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Úvodník 

 Hudba v nás vie často vyvolať prekvapujúci až šokujúci pocit. Pýtame sa: Ako mohol 

skladateľ vymyslieť takú krásnu a pútavú melódiu? Ako môžu tie akordy tak úžasne splývať 

navzájom? Odkiaľ získal talentovaný hudobník virtuozitu? Je to všetko ohromný talent alebo 

úporná práca? Ak si odpoviete na všetky otázky áno, nie ste ďaleko od pravdy. Medzitým sa 

často vyskytuje jedna vec, ktorú ľudia vedia pri prvom počutí  prehliadnuť. Sú to poznatky. 

 Asi sa nepomýlim, keď poviem, že poznanie  často asociuje akademickú pôdu, t. j. 

univerzitu. Poznatky môžeme získať rozličnými spôsobmi, niekedy aj nekonvenčne, alebo 

neočakávane, možno aj s malým záujmom, či pozornosťou. Poznatky ako také fakty, ktoré sú 

väčšinou surové, neznamenajú takmer nič samé o sebe. Čaro leží v tom, ako to naučené 

môžeme alebo vieme aplikovať v práve reálnom svete či v praxi. Napríklad skladateľ Johann 

Sebastian Bach, keby nemal vedomostný základ, tak by pravdepodobne nikdy nevyvinul 

kontrapunkt do takej miery, ako ho dnes poznáme. Nebyť základných hudobných vedomostí, 

Ludwig van Beethoven by nikdy nevykonal také revolučné postupy v hudobnej forme, aké sú 

nám dnes známe. Tiež, bez nejakého základu by nedošlo k takým radikálnym zmenám 

v hudbe, aké uskutočnili osobnosti ako sú Wagner, Debussy, Schönberg atď...  

Mnohokrát, keď vidíme nejakého virtuózneho hudobníka improvizovať, máme pocit, 

akoby transcendoval celý hudobný jazyk. Nebyť práve tých poznatkov, do tohto štádia by sa 

určite nedostal. Vynára sa mi z hlavy meno John Coltrane a mnohí iní... 

Osobne, keby som nemal tie poznatky, ktoré som získal buď súkromne od učiteľa, 

alebo na akademickej pôde, cítil by som sa  zatratený v nekonečnom hudobnom svete. Počul 

by som mnohé elementy, vzťahy, spoje, komplexnejšie harmonické a rytmické prvky a iné 

veci, ktoré by samé o sebe nedávali ucelený zmysel. Jednoducho, bol by som v akomsi 

chaose. Hudba ako taká je sama o sebe trochu chaotická. Práve vďaka tomu, čo sa naučíme 

o nej, sa nám niekedy ten chaos môže zdať menej neusporiadaný a prijateľnejší. Akademické 

štúdium hudby nám určite uľahčí a otvorí cestu na jej praktické použitie alebo využitie. 



Práve tieto poznatky, milí čitatelia, si budete môcť overiť v nasledujúcich textoch, 

ktoré pre vás pripravili ambiciózni a perspektívni študenti hudobnej vedy.        

 

Erik Čeman 
 

DVOŘÁK ZO ZAHRANIČIA 

Antonín Dvořák 

Zigeunerlieder, Songs & Duets 

Genia Kühmeier, Bernarda Fink, Christoph Berner 

Harmonia mundi, 2012 

 

     Piesňová tvorba Antonína Dvořáka býva popri jeho orchestrálnych dielach často 

podceňovaná, boli to však práve Moravské dvojzpěvy, op. 32 pre soprán, alt a klavír, ktoré 

skladateľovi otvorili dvere do zahraničného povedomia. Pôvodne vznikli pre potreby 

domáceho muzicírovania rodiny Neffovcov, kde si Antonín privyrábal vyučovaním hudby. 

Neskôr ich však Dvořák odoslal do Viedne, pretože sa uchádzal o rakúske štátne štipendium 

poskytované mladým, talentovaným a nemajetným umelcom. Skladateľ použil pôvodné české 

ľudové texty a dokomponoval k nim nové melódie. Dve rovnocenné ženské vokálne línie sa 

prelínajú, imitujú či postupujú vo vzájomnej rytmickej inverzii, všetko pod spoločným 

menovateľom ľudového naturelu.  

      Bernarda Fink a Genia Kühmeier vystihli potenciál tohto diela a prinášajú harmonickú 

vokálnu súhru, kde Bernardin hlbší hlas sa navzájom doplňuje s iskrivým lyrickým sopránom 

Genie. Túto príjemnú kombináciu farieb si môžeme najviac vychutnať v rytmicky jednotných 

častiach, ako napr. v piesni A já ti uplynu. Obe si výborne poradili s vokálnou líniou 

k miestami protichodne koncipovanému klavíru a vo svojom prejave s profesionálnou 

ľahkosťou celistvo interpretujú jednotlivé frázy piesní. Okrem pohotového zvládnutia vlastnej 

línie sa v piesni Prsten stretávame s vyrovnanou vzájomnou interakciou oboch interpretiek vo 

forme dialógu. Vynikajúco zvládnuté dynamické a rytmické prechody napomáhajú ku 

kompaktnosti celkového dojmu. Z interpretácie cítiť hravú pulzáciu, aj keď miestami 

poslucháč očakáva možno viac korenia v podobe nezbedného ľudového temperamentu. 

Napriek svojej zdržanlivej umiernenosti však Moravské dvojzpěvy predstavujú ťažisko 

nahrávky.  



      Okrem spoločného výstupu má každá z interpretiek na albume aj svoj vlastný piesňový 

cyklus. Na prvý pohľad odlišné kompozície Cigánske melodie, op. 55 a Biblické písně, op. 99 

spája okrem mena autora aj prirodzená bezprostrednosť prostých ľudí.                                    

      Genia Kühmeier sa prezentuje Cigánskymi melodiami pre soprán a klavír, kde hlavnou 

Dvořákovou inšpiráciou bola kočovná sloboda tohto národa a ich spätosť s prírodou. Genia 

presvedčivo prednáša piesne rôznych nálad, svojím spevom dokáže navodiť od zasnenej 

atmosféry v prvej piesni Má píseň zas, cez smutnú A les je tichý kolem kol či nostalgickú 

náladu v spevákmi veľmi obľúbenej piesni Když mne stará matka, ale aj vášnivý výraz 

v piesni Struna naladěna. Jej spev vyznieva na nahrávke veľmi ľahko a graciózne a bez 

zaváhania zvláda aj početné skoky v melódii, popri ktorých pohotovo vedie dynamickú líniu. 

Spieva citlivé piana a dokáže vytvoriť niekedy až veľmi silné forte, ktoré by si zaslúžilo 

možno sprievod orchestra. 

      Biblické písně pre alt a klavír so slovami starozákonných žalmov predstavujú neobyčajný 

rozhovor, kde skladateľ predostiera svoje prosby, radosti i trápenia. V podaní Bernardy Fink 

vyznievajú pokojne a sú zbavené zbytočného pátosu, čím uveriteľne vyjadrujú Dvořákovu 

úprimnú zbožnosť. Ani miestami výraznejšie vibrato mezzosopranistky nevyrušuje 

poslucháča v navodenom pocite pokory a „uvedomení si svojej prostoty“.   

      K priaznivému umeleckému zážitku nesporne prispel aj klavirista Christopher Berner, 

inak sólový interpret, ktorý novú úlohu zvládol veľmi pohotovo, a ku spevu dokázal vytvoriť 

veľmi pozorný a citlivý klavírny sprievod. 

     Keďže sú všetky príspevky na tomto albume v češtine, obdiv patrí odvážnej voľbe 

zahraničných interpretov spievať Dvořákove diela v jeho rodnom jazyku. Výsledkom tohto 

úsilia je vysoký koeficient zrozumiteľnosti českého jazyka. 

 

Margaréta Jurkovičová 

ŠÍRITELIA BAROKOVÉHO POSLANIA 

 

Po štyroch rokoch nepretržitého skúšania, odohratých koncertoch na viacerých miestach 

Slovenska či zahraničia, sme sa dočkali prvého albumu pomerne neznámeho hudobného 

telesa s názvom Harmonia Classica.  

Táto hudobná rodina sa venuje interpretácii prevažne klasickej hudby. V roku 2008 napadla 

 Brigitte Hegyiovej výborná myšlienka, dať milovníkov hudby dokopy, čím im umožnila 

 pestovať lásku k hudbe akéhokoľvek štýlu i druhu aj naďalej. Komorný súbor zo Šamorína 

odštartoval svoje pôsobenie koncertom v Dóme sv. Štefana vo Viedni, no a odvtedy 



absolvoval mnoho koncertov. Čo je podstatné, členmi súboru sú  ľudia pôsobiaci v rozlične 

zameraných profesiách. Začiatky každého z nich sa viažu so ZUŠ v Šamoríne, kde všetci hrali 

v školskom sláčikovom orchestri a mnohí z nich v tom pokračujú dodnes. V súčasnosti má 

súbor 20 členov, medzi ktorými panuje rodinná atmosféra odrážajúca sa aj pri ich 

jednotlivých interpretáciách.  

Samotný album nesie názov Barocco a ako už z názvu vyplýva, márne by sme na ňom hľadali 

skladby populárne či súčasné. Samotný repertoár je vybraný starostlivo, väčšinou sa na ňom 

objavujú skladby menej známe, čím dali verejnosti priestor na ich lepšie spoznanie. Spolu 

obsahuje 9 skladieb, ktoré sa delia na jednotlivé časti. Poradie je pestré, takže obsah 

poslucháča neomrzí. Navyše, zoradené sú tak, že pri počúvaní sa postupne dostávame 

z raného k vrcholnému baroku. Album uzrel svetlo sveta v apríli roku 2012 na koncerte, ktorý 

bol usporiadaný pri príležitosti jeho krstu. Z môjho pohľadu, si títo hudobníci dali záležať na 

zachovaní ladného ducha od obalu až po samotný názov CD. Hoci obdobie, v ktorom sa 

album nesie, nie je príliš populárne, nájde sa dostatok priaznivcom a fanúšikov, ktorí si prídu 

na svoje. 

Na správnu hudobnú vlnu naladí poslucháča hneď prvá skladba od Palestrinu – Chorál. Súbor 

sa rozhodol podať túto skladbu, pôvodne určenú pre zbor, v sláčikovom podaní. Súhra prvých 

i druhých huslí je v tomto prípade dobre zohratá, ale väčšie rozdiely medzi pianom a forte by 

tomu rozhodne neuškodili. Na druhej strane pri interpretácii nechýba ľahkosť a jemnosť, 

ktorá sa nesie počas celého počúvania.  Elegantný začiatok vystriedala druhá skladba, 

podstatne svižnejšia, s názvom Drei Tanzsätze od Paula Peuerla. Ide o tri hravo prevedené 

tance, minútové kusy Dantz, Ballet a Courant v čisto barokovom štýle. Ballet sa nesie 

v pomalšom, pokojnejšom tempe a Dantz s Courantom v tempe dynamickejšom.  

Tretia skladba od Telemanna si vyžaduje viac vážnosti. Ide o technicky náročnejšie časti, 

s ktorými sa ale hudobné teleso popasovalo statočne. Tempo je zvolené rozumne, aby sa 

v skladbe nestratila melódia. Dolce sa nieslo v duchu plnom ľahkosti. Grave, tretia časť z trio 

sonáty, navodzuje smutnú náladu, no na upevnenie zážitku  by sa mi žiadalo viac vibrata, čím 

by pôsobila ešte melancholickejšie. Naopak záverečné Vivace navodilo ohnivú a dynamickú 

atmosféru.  

V tretej skladbe sa stretávame opäť s kratšími časťami, tentoraz od Vittaliho, so štyrmi 

Minuettmi. Hudobné teleso dobre zinterpretovalo ani nie minútové prevedenia a tých pár 

intonačných chýb sa po zážitku z Telemanna dá ľahko odpustiť.  

Absencia sláčikov v nasledujúcom Pizzicate od Glucka pôsobí oživujúco a súbor si dobre 

počínal aj bez sprievodu čembala. Dopomohol tomu i mohutný tón kontrabasu.  V druhej časti 



skladby kostru mf, ff, pp si súbor pozmenil na mf, pp, ff. Ozvláštnilo ju to a dodalo jej to iný 

ráz, ako bolo pôvodne dané.  Skladba je postavená do stredu albumu, čo spestrilo formu 

a usporiadanie skladieb. Zaradenie Maďarských tancov ako Intrada, Courant, Aria a Solomon 

vniesli na CD akýsi jemný ľudový podtón.  

Triosonate F- dur od Pepuscha je siedmou skladbou v poradí a rozhodne i najdlhšou. Largo, 

Allegro, Adagio, Allegro molto vytvárajú spleť harmónie rýchlych i pomalých skladieb 

s črtami a podobou zrelého baroka.  Hudobníci s citom interpretovali pomalé skladby, no v 

rýchlych partoch naopak cítiť hravú jedinečnosť. Počuteľný kontrast vo farbe nástrojov je 

možné zachytiť v pomalej, až melancholickej časti Largo, pretože prvé a druhé husle sa 

striedajú v sólach.   

Predposledná Correliho Sonate I. je zložená z krátkych barokových skladieb. Nazvala by som 

to farebným začiatkom konca, ktorý naznačuje vrchol baroka. Skladá sa zo štyroch častí, 

z toho dve sú pomalé a dve sa nesú v rýchlejšom tempe. Je to skutočne pestrá predpríprava na 

záverečnú bodku. Corelli sa teda stal dobrou voľbou. Koniec je impulzívny a postupne stráca 

barokový nádych. V skladbe Fugue od Rameaua  čembalo vystriedalo klavír, čo ale nepôsobí 

rušivo, keďže naznačuje prechod do raného klasicizmu. Náročné klavírne behy zvládla 

klaviristka s najväčšou profesionalitou a sláčikový sprievod tomu dodal istý pôvab. Aj napriek 

tomu hlavné slovo patrilo klavíru. Jeho romantické klavírne prevedenie  je pre barok 

nezvyčajné a vyjadruje inakosť. Predsa len, je to skladba, ktorá v pyramíde postupnosti 

naznačuje prechod z jedného obdobia do nasledujúceho, ale barokový ráz by určite zachovalo 

viac portamenta. Náročnosť skladby zrejme zapríčinila, že zo sláčikov bolo cítiť drobnú 

neistotu. Každopádne toto dramatické a pompézne vyvrcholenie tomu dodalo krásny záver za 

celým albumom.   

