skladieb je  vystavaná na výrazných rytmických kontrastoch a metrických 
zmenách. Príznačné pre celý album sú takisto akési opakujúce sa rytmické slučky, 
stojace na kontrabasovej línii, ktoré sa často variujú alebo všemožne rytmicky lámu. 
Sem sa priam dokonale hodí bubeník Mark Guilian, ktorý málokedy „prizná farbu“ 
a väčšinou  sa  vyhýba  úderom  na  prízvučné  doby.  Tento  štýl  hrania  ešte  viac 
komplikuje a zahmlieva formovú schému. Treba si  však uvedomiť,  že k takémuto 
spôsobu hrania sa títo  hudobníci  nedostali  zo dňa na deň,  ani  si  ho programovo 
nestanovili. Je výsledkom ich dlhoročných skúseností, vzájomnej súhry, ktorými sa 
prepracovali až na úroveň prirodzenej spontánnosti „vyššieho druhu“.

Každopádne,  existencia  takto  vynikajúco  spracovaného  albumu,  stojaceho 
v dnešnej  dobe  na  troch  akustických  nástrojoch,  dokazuje,  že  moderný  jazz  ešte 
vôbec  nie  je  odkázaný  na  hľadanie  novej  zvukovosti  za  každú  cenu  alebo 
vypomáhanie si elektronikou, ale stále si vystačí aj s prirodzenou akustikou, ak má 
umelec bohatý prehľad v tradícii a jasný cieľ, čiže koncepcia.

Michal Rešetka, 3. Bc

 



Kenny Werner - No Beginning No End (2010)

Život  albumu  No  Beginning  No  End sa  nesie  v  znamení  niekoľkých  osudných 
udalostí.  Pôvodne mal byť objednávkou pre MIT Wind Ensemble. Okolnosti  však 
zmenili  jeho konečnú podobu.  V roku 2007,  keď začal  pracovať na projekte,  jeho 
dcéra tragicky zahynula pri nehode. Počas obdobia smútku nad smrťou svojej dcéry 
sa  pomaly  blížil  deadline  objednávky,  ktorej  Werner  nedokázal  venovať  žiadnu 
pozornosť. Avšak namiesto toho napísal báseň, inšpiráciu pre svoju kompozíciu a 
objednávku dokončil včas. V roku 2009 revidoval dovtedajšiu prácu a zahrnul do 
partitúry  sláčiky,  dychové  a  bicie  nástroje.  Projekt  nahral  37  členný  dychový 
ansámbel pod taktovkou Freddyho Harrisa mladšieho. Sám Werner hral na projekte 
na klavíri. Vokalistka Judi Silvano a saxofonista Joe Lovano následne nahrali svoje 
party  v  štúdiu.  Album  obsahuje  prvky  klasickej  západnej  a  indickej  hudby.  Je 
dialógom európskej tradície s jazzovými improvizáciami v diele v rozsahu takmer 50 
minút. Takto vzniká dielo s ambíciami vyjadriť ducha „nadpozemskej krásy“, ktoré 
nemá začiatok ani koniec – No Beginning No End.
Prvá skladba s názvom Death Is Not the End (na spodnej strane obalu je tlačová chyba 
Death  Is  Not  The  Answer)  obsahuje  prvky free  jazzu.  Objavuje  sa  v  nej  dôraz  na 
sonoristiku i na dynamiku. Saxofón príležitostne obohacuje melódiu a spolu s celým 
dychovým orchestrom vytvára dojem plôch, ktoré sa striedajú s občasnými vstupmi 
speváka.  Skladba  Love  Once je  akoby  prechádzkou  a  spomienkou,  ktorá  spája 
melanchóliu.  Experimentuje  so  zvukovosťou  i  zdvojovaním  nástrojov.  Obsahovo 
plnohodnotne vypĺňa dej  a prirodzene na ňu nadväzuje ďalšia pieseň  The Got Of  
Time. Skladbu otvorí pattern, do ktorého zaznieva mohutné a očarujúce saxofónové 
sólo.  Citlivosť  Lovanovho  tónu  si  žiada  poslucháčsku  pozornosť.  Piesne  Astral  
Journey a We Three uzatvárajú časť albumu naznanú No Beginning No End.
Okrem toho album tvoria ešte 3 samostatné skladby. V poradí 6 s názvom Visitation:  
Waves Of Unborn je čisto A cappella. Už názov skladby prináša určitú predstavu, 38 
hlasov  pôsobí  ako  vlny  oceána,  ktoré  unáša  vietor  svojím  smerom.  Skladba  je 
postavená veľmi výrazne dynamicky, no zároveň sa objavujú i svetlé momenty. Cry  
Out je skutočným „výkrikom“. Sláčikové kvarteto prináša vyvážený intímny zvuk. Je 
 



