
Musicus  

2017/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šéfredaktor: Prof. Yvetta Kajanová, PhD.  

Výkonný redaktor: Petra Mokošová 

Redakcia: Ján Adamek, Tabita Sara Elijas, Alžbeta Irhová, Martin Jeriga, Petra Mokošová, 

       Jozef Schwarzbacher 

Redakcia a administrácia: khv@fphil.uniba.sk 

Uzávierka: 15.1.2018 

 

 

 

 

 

 

 



OBSAH 

 

Petra Mokošová: Úvodník 

Filip Baltes: Mozartove narodeniny v Košiciach 

Jana Döményová: Koncert piesňovej tvorby slovenských skladateľov 

Júlia Dúbravská: Bratislava Hot Serenaders neprekvapili – aj v Košiciach boli skvelí! 

Kristína Greliková: Klasika a premiéry na festivale Nová slovenská hudba 

Alžbeta Irhová: Visions fugitives Anna Gourari 

Richard Kinier: Billy Barman: Dýchajúce obrazy 

Lucia Kmeťová: Gregory Porter: Take me to the Alley 

Klaudia Kuruc: Katarzia, album Agnostika  

Lucia Labačová: Mystery Jets – Curve of the Earth 

Filip Majerský: Sedemnásty album kapely Incognito v melancholickom duchu 

Dajana Margetová: Kapela ze Wsi Warszawa - Święto Słońca 

Nikola Múčková: Martin Sillay & Robert Pospiš: Balady 

Lukáš Németh: Igor Papán – Old Classical Music With a New Face 

Pavlásková: V Bratislave ožil na pódiu Mercury vďaka kapele Queenie 

Jana Potocká: Na vlnách kapely Inside 

Gabriela Ščigulinská: Speer v rámci festivalu Epoché 

Dominik Špuler: Opeth - recenzia albumu Sorceress 

Jana Štrpková: Legenda o svätom Martinovi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Milí čitatelia!  

 

Uplynuli takmer dva roky od posledného vydania časopisu Musicus. Dovoľte mi Vás 

po ročnej odmlke opäť pozvať k čítaniu školského časopisu, ktorý je primárne dielom 

študentov muzikológie, v tomto čísle však nájdete aj príspevky od študentov kulturológie, 

estetiky, informačných štúdií, etnológie a žurnalistiky.  

 Naše životy sú už od útleho detstva sprevádzané hudbou. U niektorých ľudí je to hudba, 

ktorej sa ako hudobníci aktívne venujú,  u iných zase  hudba,  ktorá  nás  takmer  neustále  

sprevádza  vo  verejných  priestranstvách a často sa pred ňou nedá schovať. Takmer všetci sme 

si počas života aspoň raz uvedomili, že nám hudba pomohla v ťažkej situácii, dokázala nám 

zlepšiť náladu, alebo pomohla dotvoriť atmosféru pri rôznych okolnostiach. Verím, že Vás aj  

nasledujúce stránky aspoň na chvíľku vtiahnu do atmosféry opisovaných koncertov, či 

nahrávok. V mene celej redakcie Vám želám príjemný čas strávený pri čítaní našich 

príspevkov.           

              Petra Mokošová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mozartove narodeniny v Košiciach 

 Štátna filharmónia Košice sa stala miestom, kde sa už tradične každý január oslavujú 

narodeniny velikána klasicizmu – W. A. Mozarta. Košický Dom umenia nám 19. januára 2017 

ponúkol dramaturgicky zaujímavý koncert, ktorý tentoraz nepozostával len z Mozartovej 

tvorby. Z pódia zazneli 3 klavírne koncerty viedenského klasicizmu. Podujatie otvoril 

Haydnov klavírny koncert D dur, HOB XVII:1 a po ňom Mozartov Koncert pre dva klavíry 

a orchester č. 10 Es dur, KV 365. Večer zavŕšil Beethoven svojím koncertom č. 4 G dur, op. 