Drobné intonačné výkyvy sa dajú prepáčiť, keďže nejde o profesionálov, ale o amatérskych 

hudobníkov, ktorí sa hudbe venujú hlavne pre radosť a potešenie.  Lepšia práca s dynamikou, 

 by však len umocnila formu skladby a nabrala by tým istú profesionalitu. Taktiež na 

niektorých miestach cítiť nesúhru prvých, druhých, či tretích huslí. Ale toto sú sotva 

povšimnuteľné drobnosti, ktoré na kvalite CD neuberajú. Súbor Harmonia Classica tým 

ukazuje, že aj keď sa hudbe venuje len pre radosť, dokáže v skladbách zachovať jej poslanie a 

význam.  

Milka Lengyelová, boML 

 

 

 



 

Johann Sebatian Bach a Peter Zagar 

15. 12. 2012 

     V poradí už tretí koncert z cyklu Bach – Kantáty so Solamente Naturali odznel tretiu 

adventnú sobotu v Malom evanjelickom kostole v Bratislave. Pod vedením Miloša Valenta sa 

tentokrát predstavil súbor Solamente spolu s maďarskými vokalistami. 

Program bol vybraný tematicky. Odznela tu duchovná hudba s adventnou tematikou - kantáty 

Johanna Sebastiana Bacha Wachet! belet! belet! Wachet!, BWV 70 a Ärgre dich, o Seele, 

nicht, BWV 186a, ktorá bola pôvodne uvedená na tretiu adventnú nedeľu a tak isto zaznela 

v Bratislave v rámci nedeľných bohoslužieb. 

     Bachove diela, tvoriace ústrednú časť koncertu, boli dopĺňané skladbami slovenského 

skladateľa Petra Zagara. Už v prvých tónoch bolo cítiť, že na poslucháčov čaká kvalitný 

koncert. Úvodný chorál Sing, bet und geh auf Gottes Wegen orchester odohral kompaktne, 

napriek mierne opatrnému nástupu vokalistov. Zagarovo Laudate Dominum (Žalm 116) 

vyznelo veľmi pôsobivo. 

     Po progresívnom začiatku nasledovali hravé pasáže výbornej vokálnej interpretácie 

sopranistky (Gabrella Szilli) a altistu (József Csapó). Ich súhra dielu svedčala najmä na 

miestach, kedy kontrapunktické spracovanie spadá do melancholického jednohlasu. 

Dynamickú vstupnú skladbu nasledujúcej dvojčasťovej kantáty (BWV 70) orchester opäť 

zvládol výborne.  Mne osobne tu však chýbal zbor. Ansámblové obsadenie spevákov bolo v 

hlasných pasážach slabé a ich hlasy sa tak vo zvuku orchestra mierne strácali. 

    Árie sprevádzané len contiunuovými nástrojmi vyzneli v konečnom dôsledku rozpačito. 

V pasážach, hraných celým orchestrom, bol zvuk paradoxne homogénnejší. Nasledovalo 

Zagarove Ave verum corpus so zaujímavým sprievodom organu a violončela. Jednohlasný 

úvod sa rozrástol do jednoduchého viachlasu, výsledkom čoho bola efektná skladbička. Ďalšie 

Zagarovo dielo Veni Emmanuel, založené na duchovnej piesni, prenieslo na divákov pokoj 

adventu vo fáze, keď sa  k sopránu a altu pridal bas (Matúša Trávnička). Skladba aj napriek 

vratkému záveru v podaní orchestra vyznela veľmi pôsobivo. 

    V úvode Bachovej kantáty BWV 186 treba vyzdvihnúť vyvážený zvuk orchestrálneho 

telesa a vokalistov. V áriách sa v dobrom svetle ukázali speváci, ich hendikepom bolo iba ich 

nedostatočné obsadenie. Nepríjemne tu pôsobili najmä nekonkrétne tóny violončela. Záver 

kantáty akoby začal stupňovať výkonnosť interpretov. Ária sopránu a altu, odspievaná i 



odohraná bez akejkoľvek počuteľnej chyby a záverečný chorál, sa nedajú hodnotiť inak ako 

výborne. 

    Veľmi zaujímavým bodom programu bola premiéra Zagarovho diela Benedictus Dominus 

Deus Israel. Ide o dialóg basu a zboru. Energický začiatok skladby neskôr ukľudní nástup 

basu. Rýchle orchestrálne časti sa tu striedajú s pomalými vokálnymi pasážami, až kým ich 

nezastaví dramatický moment, ktorý sa kontrapunkticky rozvíja, kým  nevyústi do zborového 

zakončenia. V diele sa strieda moderná hudba so staršou barokovou. V istom momente 

poslucháča podpichnú motívy podobné úvodnej časti Bachových Jánových pašií a v ďalšom 

prichádza nový moderný sprievod s ľahkými disonanciami. Záver diela sa nesie v 

barokovom duchu; zbor spieva akordicko-homofonickým štýlom nad ostinátnou figúrou. 

Kombináciu zaujímavej skladby a dobrej interpretácie diváci ocenili veľkým potleskom. 

    Koncerty Solamente Naturali s podtitulom Bach sú príjemným a pomerne raritným 

podujatím, kde si možno okrem Bachových kantát vypočuť aj diela menej známych, aj 

slovenských skladateľov, akým je napríklad spomínaný Peter Zagar, v podaní vynikajúceho 

hudobného telesa a zahraničných hostí. 

Adriana Grešová 

 

ANDREJ  ŠEBAN koncertoval s kapelou po viac ako ôsmich rokoch 

 

 Od roku 2000  klasik slovenského rocku, gitarista Andrej Šeban  po významných 

skúsenostiach a spoluprácach s Richardom Müllerom, Dežom Ursinym, Jarom Filipom, 

Mariánom Vargom, Petrom Lipom či Oskarom Rózsom, prestal vystupovať. Zaslúžene si 

vydobil meno vyhľadávaného, uznávaného hudobníka a skladateľa, v značnej miere izolovane 

sa sústredil na vlastnú tvorbu. V novembri 2012 sa v Zrkadlovom háji v Bratislave uskutočnil 

ôsmy koncert slovenského gitaristu, skladateľa a producenta Andreja Šebana v rámci jeho 

turné Andrej Šeban tour 2012 s novo založenou skupinou. Samotné turné a Šebanova 

iniciatíva o vytvorení novej koncertnej skupiny vzbudila značnú pozornosť a mnohé 

očakávania. 

Spomínané turné, začalo koncertom začiatkom novembra v Trnave  a prizval si tiež  skupinu 

mladých, menej známych hudobníkov: prešovského klávesistu Daniela Špinera, tiež 

spolupracoval s Katarínou Koščovou, basgitaristu Petra Rusňáka a dvadsaťročného bubeníka 

z Michaloviec - Michala Fedora. 



Koncertný repertoár pozostával prevažne z piesní z albumu Bezvetrie, Časozber, 

experimentálneho počinu Space Boys a z improvizácií, pre Šebana veľmi charakteristické, 

pretože tvorili už takmer desať rokov väčšinu programu jeho sólových vystúpení. 

Dramaturgicky však koncert zo Zrkadlového hája pôsobil značne nevyrovnane a ku koncu 

vyvrcholil v absolútnu nekompaktnosť a anarchiu, a to nielen zaznením piesne Ja som bača 

veľmo starý od Demikátu, ale aj nekonečným „prídavkovaním“, čím sa koncert natiahol 

takmer na tri hodiny! Zvláštnu úlohu zohrávali tiež piesne, ktoré pôsobili na okraji 

improvizácie, no často v sebe zahŕňali citovanie známej, jednoduchej melódie, ako to bolo 

v úvode koncertu, keď takouto podobou zaznelo niečo na spôsob Zlatej brány. Na citovanie, 

variácie a rozmanité harmonizácie ľudových motívov sme boli zvyknutí už zo Šebanových 

sólových vystúpení, kde ich však vedel hudobník využiť vhodne, nenásilne, s plynulou 

jednoduchosťou a inštinktívne. Žiaľ, na koncerte v Zrkadlovom háji sa niečo také rozhodne 

nedostavilo, a berúc do úvahy navyše samotný kontext jednotlivých piesní, je nutné 

zdôrazniť, že to fungovalo naozaj minimálne. 

Na úvod si však divák mohol povedať (hoci s nepochopením autorovho zámeru, ktoré 

s odstupom času narastalo), že ide len o „rozbehnutie sa“. Čo sa v danom momente potvrdilo, 

pretože nasledoval sled skladieb z Bezvetria a Časozberu odštartovaný tak, ako na albume 

Bezvetrie, piesňou Odkaz. Kapela hrala veľmi súdržne, a Šebanova voľba mladých 

hudobníkov sa ukázala ako veľmi správna. Bolo vidieť, že na piesňach tvrdo pracovali a tiež 

sa ukázalo, že piesne z Bezvetria jednoducho nestarnú a majú čo povedať rovnako ako tie 

z Časozberu spred dvoch rokov. Priestor medzi skladbami (prípadne niekedy aj počas nich) 

vedel Šeban vyplniť často vtipne, no postupne diváka ľahko prestali baviť jeho slovné vstupy, 

a svojim mizantropicko-frustrujúcim, trúchlivým sarkazmom vám mohli začal liezť na nervy 

(obzvlášť  ak ste aspoň trochu oboznámení s jeho osobnosťou).  

Ďalším faktom, ktorý stojí za povšimnutie je Šebanov spev, a jeho voľné improvizácie. Pre 

toho, kto zažil aspoň jedno jeho sólové vystúpenie z blízkej doby (napríklad v v rámci turné 

k albumu Časozber), to nebolo nič nové, no naopak sa mohol potvrdiť v pokroku, k akému 

hudobník dospel vo svojom speve. Jeho práca s loopmi, delaymi a inými gitarovými efektmi 

zrejme nevyžaduje ďalší komentár, pretože tu Šeban po niekoľkýkrát ukazuje, že je doma vo 

svojom remesle. 

Pri vymenovaní pozitív však stále vstupujú do hry už vyššie uvedené negatíva. Po sérii naozaj 

výborných piesní bez dokazovania si kto koľko cvičil a iných zbytočných „gymnastík“ vás 

z pokoja skladieb, spočiatku úsmevných teatrálnych výjavov (akým bolo spievanie skladby 

Pomaly si navykáme do megafónu) a dobrého pocitu nadobudnutého z nich, opäť vyrušia 



kompozície podobného charakteru ako v úvode alebo Šebanove poznámky o Oskarovi R. 

a podobne. Ocitáte sa vo veľmi výraznej sinusoide a po dvoch hodinách s radosťou privítate 

koniec. Ten prichádza a ako prvý prídavok zaznie skladba Bezvetrie, s kapelou veľmi 

príjemne a silne pôsobiaca. Bola by to ideálna bodka, a to hlavne v zmysle veľmi dôstojného 

ukončenia koncertu. 

Lenže po vytlieskaní druhého prídavku sa dostavila akási zvláštna, všetko popierajúca vlna – 

„keď ste to chceli, máte to mať“. Odzneli siahodlhé skladby (alebo to bola jedna mimoriadne  

dlho trvajúca?) pozostávajúcich z dlhých klavírnych a bubeníckych sól, ktorých význam 

ostane asi navždy skrytý, Demikát, rock’n’roll a akési rituálne tance všetkých členov na 

záver. Z koncertu sa stala opera, v závere fraška. 

Juraj Gažmerčík  

 

 

 

 

Jubilejný album 

Horkýže Slíže- St. Mary Huana Ganja  

2012, HS Records/ EMI 

 

Slovenská skupina Horkýže Slíže vznikla v roku 1992 v Nitre a jej tvorba je zameraná na 

prevažne rockovú hudbu. Táto skupina získala dvakrát platinovú platňu za svoju výnimočnú 

tvorbu, čo sa dá považovať za výrazné ocenenie jej kvalít. Štvorica hudobníkov sa rozhodla 

vydaním nového album osláviť svoje dvadsiate výročie vo veľkom štýle.  

Líder kapely starý, dobrý Kuko, dokázal so svojím flexibilným hlasom oživiť celý album. 

Kapela spieva živým jazykom a  jednotlivé frázy sa dnes stávajú sloganmi mladých ľudí. 

Hoci ich doménou je rock či punk, radi sa pohrajú i s metalovými prvkami, čím si získali 

nejedného poslucháča. No ich sila je naďalej v melódii s podtónom hardrocku. Samotný 

album patrí k najtvrdším z celej diskografie a je plný vulgarizmov či šteklivých poznámok. 



Horkýže spočiatku začínali v skromnejšej hudobnej forme, nakoniec si k sebe prizvali 

ďalšieho gitaristu a dnes kapela pôsobí vyrovnane a zohrato. 

  V tejto zostave sa pustili do svojho jedenásteho punkovo- hardcorového albumu s názvom st. 

Mary Huana Ganja, ktorý vznikal v marihuanovom opare. V duchu anarchie, ležérnosti 

a mystifikácie sa rozhodli hudobníci svojich fanúšikov informovať skoro mesiac po tom, ako 

sa nové CD objavilo na pultoch obchodov. 

Vo svojich pesničkách parodujú rôzne odvetvia, od cirkvi až po iné hudobné skupiny a žánre. 

Komentujú situáciu v spoločnosti, no a mnohokrát si nekladú servítku pred ústa. Pomáha im 

pritom hneď rada zdatných a zaujímavých hostí. Koho, alebo čo konkrétne skladby na tomto 

nosiči napodobňujú, sa dozvieme pri popise jednotlivých skladieb. 

Za brutálne intro, z ktorého cítiť výraznú náboženskú provokáciu, by kapelu pokarhal aj 

samotný arcibiskup Bezák. Štvrtý song Terárium je plný čierneho humoru smerovaného ku 

obľube českých aj slovenských nákupných centier, kde ľudia trávia priveľa času a nevšímajú 

si iné možnosti trávenia voľných chvíľ. V piesni Povaľači si zarapoval a zaspieval známy 

český herec Bolek Polívka, slovenským divákom známy z kultových filmov ako Dědictví či 

Pelíšky. Pieseň Veľké dlhé A s dvojbodkami napodobňuje nemecký tvrdý rock, napríklad 

svetoznámu skupinu Rammstein. Bez svojho vedomia sa zas v songu Playmate pripojí 

k frontmanovi Kukovi spevák Tomáš Klus. V siedmej piesni Láskyplní sú v kontraste 

s ďalším piesňami albumu použité citlivé a nežné verše. Najväčším hitom tohto albumu je už 

predtým publikovaná pesnička s názvom Mám v p**i na lehátku , ktorá bola na Youtube 

veľkým hitom s 3,5 miliónmi pozretí.  