skladateľovým výkrikom z  obdobia,  keď najviac  bojoval  so  zármutkom zo  smrti 
svojej  dcéry.  Skladba  s  názvom  Coda,  podľa  slov  autora,  najviac  vystihuje 
emocionálnu  stránku.  Jej  intimita  si  získa  každého  poslucháča.  Hudobníci  i  sám 
autor  sú  v  nej  plne  interesovaní.  Klavír,  vibrafón,  marimba  i  harfa  sú  úplne 
improvizované. Skladateľ určil E mixolydickú stupnicu a požiadal hráčov, aby z nej 
vyberali  jednotlivé tóny a hrali  ich.  Takto mali  sledovať len výsledný zvuk a ich 
koncentrácia bola zameraná vždy na celok. Vzájomnou spoluprácou vytvorili pieseň 
plnú vášne,  svojského poňatia  zvukovosti  akustického klavíra,  plného dynamiky. 
Všetko dopĺňa atmosférický zvuk harfy.  Táto skladba zároveň uzatvára celý album.
Celý projekt je dedikovaný Wernerovej dcére Katheryn. Booklet zobrazuje niekoľko 
fotiek,  ktoré poeticky dotvárajú celý album. Ten je  i  vďakou mnohým priateľom, 
ktorý mu pomohli  v ťažkých chvíľach.  Hoci  občas môže v človeku vyvolať pocit 
nevyrovnanosti autora, zároveň poukazuje na cestu, ktorou musel prejsť. Jeho hudba 
je emotívna a intímna, no prináša i momenty, v ktorých jazzové prvky vnášajú novú 
zvukovosť. Album je teda veľmi otvoreným prostriedkom, ktorý je zamyslením sa 
nad životom, no zároveň je vhodný i na bežné vypočutie.

Martin Harazin, 3. Bc

Jimi Hendrix: Valleys of Neptune Experience Hendrix

Sony Music 2010

Pri  mene Jimi  Hendrix  každý nadšenec  psychedelickej  gitarovej  hudby 70.  rokov 
veľmi rýchlo spozornie.  Pred očami sa zjaví  obraz Hendrixa ako „voodoo child“, 
páliacieho svoj stratocaster na pódiu pred šokovaným publikom v sprievode kvíliacej 
spätnej väzby, ktorá sa zdá byť akoby výkrikmi agónie horiacej gitary. Jeho hudba 
bola prejavom nespútanej živelnosti a možno skrytej túžby po slobode, ako motto 
 