56. Pod taktovkou šéfdirigenta Zbyněka Müllera sa nám spolu s orchestrom Štátnej filharmónie 

Košice predstavili dvaja výnimoční klavírni interpreti zo Slovenska a Česka. Zrejme 

dramaturgickou paralelou k Mozartovi, ktorý je širokej laickej verejnosti známy hlavne ako 

„zázračné dieťa“ bolo vystúpenie Martina Chudadu (2001). Pätnásťročný žilinský klavirista, 

ocenený mnohými domácimi aj medzinárodnými cenami nám predviedol Haydnov klavírny 

koncert a jeho súhru s Ivom Kahánkom (1972) sme mali možnosť počuť v diele W. A. 

Mozarta. Iva Kahánka pochádzajúceho z Českej republiky predchádza jeho povesť jedného 

z najlepších klaviristov svojej generácie. Svoj výnimočný talent nám predviedol v záverečnom 

koncerte L. van Beethovena. 

 V počiatočných minútach koncertu bolo v publiku cítiť menšie zneistenie, keď za 

prekvapeného šepotu obecenstva na pódium vystúpil pätnásťročný klavirista Martin Chudada. 

Pochybnosti poslucháčov sa ale rozplynuli už pri prvých sebavedomých tónoch Haydnovho 

klavírneho koncertu D dur. Mladý umelec zaujal vynikajúcou technikou hry a klasicistickú 

ľahkosť a hravosť, príznačnú najmä pre Mozartovu tvorbu, bolo cítiť tak v pomalej strednej 

časti, ako aj vo virtuóznych klavírnych behoch záverečného Ronda. Z Martinovej klavírnej hry 

bola zrejmá profesionálna istota a výnimočná technická zručnosť. Taktovka šéfdirigenta 

Zbyněka Müllera udávala orchestru svižné tempo, čo zrejme zapríčinilo menšie nepresnosti 

v súlade klavírnej hry a orchestra. Problémy bolo cítiť najmä v dychovej sekcii v rýchlejších 

pasážach. Okrem týchto nedostatkov však klavírnu hru doprévadzal vývažený zvuk komornej 

zostavy orchestra košickej filhármónie a poslúchačovi ponúkol efektný obraz rokokovej 

zvukovosti a „haydnovskej“ hravosti.  

Technicky aj výrazovo podobný koncert pre dva klavíry Es dur od W. A. Mozarta nám 

spolu s Martinom Chudadom predstavil český klavirista Ivo Kahánek. Komorne poňatá 

orchestrálna zložka, ktorá vyniká najmä zaujímavým inštrumentačným spracovaním dychovej 

sekcie necháva vyznieť virtuózny „súboj“ dvoch klavírov. O svojej vynikajúcej technike hry 



nás Martin Chudada presvedčil už v Haydnovom koncerte, pri tejto skladbe sme mali možnosť 

zažiť výrazovú zrelosť Iva Kahánka. Jeho internetová stránka ho označuje za „interpreta 

nevšednej emocionálnej sily a hĺbky“. Pravdivosť tohto opisu sme mali možnosť počuť aj 

v tých najjednoduchších a „najobyčajnejších“ pasážach Mozartovho koncertu. Český umelec 

sa výrazom, artikuláciou a agogikou pohyboval neustále na hrane medzi romantickou 

zasnívanosťou a klasicistickou diskrétnosťou, čím držal poslucháča v ustavičnom napätí. 

Napriek tejto odlišnosti ponúkli obaja klaviristi publiku mimoriadne zaujímavý hudobný 

zážitok. „Mozartovskej“ bezstarostnosti miestami uškodila ťažkopádnosť dychových 

nástrojov.  

V poslednej skladbe večera, Beethovenovom koncerte č. 4 G dur znel už orchester 

omnoho kvalitnejšie a bolo jasné, že v tejto oblasti hudobných dejín sa cíti „viac doma“. 