  Texty piesní na albume sa rodili počas divadelných žúrov v nitrianskom divadle Andreja 

Bagara, kde Kuko prijal pred rokom angažmán v muzikáli Sladká Charity. Priamočiary 

a odvážny prístup tejto kapely a ich chytľavé pesničky s parodujúcimi textami zaručili, že sa 

stali a v súčasnej dobe aj sú hviezdami koncertov a festivalov. Ich zostavu dnes tvorí spevák 

a basgitarista Peter Kuko Hrivňák, gitarista Mário Sabotér Sabo, druhý gitarista Juraj Doktor 

Štefánik a Marek Vandel Viršík, ktorý hrá na bicích nástrojoch. Bývalými členmi sú Martin 

Košovan (Košo), Martin Žiak (Apíčko) a Noro Ivančík. Vekom sa menila aj tematika ich 

textov, pričom sa začala  pri pive a skončila až pri tvrdom alkohole. Okrem nového albumu sa 

chystajú Horkýže Slíže osláviť dvadsať rokov na pódiu spolu so svojimi fanúšikmi. Na jar 

roku 2013 sa vydávajú na turné, ktoré bude najväčšie v histórii kapely, pričom len v Čechách 

sa zastaví na necelých tridsiatich miestach. 

                                                                                                                          Zuzana Franková 

 



 

DUCH  STARÝCH PIESNÍ OŽÍVA 

Diana Krall – Glad Rag Doll 

Marc Ribot (elektrická gitara, akustická gitara, basgitara, banjo), T Bone Burnett (gitary), 

Howard Coward (ukulele, mandolína, tenorová gitara, vokály), Jay Bellerose (bicie), 

Dennis Crouch (basgitara), Bryan Sutton (gitary), Colin Linden (gitary), Keefus Green 

(klávesy, mellotron) 

 

Diana Krall, kanadská jazzová klaviristka a speváčka, sa rozhodla oživiť skladby z 20. a 30. 

rokov minulého storočia. Držiteľka dvoch Grammy so slovenskými koreňmi predstavila nový 

album Glad Rag Doll. Je to dobrodružná púť, objavná, miestami temná a neodolateľne 

pôsobivá.  Skrýva v sebe nehu a pocit dôvernosti.  

Diana Krall je veľmi dobrou džezovou speváčkou. Svoj hlas sprevádza hrou na klavíri 

a sviežou inštrumentáciu. V tomto duchu sa nieslo jej prvých šesť albumov, no publikum 

chcelo viac. V roku 2004 sa teda pokúsila o niečo iné. Album The Girl in the Other Room sa 

odklonil od jej pôvodnej tvorby. V tomto duchu sa niesli aj jej ďalšie albumy. Tvorba Diany 

Krall bola vždy bohatá na rytmus a frázovanie. Jej klavírne dielo bolo sebaisté a melodické. 

No zdá sa, že Dianu obsahovo rovnaké diela už dostatočne nenapĺňali a nechcelo sa jej robiť 

stále rovnakú hudbu. 

Glad Rag Doll je strhujúcim skokom vpred a vzad zároveň. Skokom vpred sa myslí moderné 

poňatie skladieb, nové zvuky a nová inštrumentácia. Skokom vzad je návrat k piesňam 20. 

a 30. rokov minulého storočia. Zahŕňajú vaudeville, blues a rovnako aj džezové piesne 

popovej éry.  Diana Krall sa inšpirovala aj skladbami svojho otca, na ktorých vyrastala. Glad 

Rag Doll je starý a nový súčasne, ale predovšetkým čerstvý a osviežujúci. Diana v ňom znie 

rovnako ako v predchádzajúcich albumoch, no poslucháč si uvedomuje, že jej talent je širší, 

ako si doteraz myslel.  

Z repertoáru svojich rodičov vybrala pôvodne tridsaťpäť skladieb, no na album sa dostalo len 

trinásť najlepších. Piesňam nechýba bezprostrednosť ani jemný humor, dokonca v sebe 

skrývajú nehu a pocit dôvernosti. Oproti starým nahrávkam chýba skladbám na novom 

albume patina. Nebudete teda počuť praskanie a ďalšie zvuky, ktoré práve starým džezovým 

skladbám dodávajú zvláštne čaro nedokonalosti. Aj napriek tomu ale duch starých piesní na 

Glad Rag Doll ožíva.  



Spolupracovala na ňom so slávnym producentom T-Bone Burnettom a o skvelý zvuk sa 

postaral Mike Piersant. T-Bone Burnett pozval k nakrúcaniu albumu muzikantov svetového 

kalibru. Hrou na gitaru očaril Marc Ribot, rytmus drží bubeník Jay Belleros a basista Dennis 

Crouche a klávesy ovláda Keefus Green.  

Album otvára skladba Harryho M. Woodsa. Ten sa v neskorých 20. rokoch preslávil ako autor 

hollywoodskych muzikálových melódií. Pieseň We Just Couldn't Say Goodbye naspieval pred 

Dianou Krall napríklad Frank Sinatra. Za nenápadným sprievodom bicích a jemných tónov 

basgitary, speváčka necháva v úvode rozoznieť tóny klavíra. Tvorí to podklad pre kľúčový 

nástroj celého albumu, jej hlas. Nechýbajú typické džezové medzihry a exhibicionistické sóla. 

Kedykoľvek však zaznie Dianin hlas, preberá hlavný part. Jej prednes je precítený, miestami 

naliehavý, ale stále upokojujúci.  

Nasledujúca skladba vyšla od Freda Fishera. There ain't no sweet man that's worth the salt of 

my tears v roku 1928 nahral Paul Whiteman so svojím orchestrom a radí sa k samotným 

začiatkom pop music. V celom podaní skladby od Diany Krall očakávame, kedy melódii 

podľahne a poriadne sa do nej oprie, no tento moment neprichádza.  Práve to piesni pridáva 

dramatický podtón.  

V tretej skladbe sa blysne Marc Ribott s ukulele a taktiež bubeník Jay Bellerose a basista 

Dennise Crouche. Balada Just Like A Butterfly That 's Caught In The Rain, opäť od Woodsa, 

je ukážkou ich vycibrenej súhry.  

Medzi trinástkou piesní sa nájdu aj konzervatívnejšie melódie, napríklad Im A Little Mixed Up 

od Betty James a práve pri nich je počuť, ako si Diana Krall natáčanie svojho albumu užívala.  

„Išli sme do štúdia s tým, akoby všetky skladby vznikli ešte len včera. Nechcela som natočiť 

nejakú dobovú alebo nostalgickú nahrávku.“ 

Album Glad Rag Doll je aj preto tak pozitívny a  hravo humorný, hoci niektoré skladby sú 

ťažkopádne a stále v sebe nesú pozostatky ťažkej doby, v ktorej vznikali. 

 

Martina Paulínyová 



 

 

Folkoví Briti s bezstarostnými melódiami 

MUMFORD & SONS - Babel  

 

 Britská skupina Mumford & Sons označovaná najčastejšie ako pop-folková, folk-

rocková, alebo indie-folková skupina sa na scéne objavila pred piatimi rokmi. Za tento 

pomerne krátky čas však dosiahli to, o čom môžu ostatní predstavitelia „starých“ hudobných 

žánrov len snívať. Okrem hudobných kvalít je kapela, v zostave Marcus Mumford 

(gitara/spev), Ben Lovett (klávesy/spev), Winston Marshall (banjo/spev) a Ted Duane 

(bicie/kontrabas/spev), úspešná aj vďaka hudobnému žánru, ktorým si získali svojich 

poslucháčov. To, že to neznie ako klasický folk, ale v hudbe možno pozorovať prvky rocku 

a hlavne popu má za následok, že kapela výrazne prerazila aj v komerčnej sfére, avšak hudba 

skĺbením týchto žánrov komerčne nepôsobí. 

Kombináciou akustických nástrojov, folkových rytmov a bezstarostných melódií, sa 

presadili už pred tromi rokmi vydaním svojho prvého debutu Sigh No More (2009), ktorý 

získal hlavnú cenu Album Roka na oceňovaní britskej populárnej hudby Brit Awards, a šesť 

nominácii na najvýznamnejšom hudobnom ocenení Grammy. Úspech kapely však pri tomto 

debute neskončil a ich nový album s názvom Babel, vydaný koncom septembra, už zlomil 

tohtoročné rebríčky predajnosti na oboch stranách Atlantiku. Prvé skladby tohto albumu boli 

hotové ešte v roku 2010, a táto viac ako dvojročná príprava a postupné testovanie skladieb na 

koncertoch kapela zdôvodňovala tým, že sa snažila zdokonaliť zvuk nahrávok.  

Albumy Sigh No More a Babel  majú okrem producenta Markusa Dravsa spoločné aj 

živelné, južanské piesne sprevádzané typickými nástrojmi divokého západu ako sú gitara, 



klávesy, banjo, mandolína a kontrabas. Keďže líder skupiny Marcus Mumford a jeho 

„synovia“ sú multiinštrumentalisti, bežne sa pri jednotlivých nástrojoch striedajú a v 

niektorých pesničkách sa k nim pridávajú aj hudobníci s trombónmi, violou či bicími.  

Jednou z najvýraznejších piesní albumu je I Will Wait, ktorú spočiatku považovali za 

najhoršiu pieseň a chceli ju z albumu vyhodiť. Jej sila možno nie je citeľná od prvých sekúnd, 

no po pár tónoch dokáže osloviť. Napriek tomu, na najväčšie hitovky z prvého albumu ako sú 

Little Lion Man alebo The Cave pravdepodobne nesiahne ani jedna. Babel ponúka skôr menej 

nápadné, no o to emotívnejšie podané piesne (Lover of the Light, Reminder, Below My Feet). 

Obidva albumy sú založené na tom istom. Kým album Sigh No More priniesol zaujímavé 

osvieženie scény a poslucháčov, Babel bol už menej úspešný. Je to síce vyrovnaná kolekcia 

dvanástich skladieb, zahraných i odspievaných s veľkým nasadením, ale pri ich počúvaní 

dosiahnete pocit podobnosti.  

Nie len hudba, ale hlavne texty piesni sú to, čo určuje tento album. Babel je plný 

citácii, parafráz, či odkazov na Shakespeara, Chestertona, Steinbecka a ďalších klasikov. 

Texty piesní, ktoré napísal Marcus Mumford, sú plné metafor z Biblie, čo odráža aj 

skutočnosť, že vyrastal v rodine evanjelikov. Príkladom môže byť pieseň Whispers in the 

Dark, kde Mumford jasne deklaruje zámer slúžiť Pánovi. Avšak Babel nemá za cieľ obrátiť 

ľudí na vieru. Mumford tak obohacuje svoje "love songs" skladby o ďalší rozmer a aj v tom 

spočíva veľkosť tohto albumu.  

Maja Peržeľová 

GLAD RAG DOLL - ČO TAK TROCHU NOSTALGIE ...        

 

Kanadská jazzová diva Diana Krall svojím novým albumom príjemne prekvapila. Novinka 

Glad Rag Doll vonia inou Dianou, ako sme boli zvyknutý pri jej predchádzajúcej tvorbe. Už 

na obálke albumu vidíme, že toto bude o niečom inom. Dáma v stredných rokoch zrejme 

nechce byť pozadu za svojimi mladšími kolegyňami, tak sa predstavila v inom trochu 

provokatívnejšom, zároveň nežnom šate. Tým len potvrdzuje, že stále viac a viac jej osobnosť 

rastie, aj po muzikantskej stránke. 

Na svojom hudobnom konte má už 11 štúdiových albumov a dve live albumy. V USA predala 

vyše 6 miliónov albumov a po celom svete viac ako 15 miliónov. V roku 2009 ju dokonca 

časopis Billboard označil za druhú jazzovú umelkyňu desaťročia, a ako jedného 

z najpredávanejších umelcov tejto doby. Víťazka dvoch Grammy získala taktiež 9 zlatých, 3 

platinové a 7 multi-platinových albumov. Vráťme sa ale k jej začiatkom.   



Prvý album Stepping out (1993) je typický pre čisto jazzové štandardy a svieže rytmy 

v swingovom triu (kontrabas, gitara, klavír) s hlasom o trochu ostrejším a tvrdším. Keď si 

však prechádzame album po albume počujeme stále viac a viac frázovanejšie, zamatovejšie 

kontra-altové vokály. A to už v bossa novou ovplyvnenom albume, When I look in your eyes 

(1998). Skoro celá jej tvorba je jej vlastná interpretácia diel od známych jazzových 

hudobníkov, či spevákov. Tie poňala ako vždy po svojom, čo tomu dodalo inú šťavu, iný 

nádych. V albume The girl in other room (2004) chcela ukázať niečo nové, tak prevzala pár 

rockových a bluesových skladieb, ktoré prerobila do ich jazzovejšej formy. Príkladom je 

skladba Love me like a man od Bonnie Raitt. Album nemal príliš dobrú odozvu, tak sa vrátila 

k pôvodnej úspešnejšej tvorbe. Ľuďom sa zrejme páčia typické jazzové štandardy a bossa 

nova. Predposledným albumom z roku 2009, Quite Night, Diana ukázala svoj nežný, vôbec 

nie ostrý, vyformovaný a jemne sexy hlas, vďaka ktorému si ju publikum obľúbilo. 

Prichádzame k novému albumu Glad Rag Doll (2012). Po niekoľkých rokoch si zrejme 

povedala, že znovu prekvapí a prišla s ešte staršími a menej známejšími skladbami. 

Spomienky na svoje detstvo ju zaviedli až k hudbe 20-tych a 30-tych rokov, kedy počúvala 

s otcom 78-rpm nahrávky od amerických hudobníkov ako napríklad Gene Austin, Louis 

Armstrong alebo Bix Beiderbecke. Do tohto albumu zahrnula najlepšie skladby s nádychom 

 súčasnosti, no nechala im i trochu autentickosti. Síce nepočuť to typické šušťanie zo starých 

gramofónov, ale čo iste nikomu neunikne je zvuk klavíra. Dáva piesňam atmosféru 

začínajúcej éry swingu. V značnej miere za tento, dúfajme úspešný album, majú podiel nový 

muzikanti a nový producent. Tým sa stal tentoraz T-Bone Burnett. Spolupracoval 

s množstvom významných hviezd ako Elton John, Elvis Costello, B.B. King či Tonny Bennett 

a ďalšími.  Teraz sa k nim pridala aj Krall.  