mladej  generácie  hippies,  túžiacej  nájsť  únik  z  reality  udalostí  svojej  doby.  Bol 
súčasťou  skupiny  „básnikov-prorokov“,  ktorá  viedla  stratenú  generáciu  na  svojej 
púti za vysnívanými ideálmi. Tieto „ideály“ sa neskôr ukázali ako klam a zostali v 
tichu minulosti. Hudba tej doby bola však reálna a vďaka tomu pretrvala dodnes. A 
to aj v prípade Jimiho Hendrixa, ktorého tvorba zaujala výrazné miesto v histórii  
populárnej  hudby  20.  storočia.  Na  vlnách  tónov  jeho  hudby  vyrástla  nejedna 
osobnosť  modernej  rockovej  gitary  a  dnes  ho  mnohí  udávajú  ako  svoj  vzor  a 
inšpiráciu. Jeho podpis sa odrazil aj v emancipácii elektrickej gitary ako svojbytného 
sólového  nástroja  s  veľkými  sonickými  možnosťami.  Jimiho  špecifický  štýl, 
používanie na svoju dobu inovatívnych techník, efektov, práca so spätnou väzbou či 
samotná  jeho  virtuozita  boli  inšpiratívnymi  faktormi  pre  ďalší  vývoj  rockovej 
gitarovej hry.
Jimi  Hendrix  nemal  obzvlášť  dlhú  kariéru,  keďže  bol  jednou  z  mnohých  obetí 
životného štýlu rock & rollu a zomrel veľmi mladý. Aj za tento čas dokázal priniesť 
na  svet  mnoho zaujímavých,  až  fenomenálnych skladieb.  Mnoho  z  nich  sa  stalo 
súčasťou prelomových albumov, akými sú napr. Are You Experienced či Axis: Bold As  
Love. Hendrix miloval štúdiovú prácu a nahrávanie ako také, hovorí sa, že možnosti 
nahrávacieho štúdia používal ako svoj  ďalší  hudobný nástroj.  Táto jeho záľuba v 
nahrávaní u neho viedla neskôr k založeniu vlastného nahrávacieho štúdia Electric 
Lady Studios v roku 1970. Keďže väčšinu svojho času trávil v nahrávacích štúdiách, 
po Hendrixovej smrti  sa zachovalo mnoho nevydaného a často aj nedokončeného 
materiálu. Doteraz nie je jasné, či by tieto veci sám Jimi vydať chcel, ale Hendrixova 
rodina  spolu  s  jeho  „dvorným“ zvukovým inžinierom Eddie  Kramerom od  jeho 
smrti  vypustila  na  svetlo  sveta  niekoľko  takýchto  „posmrtných“  albumov.  Tieto 
albumy čelia zmiešanej kritike fanúšikov – niektorí ich chvália, iní o ich kvalite dosť  
pochybujú.  V minulom roku bol  z pozostalosti  Jimiho Hendrixa vydaný ďalší  zo 
série  jeho  „posmrtných“  albumov.  Nesie  názov  Valleys  of  Neptune  a  vrátane 
rovnomennej  skladby obsahuje  12  stôp originálneho  hudobného  materiálu.  Ide  o 
nahrávky, ktoré neboli vo svojom prevedení doteraz publikované – v tom spočíva ich 
jedinečnosť. Poväčšine sú to neobvyklé aranžmány alebo inštrumentácie, svetlo sveta 
však uzrelo aj niekoľko „nových“, dosiaľ nepočutých skladieb. Tiež je dôležité dodať, 
že mnohé z týchto skladieb neboli nahraté v pôvodnom zložení Jimiho kapely The 
Experience,  ktorú  pre  nezhody  v  roku  1969  opustil  basgitarista  Noel  Redding  a 
následne ho nahradil Jimiho kamarát z armádnych čias, Billy Cox. S touto zmenou sa 
stretneme už pri prvej skladbe albumu Stone Free. Ide o notoricky známu skladbu s 
výrazným gitarovým sólom,  tá  sa  prvýkrát  objavila  ako B strana k  hitu  Hey Joe.  
Vokály a gitara patria už tradične Jimimu Hendrixovi, za basgitarou je Billy Cox a 
pilier  groovu tvorí za bicími Mitch Mitchell. Táto verzia  Stone Free  znie trochu ako 
„jam“, oproti  originálu však pôsobí  uvoľnenejšie,  za čo môže aj  o niečo pomalšie 
tempo. Druhou skladbou albumu je už spomínaná  Valleys of Neptune.  Určite ide o 
jeden  z  najzaujímavejších  počinov  na  albume,  nahrávka  oplýva  vesmírnou 

 