Vyvážený zvuk tentoraz už väčšieho obsadenia spolu s kvalitnou klavírnou hrou 

sprostredkoval poslucháčovi typickú súdržnosť Beethovenovej motivickej práce. Aj napriek 

virtuóznym prvkom klavíra pôsobila skladba jednotne a ucelene. Vrcholom večera bol 

jednoznačne dramatický dialóg sólistu a orchestra v druhej, pomalej časti koncertu Andante 

con moto. Aj napriek menším nedostatkom vo zvuku orchestra, vďaka premyslenej 

dramaturgickej koncepcii a zaujímavému výberu sólistov, pripravila Štátna filharmónia pre 

košické publikum už tradične kvalitnú a hodnotnú januárovú oslavu Mozartovych narodenín.

           Filip Baltes 

 

 

Koncert piesňovej tvorby slovenských skladateľov 

 Vokálny koncert komornej tvorby zaznel v rámci Bratislavských hudobných slávností 

26. novembra 2016 v Malej sále Slovenskej filharmónie. Cieľom komorného koncertu bolo 

oživiť piesne zabudnutých slovenských skladateľov Jána Móryho, Štefana Németh - 

Šamorínskeho a Ladislava Stančeka. Na koncerte sa predstavili mladí operní speváci: 

barytonista Pavol Kubáň a sopranistky Helena Becse Szabó a Eva Šušková. Na klavíri ich 

sprevádzali Jordana Palovičová a Peter Pažický.  

Hneď na začiatku koncertu odzneli Spišské balady a piesne, op. 23 od Jána Móryho 

(1892-1978), ktorý bol nielen skladateľom a pedagógom ale aj hotelierom. Sedem piesní z 

cyklu je napísaných v nemeckom jazyku a námetovo vychádzajú zo spišských povestí.   

Autormi textu boli Robert Weisser (1. Die weisse Frau von Leutschau, 5. Des Kastellans 



Töchterlein, 6. Leid und Freud), Viktor Mohr (2. Der tote Hannes) a Gertruda Kallivoda-

Scholz (3.-4. Karfunkelturm. Zwei Spielmannslieder, 7. Das Leben geht an mir vorbei).  

Poslucháčom ich priblížil Pavol Kubáň, mladý slovenský barytonista pôsobiaci v zahraničí. 

Jeho hlas je farebný, vrúcny, nosný a znelý v celom diapazóne. Mladý barytonista preukázal 

nielen vokálno - technické zručnosti, o ktorých niet pochýb, ale aj výrazové prostriedky, 

ktorými  dokonale znázornil význam a obsah jednotlivých piesní. Vkusne stavia mäkké frázy 

v ktorých je hlboká osobná výpoveď, taktiež široko využíva dynamickú škálu - od mäkko 

znejúcich pián až po expresívne fortissimo. Vnímavo ho doprevádzala jeho klavírna partnerka 

Jordana Palovičová. 

 Sopranistka Helena Becse Szabó interpretovala piesne s názvom Három Ady-

dal I., Három Ady - dal II. od skladateľa Štefana Németha-Šamorínskeho, ktorý bol okrem toho 

aj organistom, klaviristom, zbormajstrom a pedagógom. Piesne sú napísané v maďarčine, 

vystavané sylabicky s bohatou klavírnou textúrou. Sopranistka disponuje svetlým lyrickým 

sopránom, ktorému miestami zanikala nižšia poloha. Pravdepodobne jej najviac uškodil 

otvorený klavír, čoho dôsledkom bolo, že jej nižšia poloha bola málo prierazná a vyššie miesta 

boli niekedy zostrené zbytočným forsírovaním. Piesne vyznievali monotónne, akoby vzájomne 

splývali, pretože interpret ich dostatočne výrazovo nediferencoval a dynamicky boli tým 

pádom vystavané v jednej rovine. 