Glad Rag Doll (Deluxe verzia) je zmes 17tich piesní, ktoré v žiadnom prípade nemôžeme 

hodiť do jednej škatuľky. Diana sa síce trošku odchýlila od tradičných jazzových štandardov, 

avšak pripomenula začiatky americkej jazzovej hudby. V piesňach počuť nostalgiu, príbeh 

a emócie.   

Lea Mikulcová 

 

 

PARTIA A KAMARÁTI 

Tanec, hudba, priateľstvo a radosť. Tieto slová dokonale opisujú vystúpenie tanečnej skupiny 

Partia, ktoré sa uskutočnilo 16. 11. 2012 o 19:00 v Zrkadlovom háji v Bratislave. Piatkový 



večer niesol po celý čas názov Partia a kamaráti. Nazvať ho týmito slovami bolo dokonalé, 

ba priam nutné. Nielenže sa tento tanečný súbor volá Partia, ale aj zloženie a jednotliví 

členovia tvoria krásne a kamarátske teleso, čo bolo vidno aj počas celovečerného programu. 

Táto tanečná skupina funguje v nestabilnom zložení od roku 2005. Zúčastnila sa na festivale 

Oživené tance, kde sa prezentovala s programom Transkipcia, objavila sa na scéne 

Slovenského ľudového umeleckého kolektívu v projekte Tanec medzi črepinami, vystupovala 

v rámci Košických folklórnych dní s predstavením Cofeedeldrom a v apríli tohto roku získala 

1. miesto na celoslovenskej súťaži tvorivých choreografií s choreografiou Kamenické cifričky. 

Tanečná skupina Partia pracuje pod umeleckým vedením Anikó Lépes, Vladimíra Michalka  

a pod organizačným vedením Pavla Kollárika. A čo s tými kamarátmi? Je to jednoduché. 

Divácka zložka totiž predstavovala rodiny, kamarátov, známych a ostatných inak prepojených 

priateľov s tanečníkmi na javisku. To bol asi aj dôvod, prečo sa celé podujatie vyfarbilo do 

príjemných a veselých farieb. Každý sa cítil uvoľnene. Bolo úžasné vidieť a hlavne počuť 

podporu a úprimnú radosť z vystupovania srdcu blízkych ľudí. Kamarátmi však isto boli aj 

tanečníci, speváci a hudobníci z hudobno-tanečnej skupiny Kuk z Čadce. Zaujímavo dotvorili 

celkový zážitok z tanca a spevu. S Partiou nakoniec spolupracovali len v speváckom čísle Vo 

Hrušove. Ich kvality však ukázali v samostatných vstupoch. Tance ako Čierne s gajdami, 

Koho chcem, Pastierske z Horných Kysúc a Po Kysucky vyvolali u divákov dlhý potlesk. Pri 

ostatných tancoch vystupovala Partia sama s hudobným doprovodom slovenskej world-music 

skupiny Banda a ľudovej hudby Michala Pagáča, s hosťom, primášom, Michalom Nogom. 

 Videli sme tance z nielen rôznych kútov Slovenska, ale aj tanec rumunských cigánov z 

Transylvánie. Fazuľa, Szaszcsavas, Habura, Jančo, Koleso z Poník a Rozkazovačky z Očovej, 

Tance z Bídoviec, Kamnické cifričky, Jánošíkov tanec  a Do hora, Balocká stolička – to sú 

všetko názvy tancov, v ktorých Partia ukázala svoje aktívne zameranie sa  najmä na tradičný 

ľudový tanec a to na rôznych úrovniach štylizácie. V piatok nám ponúkla ukážky prepisov 

autentických tradičných ľudových tancov, ako aj ich experimentálne prevedenie s prvkami 

divadla. Významným hosťom bola už spomínaná skupina Banda. Toto dielo vzniklo v roku 

2003 v Bratislave. Skupina vychádza z autentických koreňov slovenskej ľudovej hudby, ale 

inšpiruje sa aj žánrami a hudbou z iných kultúr sveta. Využíva prvky z hudby Latinskej 

Ameriky, afrických, či rôznych iných zaujímavých kmeňov. Členovia skupiny Banda, 

menovite Samo Smetana (husle, mandolína, buzuki, tamburína, spev), Alžbeta Lukáčová 

(cimbal, heligónka, perkusie, spev), Ivan Hanula (viola, mandolína, buzuki, spev), Peter 

Obuch (kontrabas, spev) a Igor Ajdži Sabo (bicie nástroje, perkusie, spev) sú uznávanými 

hudobníkmi s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti tradičnej ľudovej hudby a iných žánrov. 



Banda zahrala skladby ako Kamionka, Záhrada a Kura. Tieto piesne sú z ich prvého 

štúdiového albumu Banda jedna z roku 2011. Aj keď diváci sedeli, rytmus a hra so zvukmi 

nástroja prinútili nejedného pohybovať sa a vnímať tak hudbu celým telom. Medzi 

poslednými vstupmi programu bolo aj vystúpenie primáša Michala Nogu s piesňami zo 

Zvolenskej Slatiny. To, ako sa profesionálne vyhral s „obyčajnou“ ľudovou melódiou, 

zanechalo v každom prítomnom hlboký zážitok. No zážitkom sa dá nazvať určite aj celé 

vystúpenie. Po programe, tak, ako sa aj na pravých folklórnych zanietencov patrí, začala 

veselica. Stačilo rýchle občerstvenie a tanečníci spolu so spevákmi pokračovali v ich vášni - 

 folklóre ďalej. S úsmevom na tvári a do rána bieleho. 

      Michaela Takácsová 

 

VIANOČNÁ NÁLADA 

 

Možno vám to bude znieť už ako klišé, ale Vianoce sú stále tým najkrajším sviatkom v roku. 

Napriek tomu zažívame posledné dni prípravy v strese. Milovníci hudby sa však mali 

možnosť odreagovať veľmi príjemným koncertom vokálneho telesa ENTHEA. Umelecké 

zoskupenie pôsobí v Nových Zámkoch už desať rokov, vyvinulo sa z detského zboru 

Lastovička, založeného pred mnohými rokmi pani Magdou Kissovou. Súčasná dirigentka a 

umelecká vedúca súboru, Miroslava Valovičová, veľmi úspešne vedie desať mladých žien ku 

stále lepším speváckym výkonom. Sama upravuje rôzne ľudové, moderné či muzikálové 

piesne do zborovej podoby. 

Dva dni pred sviatkami zorganizoval tento sympatický zbor už tradične vianočný koncert, 

tohtoročne uskutočnený v Rímsko-katolíckom kostole v Nových Zámkoch. ENTHEA súčasne 

spolupracuje s vynikajúcou klaviristkou pani Beátou Bukaiovou. Býva ich dobrým zvykom si 

pri výnimočných udalostiach prizvať spriatelené umelecké zoskupenia alebo ich časti. Na 

koncerte sa podieľala rocková skupina The Joint Venture a členky folklórneho súboru 

Matičiarik, prispievajúce už skoro dvadsať rokov k umeleckému rozvoju mesta. 

Na koncerte odzneli známe slovenské koledy, ale aj populárna vianočná skladba Jingle Bells 

Rock, ktorej sa dievčatá zhostili skvele. Diváci si mali možnosť vypočuť slovenskú ľudovú 

koledu Daj Pán Boh dobrý deň v zaujímavom podaní kapely s upravenou inštrumentáciou 

klasických nástrojov, husľami a flautou. Po neistom úvodnom sóle sa v druhej slohe pridala 

ďalšia speváčka a spolu vytvorili krásny dvojhlas. V tretej slohe spievali všetky zboristky, k 

čomu výsledok upevnila výborná chrámová akustika. Dobrou vianočnou náladou pôsobila aj 



skladba Somewhere in my memory, známa z amerického filmu Sám doma, tak často 

vysielaného práve počas vianočných sviatkov. Čisté znelé tóny sa plynule niesli po kostole a 

vyčarili na tvárach divákov veľa úsmevov. ENTHEA si vybrala do svojho vianočného 

repertoáru aj americkú ľudovú pieseň Amazing Grace. Spracovanie skladby bolo precízne, 

prechádzala troma moduláciami, čo zvýšilo napätie a interesantnosť piesne. Pani dirigentka sa 

predstavila aj ako sólová speváčka v skladbe O Holy night, kde zaspievala prvú slohu s 

doprovodom huslí. Pri refréne sa pridali ostatné členky zboru, čím skladba naberala na 

intenzite. Zboristky si tu dali záležať na dynamike, čo postrehol aj laický divák a náležite to 

potleskom ocenil. 

V závere koncertu si poslucháči mohli vypočuť známu slovenskú skladbu, pôvodne 

naspievanú Pavlom Haberom, Petrom Dvorským a Karlom Gottom, Svet lásku má. Túto 

náročnú skladbu zaradili do svojho repertoáru po prvýkrát, ako sa zmienila dirigentka. Na 

klavíri ich sprevádzal člen kapely, na priečnej flaute a husliach dievčatá z folklórneho súboru. 

Na „prvý pokus“ sa im to podarilo výborne, samozrejme by sme tam mohli nájsť aj malé 

nedostatky, ale to k prvým prevedeniam patrí. Pieseň bola naozaj zlatým klincom programu. 

Po skončení celého koncertu nasledoval mohutný potlesk a gratulácie. Myslím, že v ľuďoch 

tento koncert zanechal dojem a vytvoril im trochu vianočnej atmosféry.  

 Laura Abrhanová 

 

 

BOING, We’ll Do It Live! The Aristocrats At Alvas Showroom 

 

The Aristocrats je relatívne mladá skupina, lepšie povedané trio. Vznikla úplnou náhodou v 

januári v roku 2011. Marco Minnemann (bicie) a Bryan Beller (bass) sa poznali už skôr a mali 

objednaný koncert pre zimný NAMM expo v Anaheime California. Akurát v poslednej chvíli 

sa ocitli bez gitaristu, ktorým bol Greg Howe. Greg dal radu, aby skontaktovali britského 

virtuózneho gitaristu Guthrie Govana, na jeho výmenu. Deň pred koncertom sa zoznámili na 

skúške a odohrali fantastický koncert. To sa stalo podnetom ihneď formovať skupinu. O štyri 

mesiace neskôr, nahrali svoj debutový album The Aristocrats. Od tých čias až po dnes, 

precestovali veľkú časť sveta v rámci viacerých túr. 

Toto trio možno označiť ako „Supergroup“, pretože všetci členovia sú absolútni majstri na 

svojom nástroji a majú dlhoročnú prax v hudobnom priemysle.  

Guthrie Govan je ideál toho, ako by mal dnes vyzerať moderný gitarista. Hral so skupinou 

Asia, GPS a s veľmi populárnym rap spevákom z Anglicka, Dizzee Rascal. Vlastní sólový 



album Erotic Cakes a je jedným z najhľadanejších štúdiových gitaristov vo svete, zaujímavým 

lektorom a učiteľom gitary.  

Bryan Beller je vynikajúci basák a hudobník, hral so Steve Vaiom a Mike Keneallyom (ktorý 

hral s Frankom Zappom). Na svojom konte má tri sólové albumy a hrá v deathmetalovej 

skupine Dethklok. 

Marco Minnemann patrí k jedným z najlepších a najprestížnejších bubeníkov v súčasnosti. 

Ako bubeník hral takmer vo všetkých hudobných žánroch a vydal takmer dvadsať albumov. 

Spolupracoval s takými osobnosťami ako Adrian Belew, Steven Wilson, Paul Gilbert, 

Necrophagist a mnohými inými... 

Ich hudbu zaraďujeme do žánru fusionmusic, no predsa netreba takúto super skupinu 

škatuľkovať do určitého žánru, pretože ich hudba je v podstate rock, lepšie povedané hard 

rock s prvkami iných žánrov ako sú: blues, jazz, funk, fusion, možno trochu psychodélia 

alebo komédia a iné... 

BOING, We’ll Do It Live! Je ich prvý live album, nahraný v roku 2012 behom dvoch nocí v 

Alvas Showroom San Pedro California. Nahrávka je súčasťou dvoch CD so štrnástimi 

piesňami. Vydali aj deluxe edíciu, ktorá obsahuje aj live dvd a bonus materiál ako napríklad 

interview a obrázky. Mixoval ju Steven Wilson v 5.1 sorround forme. Vydanie zahŕňa celý 

repertoár skupiny, plus dodatočné piesne členov kapely a tiež novú pieseň Dance of The 

Aristocrats, ktorá anticipuje ich budúci album. Tento album poukazuje na skutočnú energiu, 

virtuozitu, súhru medzi členmi a predovšetkým geniálnu muzikalitu. Predstavuje vrcholnú 

ukážku toho, čím vlastne táto skupina je, a to hranie naživo. Takmer je nemožné vyčítať 

nejakú chybu takému zoskupeniu. Jedinou možnou, akoby kvázi kritikou, by mohlo byť príliš 

rýchlo meniaci sa jeden žáner na iný, nadpočetné virtuózne pasáže bubeníka a gitaristu ako aj 

to, že občas vedia urobiť z hudby komédiu na pódiu. Myslím tým na malé hračky, prasiatka, 

sliepočky a iPhony, ktoré keď priložia k mikrofónom vydávajú intrigujúce zvuky v strede 

piesne Erotic Cakes od Guthrie Govana. 

Erik Čeman 

 

HORKÝŽE SLÍŽE HĽADAJÚ TALENT! UŽ 20 ROKOV... 

 

Športová hala v Martine nabrala 5. apríla úplne iný rozmer, na aký sú domáci zvyknutí. Pred 

halou sa nachádzali stánky s jedlom, popcornom, čapovaným pivom – jednoducho festivalová 

atmosféra. Pýtate sa, čo to má znamenať? To kapela Horkýže slíže prišla „rozpumpovať“ 



srdcia svojich fanúšikov, ktorých (ako som sa presvedčila) rozhodne nie je málo. A ak si 

myslíte, že medzi fanúšikov patria len nejakí pobláznení mladiství či nevybúrení rebeli, ste na 

omyle. Práve naopak, veková kategória nepoznala hraníc. 

Presný začiatok očakával asi len málokto, no o 21.00 sa hala naozaj rozozvučala. Všetko to 

začalo skladbou SN, TO, MI, LM, BA. Nejeden by si myslel, že budú nasledovať aj ďalšie 

skladby z ich nového jubilejného albumu St. Mary Huana Ganja, ale nestalo sa tak. 