atmosférou, hudbu vedie silný lyrický text, kde v slovách „...will shake the Earth from  
end to  end...“ a následne „...better  save  your soul  while  you can“ mnohí  identifikujú 
Hendrixa ako proroka. Podobne vynikajúco znie aj ďalšia skladba Bleeding Heart. V 
tomto prípade ide o nahrávku, ktorá pôsobí „dokončene“ a Hendrix by sa za ňu 
určite  nemusel  hanbiť.  Je  to  dynamická  vec,  dobre  sa  počúva,  spev  a  gitara  sú 
vyvážené,  ide  jednoducho  o  skladbu,  typickú  pre  Jimiho.  Rovnako  pozitívne 
prekvapí  aj  nahrávka  Hear  My  Train  A  Comin? v  nezvyčajnom  prevedení.  
Najznámejšiu verziu tejto sklady Jimi nahral na 12-strunovej akustickej gitare v štýle 
delta-blues.  Tentoraz  ide  o  nahrávku  s  kompletnou  kapelou,  ešte  v  zostave  s 
basgitaristom Noelom Reddingom.
Nahrávka pôsobí celkovo uvoľnene, vyniknú časti, kde Jimi spieva gitarové party, čo 
miestami pôsobí ako scat. Neobvyklé je aj trvanie skladby, ktorá na tomto albume 
skončí  až  po  vyše  siedmich  minútach  –  Jimi  a  kapela  si  ju  viditeľne  užívali. 
Podobným dojmom pôsobí aj ďalšia skladba  Mr. Bad Luck, kde je počuť, ako sa pri 
nahrávaní  Jimi  dobre  baví.  Ďalšími  zaujímavosťami  tohto  albumu  sú  čisto 
inštrumentálne skladby. Prvou z nich je vynikajúca cover verzia skladby Sunshine of  
Your  Love,  pôvodne  od  kapely  Cream.  Jimi  Hendrix  sa  osobne  poznal  s  Ericom 
Claptonom a bol jeho fanúšikom, taktiež aj ostatní členovia kapely The Experience 
mali k svojim kolegom z Creamu pozitívny vzťah. Niet divu, že aj sem Jimi prispel 
svojou  troškou  a  ukázal  novú  tvár  tejto  skladby,  ešte  obohatenej  o  groove 
perkusionistu  Rockiho  Dzidzornu,  známeho  spoluprácou  s  The  Rolling  Stones. 
Taktiež  zaujmú  aj  neskoršie  inštrumentálky  na  albume,  ako  sú  Lullaby  For  The  
Summer  a  Crying Blue  Rain,  aj  keď nedosahujú až takú mieru presvedčivosti,  ako 
predchádzajúce  nahrávky.  Medzi  ďalšie  známe  skladby  albumu  patrí  nie  až  tak 
veľmi od originálu odlišná verzia  Fire  a „nesprávne“ ukončená verzia skladby  Red 
House, ktorá končí fade out a na konci chýbajú niektoré časti, tie v origináli Jimi ešte 
odohrá a odspieva. Aj tieto „nedokonalosti“ občas vzbudzujú dojem, že miestami 
nešlo o veci, ktoré by Jimi plánoval vydať.
Album  Valleys of  Neptune  bol odbornou kritikou prijatý naopak výnimočne dobre. 
Väčšinou si  vyslúžil  iba  pochvalné hodnotenia  ako jeden z  najlepších albumov a 
prekvapení  minulého  roka.  Pochybnosti  nájdeme  skôr  u  Hendrixových  skalných 
fanúšikov, ktorí často podozrievajú vydavateľov týchto albumov z prehnanej túžby 
po zárobku na Hendrixovej pozostalosti. Avšak po vypočutí tohto albumu by som 
naozaj ľutoval, keby aj tieto nahrávky neboli vydané. Predsa len, od Jimiho už ďalšie 
albumy čakať nemôžeme a nevydávať jeho skladby by sa trochu priečilo snahám o 
zachovanie jeho odkazu, jeho hudby a možno aj posolstva. Preto hovorím „long live 
music of Jimi Hendrix“! Aj k takýmto albumom sa staviam s rešpektom, ako k celej 
Hendrixovej tvorbe, ktorá má svoju hlavnú podstatu predovšetkým v takej podobe, 
aby  znela  a  dostala  sa  k  svojim poslucháčom.  Verím,  že  toto  by  si  aj  sám  Jimi 
Hendrix naozaj želal.

Filip Hoško, 3. Bc

 



 Rara Avis – The Portrait
 
X Production, 2010

Rara  Avis je  mladá  nezávislá  kapela  a nádejný  talent  pôvodne  slovenskej, 
momentálne viac českej hudobnej scény. Vznikla v roku 2004 v Bratislave, odkiaľ po 
vydaní jedného EP – Singles (2007) a LP – The Portrait  (január 2010) presídlila do 
Prahy. A práve tento album stojí za pozornosť z niekoľkých dôvodov. Hoci vo svete 
je hudby s podobnými inšpiračnými zdrojmi nemálo (darkwave,  post-punk),  Rara 
Avis má svoj vlastný sebavedomý zvuk, sprevádzaný rozpoznateľným sugestívnym 
hlasom Daniela Galbu. Spomedzi domácej produkcie vyčnieva čoraz vyššie a svojím 
presvedčivým  a energickým  živým  prejavom  si  buduje  čoraz  stabilnejšiu 
poslucháčsku  základňu.  Hrajú  štyria  v  obsadení  Daniel  Galba  (spev,  gitara, 
syntetizátory), Lukáš Sova (basgitara) spolu s bicími nástrojmi a gitarou.
Ich hudba je priamočiara, nie však jednoduchá a ani v náznaku naivná. Hneď prvá 
skladba  It’s not too beautiful si to namieri priamo do vášho najhlbšieho vnútra, ale 
nenechá  vás  nad  sebou dlho  rozjímať.  Špinavá  spleť  soundu  basy  a  elektroniky, 
úpenie  gitár  a klávesov  strhnú  vo  vašej  hlave  vír čriepkov  z  polozabudnutých 
nočných  môr  a ponurej  reality.  Pohltia  vás  do  svojho  pochmúrneho  gitarovo-
elektronického  lesa,  z ktorého  niet  úniku  predtým,  než  sa  prederiete  vlastným 
svedomím. Preberú vás z apatie, prinútia k tancu, spevu a kriku.
Všetky piesne sa nesú v takmer rovnakom rýchlom tempe. Pomalšie sú dve, January  
and  the  kindred  spirit a Secret  dolls  can’t  survive,  najrýchlejšia  je  posledná  a asi 
najnaliehavejšia  Convention  for  the  paradise. Takmer  všetky  začínajú  jednoduchým 
gitarovým riffom a postupne  sa  pridávajú  ostatné  nástroje,  ktoré  spolu  dokonale 
fungujú a každý má svoje pevné miesto. Všetky sú podobne jednoducho vystavané, 
končia v nečakanom momente,  bez zbytočného prikrášľujúceho rozvíjania.  Všetky 
však  dokážu  v krátkom  čase  excelentne  podať  myšlienku.  Melódie  môžu  aj  po 
viacerých  vypočutiach  splývať,  avšak  každá  prichádza  s iným  prekvapujúcim 
momentom. Ťažko vybrať najlepšiu či najslabšiu, všetky sú rovnako silné. Album je 
krátky (34:59), piesní je spolu 10 a iba jedna prekročí 4 minúty.
Poetika albumu je temná.  Svetlo sa objaví len v dvoch piesňach,  v jednej  len ako 
spomienka a v druhej zapálené búrkou (The storm can light up your lamps, In the city  
where the hermits can’t help themselves). Slová útechy nehľadajte ani v  Let it all break,  
that  is  purpose z  piesne  Purpose.  Dôležité  je,  aby  ste  ich  po  vypočutí  textov  o 
absurdnosti života našli sami v sebe, na čo odkazujú autori v texte  Survival means  
special sense to me. Texty (mimochodom všetky v angličtine) nie sú len dokresľujúcou 
zložkou, ale prvotným náčrtom tajomnej atmosféry.
Je  to  Portrét odvrátenej  tváre  života,  na  ktorú  si  zvykneme  nasadzovať  masky. 
Zrkadlí  obrazy  plné  tmavých,  šedých  a modrých  zvukov  a príbehy  o neistote, 

 



frustrácii,  sklamaniach,  beznádeji  a nostalgii.  Maľujú  si  ho  po  svojom,  ignorujúc 
konvencie s víziou svojskej estetiky. Rara Avis a ich prvý album  The Portrait sú už 
teraz mená, za ktoré sa slovenská a česká scéna nemusí hanbiť. 

Amália Uhliarová, 3. Bc

Lee Ritenour`s 6 String Theory (2010)

Lee  Ritenour, inšpirovaný klipmi najslávnejších gitaristov z YouTube kanála 
a rôznorodosťou  gitarových  techník,  naplnil  svoj  sen,  v  ktorom túžil  „počuť  celú  
bandu najslávnejších gitaristov dneška v jednom albume“.

 Rôznorodosť  a pestrosť  štýlov  sa  mu podarilo  skĺbiť  do  veľkého  projektu 
s názvom „6 String Theory“.  Určite  zaujme každého poslucháča a značne uspokojí 
jeho očakávania  dobrej  a  kvalitnej  hudby.  Táto skvostná hudba skutočne „lahodí 
ušiam“, najmä ak sa stretne  jazz s bluesom, okorenený klasikou s prílohou rocku 
a popu. Na jej tvorbe sa podieľal aj čerstvý víťaz gitarovej súťaže  Yamaha 6 String  
Theory  Guitar  Competition,  Shon  Boublil,  so  svojimi  neuveriteľnými  kúskami  pod 
názvom  Caprices,  op.  20,  No.  2  and  7.  Tento  iba  šestnásťročný  génius  dokáže 
poslucháča  zaujať  a prekvapiť  najmä ľahkosťou  a istotou  hry,  ale  hlavne  tvorbou 
tónu. Veď nie omylom si ho porota na čele s Lee Ritenourom vybrala.  Najväčším 
prekvapením  bolo  spojenie  Lee  Ritenoura,  Pat  Martina  a Joey  DeFrancesca  so 
skladbou Four Les Paul, ktorá prináša nesmiernu bohatosť zvuku, farby a štýlu. Je to 
súperenie,  keď  sa  spomedzi  znejúcich  tónov  gitár  prediera  nepravidelný  zvuk 
hammond  organu  s aktivovaným  leslie  boxom.  Vyúsťuje  do  rýchleho 
zrozumiteľného  sóla  kĺzavým  pohybom  tónov,  v čom  si Larry  Goldings 
s DeFrancescom môžu podať ruky. Nehovoriac o skladbe My one and only love, kde sa 
George Benson pohráva s DeFrancescom a vymieňajú si hlavnú tému v improvizácii. 
BB King prichádza zase so svojou starou dobrou klasikou, avšak spojenie jeho výrazu 
najmä s Vine  Gill  znie  veľmi  zaujímavo,  štýlovo  takmer  podobne  v skladbe  Why 
I sing the Blues. Medzi ďalšími známymi hudobníkmi sa v projekte predstavili aj John 
Scofield, Steve Lukather, Neal Schon, Joe Robinson, Andy McKee, Tomoyasu Hotei, 

 



Gutherie Govan, Tal Wilkenfeld, Keb´Mo´, Joe Bonamassa, Taj Mahal, Robert Cray, 
Neal Slash, Johny Lang, Joe Robinson, či Mike Stern.