Osvedčené klasiky typu Vlak, Líza a Wendy, Dežo má lóve alebo Silný refrén prijali s 

nadšením najmä tí, ktorých najnovší album až tak neoslnil, alebo tí, ktorí si ho ešte vypočuť 

nestihli. To, že z nového albumu zaznelo len minimum piesní by som na jednej strane vytkla, 

 na strane druhej, skupina nechala väčší priestor pre notoricky známe skladby, ktorými sa to v 

hale poriadne rozprúdilo. Pogovanie, skandovanie, bitky, modriny, teplo, zápach...toto všetko 

ku koncertom tohto typu patrí a ten, kto si prišiel vychutnať punk-rockovú kapelu s tým musel 

rátať. Avšak tým, ktorým skákanie „o dušu“ nevoňalo, mali možnosť sadnúť si a vychutnať si 

koncert z pohodlia sedadla. Výhľad na pódium bol veľmi dobrý, takže Kuka a kapelu videli aj 

tí najmenší.  

Po zvukovej stránke nie je čo vytknúť, ozvučenie bolo primerané prostrediu. Ku 

kvalitnejšiemu výsledku tomu prispievali aj svetelné efekty i ďalšie mimohudobné prvky ako 

sú dymové efekty, veľkoplošná obrazovka podporujúca tematicky jednotlivé skladby; u 

skladieb s klipmi to boli videoklipy a u skladieb, na ktoré videoklipy natočené neboli, to boli 

aspoň tematicky súvisiace videá či obrázky (pri skladbe Dežo má lóve sa na plátne objavili 

doláre, pripaľujú sa cigary a je jednoducho vidieť, že „Dežo na to má“). Celkovo odznelo 

vyše 25 skladieb, takmer bez prestávok alebo zbytočných pripomienok. Medzi jednotlivými 

skladbami boli len nepatrné pauzy vyplnené vtipnými hláškami alebo poznámkami typu 

„krátka drink pauza, continue...“. Okrem toho bubeník v ten deň oslavoval narodeniny, a tak 

aj z davu zazneli slová piesne v svojskej podobe „Happy birthday chuju“. Vzápätí sa líder 

skupiny ospravedlnil za slabú artikuláciu, pretože s oslavou začali už pred koncertom. O 

spestrenie programu sa postaral aj kocúr Fero, na ktorého si fanúšikovia vypočuli nejeden 

vulgarizmus. 

Počas večera sa niekoľkokrát zaspomínalo aj na „kolegov“ – napríklad na Jimiho Pagea a 

Roberta Plantea, ktorým Sabo, „pretože je romantik“, venoval Brďokoky za sprievodu 

úvodných tónov Stairway To Heaven od L. Zeppelina. Freddiemu Mercurymu bol pre zmenu 

venovaný hit Atómový kryt a pred Vlakom zaznel úvodný riff zo skladby Smells Like Teen 

Spirit od Nirvany. O tom, že Horkýže Slíže sú svojrázna kapela, ktorá si zo slávy ťažkú hlavu 

nerobí, svedčili aj ironické poznámky z narýchlo „vyrobených“ hitov v hudobnom šoubiznise. 



Čo sa týka hudobného hľadiska, očakávala by som viac gitarových riffov, nielen silné bicie, 

pretože asi po hodine som mala pocit, že celý koncert sa nesie v monotónnom duchu, bez 

zmien rytmu alebo akordov. Príjemná zmena nastala pri zaznení skladby R'n'B Soul, čím 

poukázali, že ich hudba nie len jeden žáner. 

Na záver koncertu sa hlavní protagonisti rozlúčili so svojimi fanúšikmi a za zvuku „Temnej 

mysle“ padali vystrelené zelené a modré konfety. Oslava to bola skutočne výborná 

a zodpovedajúca významu celého turné. Horkýže Slíže jasne ukázali, že na slovenskej scéne 

nie sú náhodou už 20 rokov. Koncert bol zároveň inšpiráciou a istou pozvánkou na blížiacu sa 

festivalovú sezónu. 

Nikola Koželuhová, 1boML 

Nástup hudobnej jari 

 

Prvé jarné týždne nie sú výnimočné len prebúdzajúcou sa prírodou a prvými lúčmi 

slnka, ale aj absolventskými koncertmi poslucháčov štúdia na VŠMU v Bratislave. V plnom 

prúde umeleckých podujatí sa svojím diplomovým koncertom 16. apríla 2013 predstavila aj 

Barbora Gálová, poslucháčka v hre na priečnu flautu. Mladá umelkyňa od začiatku študuje 

pod pedagogickým vedením Mgr. art. Dagmar Zsapkovej, ArtD.  

Výber skladieb prezentoval päť diel od štyroch skladateľov rozmanitých hudobných 

štýlov, od vrcholného baroka (Johann Sebastian Bach), cez nastupujúcu éru hudobných 

skladateľov 20. storočia (Jacques Ibert, Francis Poulenc), až po súčasného skladateľa (Lowell 

Liebermann).  

V úvode koncertu zaznel Koncert pre flautu, sláčikové kvarteto a čembalo g mol, BWV 

1056 od Johanna Sebastiana Bacha v sprievode hosťujúcich študentov VŠMU – Radomír 

Cikatricis (husle), Martin Socháň (husle), Martin Ruman (viola), Júlia Jurigová (violončelo), 

Monika Nagyová (čembalo). Zjavná ľahkosť v hre a farba tónu bola znamenitá najmä v časti 

Largo, kde flautistka aj v melodických dlhších hodnotách a v pokojnom tempe pracovala 

s tónom veľmi jemne a citlivo. Sláčikové kvarteto štýlovo podporilo interpretáciu Bachovho 

koncertu až na basso continuo, ktoré namiesto čembala prezentoval historicky nevyhovujúci 

nástroj – klavír.  

Dominantnou časťou koncertu tvorili opusy skladateľov žijúcich najmä v 20. storočí, 

ku ktorým absolventka zjavne inklinuje. Jacques Ibert, francúzsky skladateľ, napísal v 30. 

rokoch 20. storočia Koncert pre flautu a orchester, venovaný uznávanému francúzskemu 

flautistovi – Marcelovi Moysemu. Flautistka ako je Barbora Gálová, vyspelá technikou v hre 



a precízna vo výraze skladby, zvládla skutočne náročne pasáže – šestnástinové 

a dvaatridsatinové behy vo vysokých polohách, dynamicky kontrastné miesta, prácu najmä 

s tónom a farbou, typickým výrazným prvkom pre Francúzov. Flautistku na klavíri 

doprevádzala Mgr. art. Karin Remencová, ArtD.  

Sonátu pre flautu a klavír (1987) od Lowella Liebermanna podala s nadhľadom 

a intonačnou čistotou. Jasné črty staccatových úsekov a nahustené šestnástinové hodnoty opäť 

dokázali skvelú techniku poslucháčky a spolu s korepetítorkou vytvorili jednotnú súhru.  

Na záver koncertu odzneli dve kompozície francúzskeho skladateľa, klaviristu a člena 

Parížskej šestky – Francisa Poulenca. Poulenc skomponoval Sonátu pre flautu a klavír 

v rokoch 1956–1957 a Sextet pre dychové kvinteto a klavír v roku 1932, revidované 1939. 

Obe diela vychádzajú štýlovo z obdobia neoklasicizmu. Na rozdiel od ostatných členov 

Parížskej šestky sa viac pridržiaval diatoniky. Bohatá melodická invencia a príznačné 

nečakané modulácie sú charakteristické aj pre Sexteto. Interpretačne sa skladby zhostili 

študenti Paulína Ronaiová (hoboj), Martina Kamenská-Lišková (klarinet), Alex Chutný 

(fagot), Lukáš Golej (lesný roh)  a Erik Jámbor (klavír). Obľúbená časť Allegro vivace 

vytvorila príjemnú a žartovnú atmosféru na koniec celého koncertu.  

Barbora Gálová so svojimi vysoko dosahujúcimi výsledkami patrí v súčasnosti 

k úspešným študentom VŠMU. V nasledujúcich dňoch vystúpi na koncerte s orchestrom 

Slovenskej Filharmónie, na čele s dirigentom Rastislavom Štúrom. V programe zaznie práve 

dielo od Jacquesa Iberta, Koncert pre flautu a orchester (1934).  

Lucia Jakubisová 

 

 

Bratislava “rockovo“ ožila 

 

V bratislavských kluboch MMC a Randal to v sobotu 16. 3. 2013 „rockovo“ žilo. 

Konal sa tu koncert, spojený s krstom knihy Fedora Freša a Tomáša Berku s názvom 

„Rocková Bratislava“. Na tomto krste sa predstavilo mnoho známych,  pre niekoho aj menej 

známych interpretov, ktorí vystupovali až na dvoch stageoch.  

Koncert otvoril Vasko Velčický so svojou kapelou na hlavnom MMC stagei a 

v Randali si prišli na svoje prívrženci skupiny Funkiez. Pôvodní hudobníci zo zoskupenia 

Made 2 Mate  so speváčkou  Alexandrou Okáľovou a basgitaristom Patrikom Novákom 

zahrali skladby v štýle disco a funky. Pokračovalo sa skupinou The Buttons, zatiaľ čo na 

hlavnom pódiu sa ukázala formácia The Blues Five, ktorá zahrala hity skupín ako Spencer 



Davies Group či SDG. Peter Lipa, frontman skupiny, ktorý okrem iného tento večer aj 

moderoval, sa na pódiu ukázal spolu s ďalšími pôvodnými členmi skupiny  Rasťom Vachom, 

Dušanom  Valihorom a  Petrom Koreňom. Jediná zmena nastala za bicími nástrojmi, 

kde pôvodného bubeníka Dušana Hájeka nahradil o generáciu mladší  Martin Valihora. 

Vďaka tomu sme mohli vidieť na pódiu spolu dvoch hudobníkov z rodu Valihorovcov. Od 

štýlu blues sa neupustilo ani po tomto vystúpení a na dolnom pódiu sa predstavil famózny 

bluesový harmonikár Erich Boboš Procházka, ktorý v komornom zoskupení s mladým 

gitaristom predviedol svoje remeslo tak,  ako to dokáže málokto. Aj napriek tomu, že na 

pódiu bol v komornej zostave (za doprovodu mladého gitaristu), na dobrej atmosfére to 

neubralo. Blues neskôr vystriedal bigbít a na hlavnom pódiu si zahrala skupina s názvom The 

Meditating four  (alebo Four Meditaiton) s lídrom Jozefom Barinom, gitaristom a spevákom 

v jednej osobe. Jeho “chrapľák“ jednoznačne vynikal, čo dodalo skladbám jedinečný feeling. 

Po tomto vystúpení sa na pódiu objavil jeden z členov kapely Modus - Janko Lehotský. 

Svojim jedinečným humorom si okamžite získal publikum a večer obohatil známymi 

piesňami hudobnej skupiny Modus. Keďže vystúpil na pódiu sám, hudobné podklady skladieb 

púšťal z CD a do toho naživo pridal klavír a spev. Nebola to najefektívnejšia voľba, ale 

myslím si, že tento večer išlo skôr o zaspomínanie si na „staré časy“, takže to divákom určite  

neprekážalo. Počas jeho vystúpenia sa už na dolnom stagei pripravoval Peci Uherčík so 

svojou kapelou, ktorú si špeciálne na tento večer „poskladal“. Za bicími sedel Igor Skovay, 

ktorý sa počas večera vystriedal pri viacerých interpretoch na oboch stageoch. Rockové 

skladby v Randali rozpútali to pravé „peklo“. Na záver tohto vystúpenia zaznel Uherčíkov  hit 

Loď do neznáma, ktorým sa táto formácia rozlúčila.  

Keďže program sa trochu natiahol, chvíľu po tomto vystúpení sa na hornom stagei 

začal krst dlho očakávanej knihy, na ktorý všetci netrpezlivo čakali. Na pódium prišli samotní 

autori Fedor Frešo a Tomáš Berka, ktorí o knihe povedali pár slov a potom prenechali 

mikrofón riaditeľovi vydavateľstva, ktoré uviedlo knihu na trh. Krstným otcom „Rockovej 

Bratislavy“ sa stal Marián Varga, významný slovenský klavirista, ktorý ju symbolicky 

pokrstil pohárom šampanského. Knihu si návštevníci koncertu mohli zakúpiť už priamo na 

mieste. 

Po krste sa na pódiu hudobne predviedol aj hlavný aktér celého večera Fedor Frešo 

spolu s Ferom Griglákom, Mariánom Vargom, Igorom Skovayom a samozrejme Pavlom 

Hammelom, lídrom skupiny Prúdy. Hity ako Spievam si pieseň, Zvonky zvoňte či Medulienka 

navodili príjemnú, domácu atmosféru, ktorá sa po „tvrdom rocku“ Peciho Uherčíka celkom 

hodila. V podobnom zložení, síce už bez Pavla Hammela a Mariána Vargu, no s Petrom 



Preložníkom za klávesami, sa pokračovalo aj v ďalších, tento krát už len čisto 

inštrumentálnych skladbách, ktoré predviedla formácia Fermata. Okrem drobných problémov 

s ozvučením, ktoré dával gestami jasne najavo  počas vystúpenia Fero Griglák, sa skupina 

ukázala v tom najlepšom svetle a predviedla neopakovateľné vystúpenie. Odzneli skladby ako 

For Huascaran či Vina del Mar. Pri interpretácii skladby Solidarity sa na pódiu objavil aj 

pôvodný člen Fermaty a zároveň autor tejto skladby Tomáš Berka, ktorý si s týmto 

zoskupením  opäť zahral. 

 „A na koniec to najlepšie“. Aspoň tak sa hovorí a v tomto prípade sa to naozaj 

potvrdilo. Zostava Collegia Musica s Mariánom Vargom sa postarala o dôstojnú bodku za 

celým výnimočným večerom. Interpretácia klasických diel  Haydna či Bacha bola výbornou 

voľbou na záver dlhého, ale veľmi príjemného hudobného večera. 

 Za negatívum večera považujem fakt, že koncerty sa konali na dvoch stageoch, čo 

zabraňovalo vychutnať si všetkých interpretov. Aj keď na hlavnom pódiu sa predstavili 

hlavne hudobné skupiny s väčšími skúsenosťami, dlhšou históriou a známejšími menami, 

zoznam umelcov vystupujúcich na dolnom pódiu bol tiež zaujímavý a pestrý. Hostia preto 

prechádzali z poschodia na poschodie, aby si vypočuli to, čo sa im páči. Slabinou bolo aj 

osvetlenie, ktoré chvíľami prenikavo svietilo a oslepovalo divákov, chvíľami zas bolo 

nedostatočné. Táto chyba sa však časom odstránila a tak večer prebehol príjemne „rockovo“. 