Vydarenému  albumu  možno  vytknúť  iba  to,  že  výraznosť  všetkých 
dvadsiatich svetovo uznávaných gitarových mágov sa často zlieva. Treba podotknúť, 
že väčšina týchto gitaristov vystupuje najmä sólovo, alebo svojimi kapelami. Tento 
problém  sa  dal  vyriešiť  častejšími  krátkymi  sólovými  výstupmi  jednotlivých 
interpretov pre ich ľahšiu identifikáciu. Do budúcna možno azda vysloviť želanie, 
aby  sa  takýchto  projektov  vytvorilo  omnoho  viac.  Hoci  si  interpreti  nie  vždy 
povahovo a štýlovo sadnú ako v prípade Lee Ritenoura a jeho uskutočneného sna. 
Ide o experiment a vzájomné obohacovanie sa hudobníkov.

                       Marcel Jánošík, 3. Bc

Jej láska nikdy nepominie – jej gospel žije

CD PERSONAL JESUS, Nina Hagen, Koch/Universal Music, 2010

Nina  Hagen,  dnes  päťdesiatšesťročná  nemecká  punk-rocková  legenda, 
osobnosť  známa svojím extravagantným výzorom,  úžasným hlasovým rozsahom, 
radikálnymi názormi a rozsiahlou aktivistickou činnosťou, si počas svojej 40-ročnej 
kariéry prešla mnohými hudobnými žánrami. Od rocku, cez punk, pop, new wave, 
swing,  jazz,  blues  a  ďalších iných  žánrov sa  dostala  i ku gospelu.  Svoj  posledný, 
v poradí štrnásty oficiálny sólový album Personal Jesus, venovala výlučne gospelovej 
tematike.  Prikláňam  sa  teraz  skôr  ku  pojmu  gospelová  tematika  než 
gospelová hudba,  pretože  album  je  zostavený  zo  skladieb  rôznych  hudobných 
žánrov. Snáď s výnimkou jednej piesne sú všetky na náboženské texty. Máme teda 
možnosť vypočuť si  výbornú kombináciu country,  blues,  rocku a soulu s typicky 
americkým  zvukom,  závažnosťou  kresťanských  textov,  no  a  samozrejme aj  s 
prítomnosťou ducha gospelovej  hudby.  Treba však spomenúť,  že gospel  môžeme 
nájsť už na jej skorších albumoch, čiže nie je úplnou novinkou na poli jej pôsobenia. 
Napríklad ku skladbe Hold me, pôvodne od Mahalie Jackson, z albumu Nina Hagen 
bol v Paríži roku 1989 natočený dokonca aj videoklip. 

 



Personal  Jesus  je  album  plný  známych,  prevažne  gospelových  cover  verzií.  Nina  
Hagen  bola  inšpirovaná  skvelými  hudobníkmi  ako  Elvis  Presley (Help  me,  Run  on),  
Margaret Allison (I´ll  live again,  Take Jesus with you),  Marion Williams (Sometimes  
I ring up heaven), Blind Willi Johnson (Nobody´s fault but mine),  Woodie Guthrie (All  
You Fascists), či skupinou Dixie Hummingbirds (God´s Radar). 

Album je pomenovaný podľa jedného z najznámejších hitov kapely Depeche 
Mode. V skutočnosti je podľa textára Martina Gore pieseň Personal Jesus o tom, čo to 
znamená „byť  pre  niekoho  Ježišom,“ mysliac  konkrétne  vzťah  Priscilly  Presley  k 
Elvisovi, ktorým bol Gore inšpirovaný. V tomto prípade však skladba vychádza z 
čisto kresťanského aspektu a samozrejme má i nový aranžmán. Nina Hagen čerpá 
skôr z verzie „kolibríkov“, gospelovej kapely Dixie Hummingbirds, ktorá je o čosi 
živšia  a hudobne  jasnejšia.  V  interpretácii  Niny  Hagen nemožno nevycítiť  pravý 
a nefalšovaný  rockovo-gospelový  feeling.  To  iste  platí  i pre  zvyšných  dvanásť 
skladieb. „Kolibríkov“ si za vzor berie i v prvej piesni albumu s názvom God´s Radar. 

Nina  Hagen  spieva brilantným,  tmavým,  jazzovým  hlasom,  ktorý  síce  po 
rokoch  veľmi  klesol,  nestratil  na  intenzite  a  expresivite.  Hagen  s ním  však  vie 
výborne pracovať. Mení dynamiku, používa rôzne zafarbenia a polohy hlasu práve 
na miestach. kde si to konkrétna pieseň vyžaduje. Takéto hranie sa s hlasom môžeme 
najlepšie počuť v bluesovej  skladbe  Sometimes I ring up heaven.  Pohodový, soulový 
tón, miestami popretkávaný ľahkým chrapotom, maximálne zjemnený vo výškach 
a naopak  zosilnený  na  miestach,  kde  si  to  vyžaduje  text,   znie  v kombinácii 
so skvelým gitarovým sólom Markusa Watkinsa absolútne bravúrne.

Ninina láska k Bohu je natoľko silná, že sprevádza každú jednu pieseň istým 
čarom duchovna a zároveň radosti. Vo všetkých skladbách počuť, že Nina si stojí za 
tým, čo spieva. Môžete cítiť vášeň, ktorú vkladá do svojej interpretácie a zároveň silu, 
ktorú získava späť. Aj samotná Nina Hagen vraví, že prostredníctvom tohto albumu 
chcela  vysvetliť  svoj  osobný príbeh  a  zážitok s Ježišom.  Svoju cestu  k Bohu a  ku 
kresťanstvu podáva podrobnejšie už predtým, a to vo svojej knihe Bekenntnisse, ktorá 
v Nemecku vyšla v marci tohto roku. Albumom Personal Jesus svoje vyznanie už iba 
umocňuje. 

V prípade  tejto  nemeckej  ikony sa  mi  páči,  že  nikdy neviete,  s čím novým 
príde nabudúce. To, čo Nina Hagen robí, je vždy oduševnené a precízne. Má okolo 
seba vynikajúcich hudobníkov, producentov a profesionálov za mixážnym pultom, 
ktorí dávajú jej albumom kvalitný finálny efekt. 

Všetky  albumy  Niny  Hagen,  vrátane  Personal  Jesus sú  preto  plné  dobrej 
muziky.  Vrelo  odporúčam  zvýšiť  váš  interes  o túto  nesmierne  talentovanú 
hudobníčku! Pevne verím, že neoľutujete.   

 Jana Kosová, 3. Bc

 



Symbióza hitov, rocku a symfoniky opäť zabodovala 

Aupar tour 2010 Miro Žbirka & Symphonic Orchestra

  V októbri  minulého roka mohla slovenská verejnosť vzhliadnuť koncertné turné 
dnes už legendy česko-slovenskej pop music Mira Žbirku. Turné pod názvom Aupar  
tour 2010 Miro Žbirka & Symphonic Orchestra prebrúsilo celé Slovensko a navštívilo 
vyše desiatky miest.  Dňa 27. októbra 2010 mohli koncert  zažiť aj  Bratislavčania v 
športovej  hale  na  Pasienkoch.                                      
 Na  koncerte  sa  okrem  speváka  predstavila  aj  jeho  súčasná  sprievodná  kapela
- v zložení Honza Ponocný, Honza Kořínek, Honza Horáček, Aleš Zenkl a Standa 
Matoušek  -  a  približne  po  deviatej  skladbe  nastúpil  na  javisko  aj  40-členný 
symfonický orchester Capella Istropolitana pod vedením dirigenta Adriána Kokoša. 
Ako hosťujúce speváčky zaspievali v duetách so spevákom Magdalena Šalamounová 
(v piesni Tento song) a Martha (Co bolí to přebolí).                                                      
  Začiatok podujatia síce trochu pokazilo zlyhanie organizácie, v sektore najdrahších 
lístkov totiž bolo málo umiestnených stoličiek a niektorí ľudia museli stáť. No líder 
koncertu nepríjemnú situáciu vyriešil a svojim charakteristickým a trochu ironickým 
spôsobom požiadal organizátorov o nápravu, čo sa následne aj stalo. Ďalší priebeh 
koncertu  sa už niesol  v znamení  príjemnej,  veľmi uvoľnenej  atmosféry,  spevák v 
prestávkach medzi  piesňami žartoval a spomínal na viaceré úsmevné epizódy zo 
svojho  života.                                                      
  Na  koncerte  zaznelo  približne  23  Žbirkových najznámejších  hitov,  takže  zarytí 
fanúšikovia si určite prišli na svoje. Piesne odzneli v originálnej tónine, z hľadiska 
melodickej a harmonicko-rytmickej štruktúry zhodne prezentovali pôvodné štúdiové 
verzie. Taktiež tempo skladieb sa nieslo v podobnom „tepe“ (až na pár výnimiek, 
ktoré  boli  zahraté  v  tempe  skôr  pomalšom  a  išlo  prirodzene  najmä  o  skladby 
interpretované so symfonickým orchestrom). 
  Hudobných odlišností v podaní kapely, žiaľ, nebolo veľa, no určite bolo osviežujúce 
zakončenie piesne  Možno sa Ti  zdá v  durovo-veľkom septakorde miesto pôvodnej 
základnej D-durovej tóniny, či pieseň Dr. Jekyll a Mr. Hyde v príjemnej reggae verzii.
Osobitnou kapitolou sú samozrejme aranžmány s orchestrom, upravené Martinom 
Hyblerom. Niektoré z nich boli skutočne nádherné, napríklad v piesňach  Balada o  
poľných vtákoch, Atlantída, Zažni či v piesni Jesenná láska. V jej závere sa dokonca mihol 
hobojom nežne interpretovaný motív Rozvíjej se poupátko z filmu Pyšná princezná, až 
na  posledný  tón,  odohraný  o  oktávu  vyššie,  čím  rafinovane  unikol  okamžitému 