 

Natália Skovayová 

 

Jubilejný  večer v znamení hudby 

     Je to už 5. rok, čo komorný súbor zložený z hudobných amatérov jestvuje ako teleso. Pri 

tejto príležitosti oslavy narodenín zostavili rozmanitý program skladieb, ktorý uviedli 

v koncertnej sieni mesta Šamorín. Sobotný aprílový večer zahájili skladbou Polonéza od Jána 

Fausta. Energický začiatok klavírneho sóla neskôr i sláčikov, nabudil zvedavosť poslucháča 

a chuť oboznámiť sa so zvyškom repertoára. Rondo pre klavír a sláčiky od Rezsőa Sugára bol 

pre nich výzvou. Patrí medzi obľúbené skladby publika a preto sa k nej pristupovalo s určitým 

rešpektom. Melodická skladba s farebnou líniou plnou mnohých zaujímavých úsekov si 

vyžaduje pozornosť i ostražitosť, presné nástupy aj emócie. Súbor sa s rondom popasoval 

statočne, predviedol ho s istou noblesou a jemnosťou. Do interpretácie sa pustili s veľkým 

nasadením, čo sa im vrátilo v podobe nadšeného potlesku. Ďalšou skladbou, vyžadujúcou si 

dostatok emócií, bola už notoricky známa Dvořákova Humoreska. Mnohým v publiku nebola 



cudzou, no v tomto prípade bola príležitosť vypočuť si ju v nezvyčajnom podaní. Technicky 

nie je príliš náročná, no vyžaduje si dostatok vášne a intuície, potrebnej na  vystihnutie idey 

skladby. Pôsobí optimisticky, no  vyskytne sa tu aj melancholické snenie, ktorého vrchol tkvie 

v strede diela, pri nástupe robustného fortissima, vyvolávajúceho napätie. Kombinácia farieb 

a melodická invencia, charakteristická pre tohto skladateľa, zanechala v poslucháčoch 

príjemný zážitok. Pomaly sa chýlime ku koncu prvej časti koncertu, nesúceho sa prevažne 

v klasickom duchu. Zavŕšením bol Maďarský tanec č.5 od Johannesa Brahmsa. Majstra 

variácií interpretujú najmä orchestre či súbory známych formátov, keďže nejde o jednoduché 

formy skladieb. Ale amatérsky súbor sa k tancu postavil s nadšením . Nakoniec sa z toho stalo 

dielo odprezentované s veľkým nasadením a dymanickosťou. Práve energia a húževnatosť 

zhudobnenia odpútali pozornosť od technických a drobných  intonačných nedostatkov. 

     Hosťami jubilejného večera boli Juraj Boráros, v ktorého podaní sme mali možnosť 

vypočuť si Predohru k opere Straka zlodejka od Rossiniho. Výpadok pamäte mu spôsobil 

malé zaváhanie, no i tak sa tento mladý akordeonista so skladbou vysporiadal dobre 

a prenechal štafetu speváckemu zboru Híd. Od tohto zoskupenia sme mali možnosť 

oboznámiť sa so skladbami Józsefa Somorjaiho a pripomenúť si Verdiho dielo Zbor Židov z 

opery Nabucco. Posledným, kto oživil koncert vlastnou interpretáciou bol Bálint Lovász, 

študent druhého ročníka VŠMU. Úspešnou bodkou za hosťujúcimi bolo jeho prevedenie  e 

mol valčíka od Chopina. Precíznosť, ľahkosť  a technickú vyspelosť bolo cítiť pri každom 

dotyku kláves. Navyše k dielu pristupoval s úctou, istotou a svojským štýlom. Vyslúžil si 

obrovský potlesk a na pódium sa poň vrátil ešte niekoľkokrát.  Po tejto malej vsuvke, sa 

začala druhá časť koncertu, nesúca sa v uvoľnenejšej nálade i repertoári,  ktorý bol 

v súčasnom hudobnom štýle.  Nasledovala Lagrimas y sonrisas od Pascual De Gulla, skladba 

dvoch tvárí. Začiatok skladby charakterizuje horké slzy a bolesť, ktorú vystriedali úsmev 

a radosť. Otázkou bolo ako sa súbor s týmito kombináciami aj so španielskym druhom hudby 

vysporiada. Klasické prevedenie vystriedal štýl zameraný hlavne na frázovanie. Samotná 

španielska hudba bola silno spätá s osudmi ľudí, bola ich živobytím, i potešením. Nesie sa 

v duchu lásky k hudbe a je niečím prirodzeným a živočíšnym v ľudských životoch. Je 

opradená vášňou a túžbou. Preto si interpretácia  vyžaduje priblížiť sa horúcej krvi 

španielskych hudobníkov a pokúsiť sa vystihnúť pocity z hudby tejto kultúry.  Melancholická 

pasáž pôsobila bolestivo, no neskôr ju vystriedal úsmev a hravosť. Finále patrilo opäť prvej 

časti skladby, prevedenej v emotívnejšom duchu ako na začiatku. Koniec koncov o emócie 

nebola núdza a očakávania boli splnené. O uvoľnenú atmosféru sa postarala skladba Plink, 

Plank, Plunk od Leroya Andersona. Nespôsobila zaváhanie ani jednému z hudobníkov, skôr 



z nej bolo cítiť radosť. V svižnom tempe za doprovodu bicích nástrojov, navodila  úsmev 

nejednému návštevníkov, keďže skladba bola obohatená i prvkami zo strany súboru.  Abba, 

a to najlepšie od nej, bolo predposledným dielom repertoára. Malé zaváhanie pri nástupe časti 

s názvom Dancing Queen interpretov nevyviedlo z miery a úspešne ju dotiahli do konca. 

Spolu so skladbou I have a Dream, kde sólo patrilo najmä violončelám. Tie spolu 

s klavírnym, sláčikovým a bicím sprievodom vytvorili  harmonickú formu, ktorá nechýbala 

ani v úvodnej časti s názvom Mamma Mia. Záver programu i večera patril Michaelovi 

Jacksonovi a skladbe We are the World.  Bola zvolená ako symbol stmelenia ľudí, v živote 

ktorých hudba zohráva významnú úlohu a tak  vytvorila príjemnú bodku za večerom. 

I keď nejde o profesionálov s dokonalým technickým prevedením a technickou vyspelosťou, 

koncert sa vydaril, čoho dôkazom boli aj dlhotrvajúci potlesk, nespočetné gratulácie 

a standing ovation publika.  Tomuto komornému zoskupeniu nechýbalo v jednotlivých 

skladbách umenie hry srdcom, o čom svedčila plná sála ľudí. Snáď i to je motiváciou pre 

hudobné teleso zdokonaľovať sa a  pokračovať v muzicírovaní ďalších niekoľko päťročníc. 

 Milka Lengyelová 

 

Bratislavská „predpremiéra“ tisíceho koncertu Chiki liki tu-a 

  

Necelý týždeň pred svojim tisícim odohraným koncertom sa v Bratislave predstavila 

prešovská ikona alternatívnej scény Chiki liki tu-a s členmi pôvodnej zostavy a špeciálnym 

programom. Publikum v Babylone bolo veľmi hojne zastúpené, očakávajúc a tešiac sa na šou 

a poriadnu dávku hudobnej energie.  

 Koncert odštartovali v aktuálnej zostave tradične skladbou Do našeho mesta, 

dávajúcou krásny priestor na postupné, nenápadné gradovanie. Mierne tempo si udržiavali aj 

v nasledujúcich dvoch piesňach medzi ktorými odznela aj novinka z minulého roka Letáky 

s príjemne zaranžovanými hlasmi. Poslucháč mohol, ako už býva na ich koncertoch zvykom, 

vo veľmi krátkej chvíli spozorovať nesmiernu hudobnú precíznosť, exaktnosť a zohranosť. 

Spojenie  „tisíci koncert“ napokon vypovedá o všetkom. 

Keď už spevák a gitarista skupiny Ľubo Petruška usúdil, že „dozrel čas na 

intelektuálnu zábavu“, spustili polkovú smršť Zuza, sorry, a na pódium prišiel prvý z 

bývalých členov zoskupenia, trombonista Tomáš Paľo. Predstavený len ako trombonista 

preukázal niekoľko gymnastických manévrov so svojim nástrojom, a v piesni hral na 



klávesové nástroje. V krátkej chvíli sa objavili aj zvyšní členovia pôvodnej zostavy, bubeník 

Peter Šima a gitarista Marián Ivan. Súčasný bubeník Tomáš Višňovský sa premiestnil za 

klávesy, a predstavenie pokračovalo v šesťčlennej, historickej zostave.  

Prítomnosť pôvodných členov znamenala nový rámec koncertu, a to piesne z prvých 

albumov Nezatváraj Milan dvere (1998) a Budeš musel vlasy na blond prefarbil (2000). 

Odzneli skladby, ktoré skupina na svojich koncertoch takmer vôbec neuvádzala, čo pre 

fanúšika pôsobilo ako výborné spestrenie v porovnaní s ich súčasným, väčšmi striktným 

koncertným repertoárom a dramaturgiou. Diváci mohli počuť ranné kompozície s často sa 

meniacou, zložitou štruktúrou ako Zbytočne,Gdo ja, Tončo je pončo, Svadba, La la alebo 

Saláma.  

Skladby pôsobili v mnohých prípadoch nekompaktne, bývali členovia nedokázali 

udržať tempá a gitarista Marián Ivan, ktorý medzi piesňami s Ľubom Petruškom konzultoval 

formy a akordy, miestami vyslovene vypadával. V tomto ohľade však treba pripustiť 

skutočnosť, že samotný program a účinkovanie pôvodných členov Chiki liki tu-a pri 

príležitosti tisíceho koncertu skupiny má v sebe obsiahnutý skôr nostalgický a slávnostný 

charakter, takže je viacmenej zbytočné očakávať  precíznosť s akou skupina pôsobí 

v súčasnom zložení. Divák sa tak, majúc toto všetko na vedomí, môže len oprávnene baviť 

a užívať si skvelé piesne. Na Slovensku nie je veľa zoskupení, ktoré by vedeli po dobu takmer 

dvadsiatich rokov udržiavať vyrovnanú kvalitu, originalitu, šou a humor, čo bratislavské 

publikum na štvrtkovom koncerte významne ocenilo. Vyžiadalo si totiž štyri prídavky, medzi 

ktorými boli dnes už také„klasiky“ ako Monte Carlo (...v šušťákoch), Pod balkónom, Metalisti 

ale aj Štrbské pleso. 

Skupinu okrem spomínaného veľkého koncertného jubilea čaká o dva roky 20. výročie 

svojho vzniku, a s ním aj naznačované vydanie nového albumu. Fanúšikovia sa tak v blízkej 

dobe určite majú na čo tešiť.    

Juraj Gažmerčík 

 

Mini profil - Katarína Pirohová 

„Som šarišská ochotnícka režisérka. To je všetko, čo pod to spadá. Nič viac a nič 

menej.“ 



Katarína Pirohová, narodená 29.12.1982 v Bardejove, študovala slovenský jazyk a 

estetiku na FF PU v Prešove. Pracovala  ako redaktorka a editorka viacerých mestských novín 

a časopisov, ako redaktorka Televízie Prešov a tiež ako tlačová hovorkyňa primátora mesta 

Prešov. V posledných rokoch je riaditeľkou Kultúrno-informačného centra Veľký Šariš 

(mestská príspevková organizácia, ktorá zastrešuje mestské múzeum a galériu, knižnicu, 

centrum voľného času a redakciu miestneho časopisu). Od svojich 14 rokov píše autorské hry 

a scenáre, režíruje ochotnícke súbory a organizuje kultúrne podujatia, projekty a súťaže. 

Katarína Pirohová, ochotnícka režisérka a scenáristka z Veľkého Šariša, po desiatkách 

menších divadelných predstavení a scénkach prekvapila v roku 2010 svojím známym 

muzikálom Farár z (M)Arsu  a o dva roky na to prišla s opäť veľmi pútavým príbehom 

v muzikáli Volajte ma Meggie. Svojím optimizmom zapaľuje mnohých mladých ľudí, 

z ktorých niekoľkých nadchla natoľko, že sa dali na hereckú dráhu.  

1. Už ako mladá si začala tvoriť svoje prvé predstavenia. Ako také začiatky 

vyzerali? 

Svoj prvý scenár som napísala, keď som bola tretiačka na základnej škole. Neskôr to už 

boli divadielka hrané našim rodičom. Bolo to také veselé, lebo sa do toho zapojili všetci moji 

piati súrodenci. Mohla som mať asi tak 12-13 rokov. Keď som mala 14, hralo sa moje 

predstavenie prvýkrát pred verejnosťou. Vymysleli sme si s kamarátkou, že ideme robiť 

muzikál. Na rozprávočku, neviem prečo práve tú, volala sa Pani Šťastena a pán Peniaz, sme 

spolu písali scenár. Vymysleli sme si aj nejakú jednoduchú hudbu. Potom sme išli za vedúcou 

kultúry v Šariši a povedali sme jej, že by sme si chceli požičať kino v Šariši, lebo ideme robiť 

kasting na muzikál. Dali sme jej plagát nakreslený rukou (smiech). Potrebovali sme asi tak 

20-25 hercov. Neverila, že by na kasting niekto prišiel a už vôbec nie, že by sa muzikál 

zrealizoval. Nakoniec naň prišlo asi 20 ľudí, zväčša malé deti, a tak sme začali s nácvikmi. 

Bola do toho zapojená aj celá moja rodina, alebo aspoň ich veci. Počas predstavenia len 

prekvapene pozerali a s údivom spoznávali svoje veci na javisku, ako napríklad dedkov šál, 

babičkinu čiapku, mamkin sveter... Videli tam všetko možné, keďže všetko som pobrala 

z domu (smiech). Okrem tohto muzikálu som ešte robila niekoľko vianočných divadiel, 

činohry na rôzne známe jednoduché príbehy, ako napríklad O Poliane. V tomto mojom 

koníčku ma veľmi posunuli saleziáni, lebo mi dali priestor a šancu to rozvíjať. Mali rôzne 

technické vymoženosti, ako napríklad nahrávacie štúdio. Počas celej strednej, ale tiež aj 

vysokej školy, som robila rôzne divadielka na saleziánske akcie.  



2. Vyštudovala si slovenčinu a estetiku. Nemala si túžbu študovať radšej na 

umeleckej škole, niečo z oblasti scenaristiky? 