 



odhaleniu  poslucháčov.  Ďalšie  však  pôsobili  trochu  ako  zabehnuté  klišé  až  gýč, 
najmä spracovanie v bloku piesní, kde odzneli také skladby ako V Slepých uličkách,  
Nechodí, Katka či Prvá.
 
  Keď už sme pri spomenutom bloku, musím priznať isté rozčarovanie, že práve tieto 
piesne sa spevák rozhodol prezentovať skrátenou formou, na druhej strane piesne 
ako Tvoj svet je môj zo seriálu Ordinácia v ružovej záhrade či Tento song odzneli v plnej 
svojej  dĺžke. Myslím, že naozaj nemožno porovnať popularitu takej stálice,  ako je 
pieseň V slepých uličkách a piesne skomponovanej pre televízny seriál... Je to tým, že 
opäť chýbala Marika?  Nuž akokoľvek, proti  gustu žiaden dišputát, ale...
  Taktiež mi chýbal ten starý pôvodný zvuk „Simmonsov“, okúzľujúcich a typických 
bicích pre 80-te roky. Počuť pieseň Nechodí a nepočuť tento nástroj je pre mňa niečo 
podobné ako jesť vychladenú polievku – dá sa zjesť, no niečo tomu riadne chýba...  
  Bolo však veľmi príjemné sledovať súlad rockovej kapely a symfonického orchestra 
najmä vo „vypalovačkách“ tipu Denisa,  Zažni či  Miliónkrát. Piesne mali ten správny 
drive  a  osviežujúcu  kombináciu  symfonickej  jemnosti  a  rockovej  dravosti  i 
komunikatívnosti. ...že si to hudobníci užívali, to mohli diváci vidieť aj pri prvkoch 
tzv.  „hravej  dynamiky“  v  malebných  poskokoch  dirigenta  v  skladbe  Denisa,  v 
kratučkej pauze a stand up hudobníkov v piesni  Múr našich lások a či ich spoločné 
„nananá“ v závere beatlesovskej Hey Jude.                                                
   Interpretácie hudobníkov boli obstojné, na druhej strane mi chýbalo možno viac 
inštrumentálnych  sólových  prejavov,  ktoré  osobne  veľmi  vítam  na  koncertoch.  
  No vcelku možno skonštatovať, že kombinácia symfonického orchestra a rockovej 
kapely sa ukázala ako skvelý nápad a to nielen z hľadiska obohatenia zvuku, ale tiež 
preto, že takéto spojenia snáď stimulujú v ľuďoch aj pozitívny pocit zo symfonického 
orchestra,  „dvorného“  interpreta  klasickej  hudby...  A  keď  sa  k  tomu  pripočítajú 
Mekyho hity, plné výraznej a geniálne jednoduchej melodiky beatlesovského typu a 
rockovej  dynamiky,  plus  poetické  texty  a  Mekyho  osobitý  zmysel  pre  humor  a 
sebairóniu...  
Nuž,  tie  dve  večerné  hodiny,  strávené  v  hale  na  Pasienkoch,  rozhodne  neboli 
premárneným časom.  

Lucia Fojtíková, 3. Bc
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