V treťom ročníku na strednej som sa zamilovala do svojho terajšieho manžela a vtedy 

moje ilúzie a životné vízie odísť ďalej ako do Prešova zlyhali (smiech). Chcela som ísť totiž 

študovať dramaturgiu a réžiu do Bratislavy. Ale Jožino, môj manžel, mi stále hovoril, že keď 

pôjdem ďaleko, tak sa určite rozídeme. Preto som sa na prijímačky až tak poctivo 

nepripravovala. Povedala som si, že keď ma náhodou príjmu, tak budem uvažovať či tam 

pôjdem, ale nezobrali ma. Nakoniec som išla študovať estetiku a slovenčinu v Prešove, kde 

sme mali veľa divadelných seminárov. Učil nás napríklad Karol Horák, známy dramatik 

a divadelník, s ktorým sme priamo tvorili a nacvičovali divadlá. Veľmi zaujímavá a poučná 

bola napríklad akcia v rámci dní Akademického Prešova. Vtedy prišlo veľa študentských 

i profesionálnych divadiel zo Slovenska i zahraničia a my sme sa na ne chodili pozerať, 

potom sme ich následne analyzovali a písali na ne recenzie. Takže, trošku vynahradilo a túto 

voľbu neľutujem. Ale keby sa dala ísť diaľkovo študovať dramaturgia, tak by som asi išla. 

Uvedomujem si, že robím s ľuďmi, síce je to ochotnícke divadlo, ale sama som amatérka, 

takže neviem im toho až tak veľa dať, lebo ja sama toho veľa nemám.   

3. Posledné tvoje dve predstavenia boli muzikály. Prečo si si vybrala práve tento 

žáner? 

Muzikál som si vybrala preto, lebo mám rada hudbu, divadlo a poéziu v ňom. Fascinujú 

ma texty v piesňach a rôzne slovné hračky, ktoré posúvajú dej dopredu. Naozaj stačia len dva 

verše, ktoré dokážu opísať charakter človeka, či pomenovať situáciu. Sú obsahovo plné 

a práve toto ma na muzikáloch baví. Muzikály sú pozerateľné, populárne, ľudia sa na nich 

zabavia, lebo sa tam často mení slovo s tancom a spevom. Mám rada tú symbiózu viacerých 

druhov. Ale samozrejme tento žáner je veľmi náročné zvládnuť a zároveň ním neunudiť ľudí.  

4. V muzikáloch máš postavenie režisérky, scenáristky, píšeš texty piesní, ba 

dokonca ich aj sama zhudobňuješ. Čo je pre teba z toho najťažšie a čo robíš najradšej? 

Všetko je najťažšie a zároveň všetko robím najradšej. Vychutnávam si písanie, aj keď je 

to náročné, lebo musím veľa škrtať, špekulovať, ale teším sa z toho. Je to dobrá robotka, keď 

sa natrápim. Stáva sa mi, že keď organizujem hercov a spoločne tvoríme a staviame 

v priestore, tak sa dostávam až do tranzu, no vytešujem sa z toho. To, čo som si predstavovala 

je zrazu predo mnou. Žasnem čo dokáže vzniknúť, keď do toho nakoniec herci pridajú kúsok 

seba. Takže v podstate mám rada úlohu režisérky aj kvôli tým „prekvapeniam“. Taktiež rada 



píšem texty k piesňam, no zistila som, že ich zhudobňovanie nebol až taký šťastný nápad 

(smiech). Asi to mám prenechať iným, odborníkom. Občas pri písaní textov mám v hlave aj 

myšlienku melódie. Mám predstavu celku ako muzikálu a približne viem, aký charakter by 

mali mať jednotlivé piesne, no a keďže viem tri akordy na gitare tak to nejako urobím 

(smiech). Zhudobňovanie textov hodnotím ako pre mňa najťažšiu úlohu a preto to nerobím 

sama.  

5. Aké je to režírovať ochotníckych hercov?  

Strašne dôležité je zjednocovať partiu. Musím udržať a podporovať väzby, vzťahy a tiež 

riešiť konflikty a problémy medzi ochotníckymi hercami. Na to je potrebné vymýšľanie mimo 

divadelných aktivít ako výlety, opekačky, vyrobenie rovnakých tričiek... Robím to, čo 

profesionálny režisér už robiť nemusí, lebo vie, že on robí s profíkmi, ktorí majú za to 

zaplatené a tak ich nemusí nijako inak motivovať.  Stačí mu povedať dátum premiéry 

a hotovo, no ja tých hercov musím motivovať a to je veľmi pekné. Ochotníčka a amatérka 

som vlastne aj ja, takže sme na jednej vlne. Som šarišská ochotnícka režisérka. To je všetko, 

čo pod to spadá. Nič viac a nič menej.  

6. Farár z (M)Arsu, tvoj prvý muzikál a taktiež aj druhý, Volajte ma Meggie,  zožali 

veľký úspech. Ako vyzerá realizácia takého veľkého projektu? 

Každý muzikál bol iný, ale napríklad vznik prvého, Farár z (M)Arsu, mal niekoľko 

dôsledkov. Prišiel nám do farnosti mladý kňaz, ktorý chcel hrať divadlo a taktiež bol rok 

kňazov (v roku 2011), tak sme urobili scenár o patrónovi kňazov Jánovi Mária Vianeymu. 

Presviedčali ma, aby som urobila kasting, ale ja som o to nikdy nestála. Nevedela som si totiž 

predstaviť, že by som niekomu mala povedať, že ho neberiem, no nakoniec sa realizoval. Na 

kasting prvého muzikálu prišlo 60 ľudí, tak všetkých 60 ľudí hralo. No na druhý prišlo okolo 

100 ľudí, a už nemohli hrať všetci. Naučila som si „vyberať“, ale po prvýkrát to bolo pre mňa 

veľmi ťažké. Po kastingu sa postupne začínalo so skúškami. Scenár v tomto štádiu prípravy 

ešte nebol celý dopísaný, ale snažila som sa ho písať postupne, lebo vždy ho „šijem“ hercom 

na mieru, aby boli čo najviac prirodzení a najviac im sedel. Keď sme mali nacvičené 

v priestore, riešili sme hudbu, kostými, kulisy... Popri tom všetkom sme museli cez sponzorov 

a projekty zháňať peniaze na veľa vecí, ako napríklad na prenájom sály, nahrávacie štúdio, 

propagácia, reklama... jednoducho všetko, vďaka čomu môže muzikál existovať. Druhý 

muzikál Volajte ma Meggie sa mi v rámci týchto technických oblastí robil ľahšie, keďže som 

mala už skúsenosti  a viac ľudí mi s ním pomáhalo. 

7. Oba muzikály majú náboženskú tematiku. Čím je tento výber tém podmienený? 



Vysvetlím to na príklade. Divadlo Jonáša Záborského v Prešove má veľa predstavení 

s náboženskou tematikou, ako napríklad František z Assisi, Quo Vadis... Divadlo si 

uvedomuje, že východ Slovenska je religiózne založený a preto majú ľudia radi takéto témy, 

predstavenia. Takže sa nemusím báť, že tie naše muzikály zahráme raz a koniec, ale to nebol 

dôvod, prečo práve náboženské témy. Téma muzikálu Farár z (M)Arsu bol jasný. Do farnosti 

prišiel nový kňaz a chceli sme urobiť niečo s mladými ľuďmi z tohto prostredia. No a čo sa 

týka toho druhého, už dávno som chcela robiť muzikál na tému Márie Magdalény. Takže to 

som si vlastne splnila sen. Môj výber by nebol iný ani v súčasnosti, znovu by som sa pustila 

do náboženskej témy.  

8. Tvoje muzikály sú výnimočné tým, že v nich hrajú iba amatéri. Ako sa s takými 

„hercami“ pracuje? 

Skvele, výborne, najlepšie. A to preto, lebo sú takí prirodzení a uveriteľní. Oni nehrajú, 

oni to na scéne prežívajú. Čím úprimnejší a otvorenejší herci, tým lepšia a ľahšia robota s 

nimi. Veľmi chcú hrať a majú záujem o ochotnícke divadlo, neviem čím to je. Asi sa chcú 

stať na chvíľu niekým iným, byť v koži iného človeka. U amatérov je cítiť, že to neberú ako 

prácu. Niekedy vidieť na profesionálnych hercoch, že hrajú hlasom, ústami, ale očami vôbec. 

Rozmýšľajú nad tým, čo si dajú  doma na večeru. Ukazujú nejakú formu, ktorá 

nekorešponduje s jej obsahom. Ochotníckym hercom všetci v hľadisku držia palce a keď 

urobia nejaký prešľap, tak im to prepáčia, lebo vedia, že sú to „len“ ochotníci. Na druhej 

strane keď sa im niečo podarí, tak je to o to zaslúženejší potlesk. Preto robím veľmi rada 

s ochotníkmi a amatérmi.  

9. Ste ochotnícke divadlo. Je záujem o takéto divadlo na Slovensku? Kde všade ste 

hrali? 

Prvý muzikál (Farár z M(A)rsu) mal tému, ktorá bola zaujímavá pre kňazov z mnohých 

farností, ktorí to propagovali a s celými farnosťami na to chodili. Vtedy sa nám podarilo 

obehnúť  Slovensko. Boli sme dvakrát v Bratislave, Trnave, Žiline, Humennom, Starej 

Ľubovni, Spišskej Novej Vsi...kade tade. Kde sa dalo, tam sme hrali, na západe, aj na 

východe. Malo to dokopy 22 repríz. Tento muzikál bol pre všetkých, všetci mu rozumeli 

a bavili sa na ňom. Druhú muzikál (Volajte ma Meggie) je viac o symboloch a má zložitejšiu 

myšlienku. Hrajú v ňom prevažne mladí a je viac pre mladšiu generáciu, takže už máme 

menej pozvánok. Starší diváci povedia, že je to dobré, ale už ich to až tak neosloví.  Aj kňazi 

už necítia, že je to o nich ako bol Farár z (M)Arsu. Ďalším dôvodom je aj to, že sme nároční 

na veľké pódium, tým že máme veľa hercov a veľkú výpravu. Taktiež potrebujeme autobus, 



uhradiť náklady osvetľovačom a zvukárom a to sú dosť veľké prachy a keďže sme ochotníci, 

tak tí, čo nás pozývajú, nemôžu dať cenu lístka obrovskú. Je to dosť náročné. S novým 

muzikálom sme mimo Prešova boli len v Nitre a v máji sa chystáme do Spišskej Novej Vsi. 

No a zatiaľ kým je záujem, hráme po Prešove, kde sme ho odohrali už osemkrát.  

10. Len tak medzi nami, plánuješ niečo nové v blízkej budúcnosti? 

Teraz sa pohrávam s myšlienkou, že urobím divadlo o Sv. Augustínovi, ale nechcem to 

robiť ako jeho životopis, alebo paralelu na jeho život. Skôr by som to robila tak, že by som si 

vybrala jednu z jeho myšlienok a  skrze  ňu by som podala Augustínove posolstvo. Augustín 

bol veľmi zaujímavý, ako aj jeho notoricky známa myšlienka: „Nespokojné je srdce moje, 

kým nespočinie v tebe Bože.“  Divadlo by sa malo volať Sanatórium doktora Augustína. Bolo 

by to o ľuďoch v blázinci, ktorí sa tam dostali preto, lebo nenašli svoje šťastie, nenašli Boha. 

Ale nechcem to urobiť tak prvoplánovo, tak popisne, ale pohrať sa s postavami. Ľudia nebudú 

vedieť kto je pacient a kto doktor, pretože aj lekár to svoje šťastie hľadá. Budú v ňom rôzne 

typy bláznov, ktorí by poňali typy dnešných ľudí. Uvedomila som si, že nie je dôležité 

rozprávať nejaké všeobecné frázy, na javisko postaviť všeobecný typ človeka. Hlavne to musí 

byť silný príbeh. Je to tiež záruka dobrého filmu, divadla, muzikálu...Nechcem, aby ľudia 

odchádzali z predstavenia s pocitom, že presne vedia čo im chcel autor povedať. Nechcem im 

povedať nič, chcem im ukázať príbeh.  

Maja Peržeľová, 2boML 

ROZHOVOR so speváčkou Zuzanou Mikulcovou 

 

Zuzana Mikulcová, víťazka súťaže Nové tváre slovenského džezu 2009 pochádza z 

Rimavskej Soboty, mesta, kde to hudbou žije! Odkiaľ ju však mnohí môžete poznať, je 

televízna spevácka šou Hlas Československa, kde sa dostala až pred brány finále. Táto 

talentovaná osôbka vie nielen krásne spievať, ale je aj muzikantsky všestranne zameraná. My 

sme však od nej povyzvedali aj iné zaujímavosti. 

Ako si sa vlastne dostala k hudbe? Túžila si byť vždy speváčkou?  

K hudbe ma viedla jednak rodina, ale aj môj záujem a zvedavosť. Vždy ma bavilo spievať a 

hrať na nástroje...v tom som videla veľké čaro a to mi ostalo dodnes :) Skúškam nové 

nástroje, to je pre mňa veľký zdroj inšpirácie. A speváčkou som ani nechcela byť, chcela som 

hrať na klavíri, a keď som sa hlásila u nás v RS na ZUŠ-ku, tak ma nezobrali na klavír, ale na 

spev, ale kompromis bol, že som klavír mala aspoň obligátne. 



Okrem ZUŠ-ky si ešte niekde študovala spev? 

Spev som študovala v Prahe na štátnom konzervatóriu, tam ma to začalo dostávať viac a viac! 

Aké boli tvoje prvé úspechy?  

Prvé úspechy, no ... Možno nejaké regionálne súťaže, ale pre mňa naozaj úspech bol, keď ma 

vzali na školu do  Prahy. Inak najväčší úspech pre mňa je, že som našla v živote to, čo ma 

baví a napĺňa. Veľa ľudí na to celý život nepríde. Ďalšia vec, na ktorú som prišla je, že ma 

baví skladať piesne a texty. Ešte som v tom začiatočník, preto sa snažím dovzdelávať aj na 

konzervatóriu v odbore. 

A máš teraz aj vlastnú kapelu, alebo ideš sólo, na vlastnú päsť?  

Mám niekoľko kapiel, kde spievam, aj skladáme spoločne našu hudbu, ale prioritou je práve 

môj projekt, ktorý je ešte v plienkach. 

Čím alebo kým sa inšpiruješ v hudbe? Kto je pre teba vzorom... 

Vzory alebo skôr inšpiračné zdroje, tých mám mnoho.. Aj štýly mám rada rôzne od klasiky 

cez jazz až po pop. Hudba musí byť dobrá a prežitá, je jedno aký je to štýl. Takto to cítim ja... 

Kde ťa môžeme najbližšie vidieť? Koncerty, podujatia... 

Koncertujem často v BA, ale to hlavne so Sanylandom, ale budúci týždeň hrám s kapelou, s 

ktorou hráme aj moje veci, v BB a PP. 

Máš nejaký typ na úspech pre začínajúcich spevákov? 

Typ na úspech, no veľa makať... ja som si tú cestu skrátila súťažou, tak aj to je cesta, ale 

pokiaľ človek nie je zabehnutý, nemaká na sebe, tak aj súťaž mu je nanič :) 

Tou súťažou myslíš Hlas ČS, z ktorej ťa môžu mnohí poznať. Dala ti táto súťaž nejaké 

skúsenosti do života alebo speváckej kariéry?  

Dlho predtým sme skúšali s kapelami sa nejako presadiť, ale nešlo to. Do súťaže Hlas ČS ma 

zavolali a predávali to ako niečo na veľmi vysokej úrovni, preto som do toho išla. Určite s 

odstupom času to hodnotím ako stále dobré rozhodnutie, pretože mi to veľmi pomohlo. Síce 

všetko sľubované organizátormi a universálom sa nekonalo, ale pokiaľ človek fungoval v 

zabehnutých kapelách, tak mu to môže len pomôcť. Pre mňa to bola veľká skúsenosť, jednak 

čo dokáže sláva urobiť s ľuďmi nielen na pódiu, ale aj jej dopad na ľudí pod pódiom... 

 

                                                                                                              pripravila Lea Mikulcová 

                               Nouvelle Vague zaspievali v Bratislave 

        Famózne francúzske speváčky, pôsobiace pod názvom Nouvelle Vague sa tento rok 

predstavili v nedeľu 18.11 v bratislavskom klube Majestic Music Club kabaretnou show. 



Zaujali ňou mnoho ľudí rôznej vekovej kategórie. Už po druhýkrát MMC klub premenili na 

miestnosť plnú zmyselnej ženskosti. Svoje obľúbené hity im pomohla zaspievať a zatancovať 

ich priateľka Zula Zazou. Na koncerty Liset Alea a Mélanie Pain chodia rovnako radi muži 

i ženy. Nouvelle Vague totiž predvádzajú svoje hity vo veľmi vizuálne príťažlivej podobe. 

Hoci sa koncert začal  viac ako o pol hodinu neskôr, prebehol napriek tomu úvod vystúpenia 

v príjemnej atmosfére. 

            Predvedené skladby si diváci vypočuli v podaní akustickej gitary, perkusií, klávesov 

a kontrabasu, ktorý bol občas nahradený basovou gitarou. Niektoré sa niesli v pomalých 

tempách, iné zase v rýchlejších. Okrem hitov, dobre známych pre poslucháčov Nouvelle 

Vague, ako Blister in the sun, Master and Servant zazneli aj dve skladby z pripravovaného 

nového albumu, jeho názov však doteraz neprezradili, takže boli pre väčšinu publika úplnými 

novinkami.   

           Veľmi zaujímavé sú hlasy speváčok, nakoľko sú farebne rozdielne. Liset Alea pôsobí 

veľmi sebavedome, dospelo a presvedčivo. Veľkým hlasovým rozsahom prekvapovala 

v sólových piesňach publikum natoľko, že ju aj počas výstupov obdarovalo množstvom 

potleskov. Opakom je Mélanie Pain, ktorá pôsobí hravo, jemne a detsky. Cítiť z nej 

nevinnosť, čo trochu nesúladilo so šatami, v ktorých svoje umenie predvádzala. 

          Speváčky si dali na kostýmoch záležať. Striedali ich takmer po každej skladbe. 

Nechýbali im ani nápadité pokrývky hláv a rôzne rekvizity. Zula Zazou sa prezentovala 

viackrát so svetelným mečom, ktorý bol ako vystrihnutý z filmu Hviezdne vojny. Na konci 

piesne I just want to ride my bike prišla Zula na detskej trojkolke, čo v kombinácii s čiernym 

korzetom a vysokými opätkami vyznelo komicky. Vďaka tomuto „vyzbrojeniu“ mala ich 

hudba špecifickú, zaujímavú a luxusnú atmosféru. 

         Za ďalšie plus tohto koncertu považujem, že speváčky  počas celého vystúpenia vtipne 

komunikovali s publikom a stále si ho udržiavali v pozornosti. Dokonca sa naučili i pár viet 

po slovensky, čím si určite získali priazeň mnohých fanúšikov.  Aj vďaka tomuto nálada 

publika stále gradovala a ostatní členovia kapely sa tiež dobre bavili, čo bolo možné nielen 

počuť ale aj vidieť prostredníctvom ich hudby. Medzi poslednými zaznela pieseň Butterflies. 

Toto dielo speváčky spolu s  kapelou vygradovali do piesne s južanskými rytmami 

a harmóniou. Bola to zmena, ktorú poslucháči  prijali pozitívne a ocenili ju veľkým 

potleskom. Nakoniec si ešte vyžiadali dva prídavky. 

         Bolo citeľné, že speváčkam sa dobre spievalo, nakoľko po búrlivom potlesku sa Liset 

Alea vrátila a oznámila publiku, že ešte chce zaspievať svoju veľmi obľúbenú pieseň. Práve 

touto piesňou ukončila koncert, ktorého skvelú atmosféru si diváci určite ešte dlho zapätajú. 



        Po koncerte mali organizátori pre návštevníkov pripravené prekvapenie v podobe dvojice 

DJ – Malalata Sound System. Dvaja mladí muži zahrali skladby v štýle swingu, elektro, tanga 

i balkánskych rytmov. 

        Tento koncert priniesol v sebe veľa pozitívnej energie a radosti z hudby, ktorá sa 

preniesla aj na všetkých poslucháčov a fanúšikov Nouvelle Vague. Verím, že ich na 

slovenskom pódiu uvidíme ešte veľa krát.  

Mária Hríbiková 

 

Interview so skladateľom Lukášom Borzíkom 

 
1.Viete si spomenúť na vaše detstvo, čím bolo výnimočné, čo vás ako chlapca zaujímalo, 

či už ako u malého chlapca to bola práve hudba? 

Moje detstvo bolo výnimočné tým, že bolo úplne bežné a normálne, v zmysle, že sa ničím 

nevymykalo štandardu bežnej rodiny, kde som mal tú výhodu, že ako dieťa som nebol do 

ničoho tlačený. Žiadnu základnú umeleckú školu som neabsolvoval, môj vzťah k hudbe 

vznikal za pomoci starých rodičov a tetinho klavíra úplne prirodzene, veľmi nenásilnou 

formou.  

2. Ako to vyzeralo s vašim hudobným vzdelaním? 

Ako 12 ročný som začal chodiť na gitaru a to tiež náhodne, keď v siedmej triede prišiel pán 

riaditeľ opýtať sa, kto by chcel chodiť na kurzy gitary. Keďže som bol na svojom 

neobľúbenom predmete hudobná výchova, nieže by som nemal rád hudbu, ale ako predmet 

bola pre mňa veľmi nezáživná, tak som sa šiel radšej uliať a prihlásiť na kurzy gitary, čo bolo 

v podstate akoby mojim osudom. 

3. Čo bolo ďalej po základnej škole? Predpokladám, že stále viac a viac vo Vás rástla 

túžba študovať hudbu...   

Nie, ja som vôbec nebol viazaný nejakou predstavou alebo túžbou študovať hudbu. 

Pravdupovediac, nemal som ani potuchy, že existuje ešte okrem ZUŠ-ky nejaká ďalšia 

hudobná škola, kde sa dá študovať hudba. Začal som chodiť na gymnázium. Tam ma bavil 

dejepis, slovenčina a literatúra a samozrejme stále som rád muzicíroval a vždy som našiel 

nejaký spôsob, ako sa posunúť ďalej. Napríklad niektorí kamaráti z gymnázia chodili do 

ZUŠ-ky a tak som si trebárs nechal zahrať niečo nimi a pozorovaním a počúvaním som sa 

naučil hrať napríklad Bachovo Prelúdium C dur.  

4. Tak kedy sa vo Vás vzbudila túžba ísť hlbšie a bližšie cestou k hudobnému vzdelaniu, 

smerom ku konzervatóriu? 



Asi keď som mal 19 rokov a to tiež úplnou náhodou... Po gymnáziu som nechcel pokračovať 

na vysokej škole, resp. som nemal jasnú predstavu kam ísť ďalej, tak som si dal rok pauzu. 

A za ten rok som na veľa vecí neprišiel, až na konci roka som stretol jedného kamaráta čo 

chodil na konzervatórium, ktorý ma zavolal, aby som sa tam išiel ukázať. 

Zašiel som tam za Petrom Remeníkom. Vyučoval gitaru a zahral som mu pár svojich 

skladbičiek, ktoré som si za tie roky povymýšľal a tiež toho Bacha, ktorého som hral svojsky, 

keďže mi to nikto v živote nevysvetlil, ako sa to má hrať. Jemu sa to ale páčilo, tak mi dal 

hneď aj kopec nôt, ktoré som sa mal blesku rýchle učiť a keďže som mal veľa voľného času, 

tak som začal dennodenne cvičiť. A v priebehu polroka som sa naučil noty a gitarovú 

techniku s tým, že som nakoniec skončil prvý na prijímacích skúškach.                      

5. Ó Gratulujem! Takže, keď ste boli prijatý konečne na konzervatórium, ako sa yvíjalo 

ďalej vaše štúdium hudby tu?  

Ja som išiel naďalej tou mojou cestou, vedenou už samozrejme aj odbornými pedagógmi, 

s tým, že ma stále viac fascinovala taká zložitejšia hudba, súčasná hudba, ale zároveň som 

postupne začal chápať aj jej predchodcom. Avšak stále ma lákalo používať tie 

najnezvyčajnejšie súzvuky, také bizarnejšie súzvuky, čo zneli komplikovanejšie. Viem, že 

jedna z rozhodujúcich činiteľov bola skladba More od Claude Debussyho, kedy som si 

uvedomil, že fú to existuje ešte aj takáto hudba, ktorá bola už celkom komplikovanejšia 

a v niečom presahujúca mňa samého a to bol jedným z motívom, na základe ktorého som 

chcel hudbu stále hlbšie študovať a spoznávať. 

6. A tak ste začali študovať aj kompozíciu? 

Dá sa aj tak povedať, že hej. Neskôr som začal počas štúdie gitary študovať aj kompozíciu 

u pána profesora Pavla Kršku, kedy prichádzala taká moja prvotná predstava, ako sa má 

komponovať, ako svoje myšlienky správne sformulovať ďalej.  

7. Ako hodnotíte celkový priebeh Vášho štúdia kompozície, profesionalitu a nadanosť 

Vašich profesorov na konzervatóriu alebo neskôr na VŠMU? Čim bolo pre Vás 

obohacujúce? 

Ťažko to opísať jednoducho, čím bolo pre mňa toto štúdium obohacujúce, lebo už len 

osobnosť Pavla Kršku, spôsob ako on sám tvoril, premýšľal, do mňa vtláčala nejakú stopu, 

vytvárala vo mne otisk jeho vnútra. Naučil ma prehodnocovať myšlienky, že nie každá 

myšlienka je vhodná, aby bola prezentovaná ďalej. Vždy zhodnotil, čo je z môjho diela hodné 

opravy, čiže drvivú väčšinu taktov vyhodil a potom som mohol začať pracovať odznova, 

s vedomým že týchto pár taktov je dobrých a z nich treba niečo vyťažiť. No a počas toho dva 

a pol ročného štúdia u neho som sa postupne začal zaoberať aj inými spôsobmi akoby som 



mohol komponovať,  na čo mi už on sám povedal, že to musím ísť hľadať inam, že som sa 

vybral niekde inde, kde ešte on sám nevkročil.  

Začal som si tiež postupne uvedomovať, že fascinácia zvukmi a tónmi je len také prvotné 

štádium, keďže neskôr tu prišlo obdobie, kedy bolo pre mňa oveľa dôležitejšie porozumieť 

zmyslu toho celého úsilia, teda čo má moje vlastné  umelecké dielo dočinenia s mojím 

vlastným životom. A v tomto zmysle mi bol zas pán profesor Bokes veľmi osožným 

a pomáhal mi budovať takisto veľmi nenásilne moju vlastnú osobnosť a moje myslenie. 

8. Z čoho vychádzajú Vaše hudobné inšpirácie? Sú to akési Vaše osobné vnemy  na 

životné okolnosti, duchovné zážitky,  či odpovede na vaše existenčné osobné otázky? 

Majú vaše skladby aj nejaký mimohudobný význam, chcete svojou hudobnou tvorbou 

na niečo upozorniť? 

Ja si myslím, že v hudbe nejde len o to, že čo osobne cítim, nejde len o akési subjektívne 

prežívanie. Nemáme len emocionálnu rovinu, človek je bytosť, ktorá musí byť v 

emocionálnej a zároveň racionálnej rovine. V zmysle keby človek len kalkuloval, premýšľal 

racionálne o veciach bolo by to príliš chladné a zas keby sa spoliehal len na nejakú emóciu, to 

čo cítim, je to tiež pochybné, pretože naše pocity sa dokážu vekom, časom aj okolnosťami 

veľmi radikálne obrátiť a zmeniť. Čiže to emocionálne a racionálne by malo byť v hudbe 

vyvážené a toto bola dobrá škola Pavla Kršku, že ma dokázal upozorniť na niečo čo bolo 

nánosom zbytočností, toho čo som zažil, nachytal od iných ľudí, ale nevyjadrovalo to môj 

vlastný názor, pohľad na danú vec. Človek v umení, nemôže byť neosobný, musí reflektovať 

to čo on subjektívne prežíva,  ale aby to vedel správne podať, nie je možné aby to robil len na 

rovine citov, musí tomu porozumieť aj rozumom. 

9. A na záver na čom momentálne pracujete, alebo sa chystáte pracovať? Máte nejaký 

vysnívaný projekt? 

Nie nemám vysnívané projekty, ja reagujem viac menej na tie aktuálne podnety. Životné 

situácie si sami prinesú to, čím sa nadchnem. Nerád by som písal niečo do šuflíka a preto to, 

čo komponujem sa dotýka vždy tých potrieb a možností, ktoré mám k dispozícií a viac-menej 

reagujem na to, čo súčasne žijem. 

 

 

Lukáš Zubaj 

 