 Ako posledný zaznel piesňový cyklus Mŕtvy, na slová Andreja Žarnova, op.46 

(1942) od Ladislava Stančeka (1898-1979) v podaní sopranistky Evy Šuškovej. Z cyklu je cítiť 

bolesť a žiaľ zo straty milovanej osoby (ide o smrť prvorodeného syna Andreja Žarnova). Čo 

sa týka interpretácie Eva Šušková bravúrne prenikla do textu lyriky a dokonale zdôraznila 

tragický náboj piesňového cyklu. Jej interpretačný prejav bol veľmi prirodzený a dokázal 

veľmi silno zapôsobiť na emócie diváka. Soprán Šuškovej je farebný, nosný a vyrovnaný v 

celom rozsahu. Chybičkou krásy boli niekedy zbytočne forsírované výšky. Na klavíri ju 

výborne dopĺňal klavirista Peter Pažický.  

 Sobotný vokálny koncert priniesol divákom neznámu slovenskú hudbu, ktorá 

by si zasluhovala podstatne viac pozornosti. Bohužiaľ, komornejšie zoskupenie publika bolo 

skôr dôkazom toho, že na Slovensku chce takáto hudba aj naďalej zostať zabudnutá. zabudnutá.   

                        Jana Döményová 

 

 



Bratislava Hot Serenaders neprekvapili – aj v Košiciach boli skvelí! 

Tohtoročné vianočné trhy v Košiciach zahájil svojím hodinovým koncertom orchester 

Bratislava Hot Serenaders. Pätnásťčlenné hudobné zoskupenie sa venuje pretváraniu starých 

nahrávok tanečnej hudby, vrátane slovenskej, ktorú interpretuje v hot-jazzovom štýle hudby z 

20. a 30. rokov 20. storočia. Orchester si okrem čo najidentickejších transformácií piesní do 

dobového štýlu zakladá aj na autentickosti hudobných nástrojov a samotného imidžu každého 

člena orchestra. Jednotlivé piesne sprevádza dokonale čistým trojhlasom „sesterské“ vokálne 

trio Serenaders Sisters, ale aj hlasy spevákov Jozefa Kuriľáka, Miloša Stančíka a častejším 

hosťovaním Milana Lasicu, ako tomu bolo aj v sobotu 26. novembra 2016. 

 Prvá tretina koncertu sa niesla v sólovom speve v slovenčine pána Lasicu, ktorý 

preventívne okorenil svojím darom reči a vkusným humorom časy ticha medzi piesňami. Sled 

domácich skladieb začala veselým tempom Dnes mám prvé randevú, v ktorej sa o hlavnú 

melódiu postarali trúbky. Musím podotknúť, že drvivá väčšina piesní sa niesla v takmer 

identickom aranžmáne hudby. Hlavnej melódie sa vždy chopili trúbky, basového tónu na každú 

dobu rytmu tuba, ťahavé variácie v úzadí hrali husle. Pochopiteľne, táto konštrukcia sa nemôže 

kritizovať, pretože práve v takejto forme bola vyjadrovaná v dekádach, na ktoré sa orchester 

špecializuje, len po čase každému uchu rezonuje stereotypne svojou rytmicko-melodickou 

neprehliadnuteľnou štruktúrou. Napriek tejto očitej danej väzbe však nemožno tvrdiť, že by 

niektorý z hudobných nástrojov nezažil sólové vystúpenie, čo zaručilo pestrú rozmanitosť 

a hravosť konkrétnych harmónií. Medzi podobné prvky jednotlivých skladieb určite okrem 

prednesu patrilo aj vyslovene rytmické rozčlenenie do taktov, ktoré malo zväčša rozsah osem, 

niekedy šestnásť taktov, berúc do úvahy slohu s refrénom, napríklad Ja sa nedám od teba už 

za nos vodiť alebo Skôr než odídeš, ktorá bola uvedená ako jubilejná, oslavujúc 70. výročie.  

Ďalšou typickou, ľahko rozpoznateľnou črtou boli závery piesní, zdanlivo nechávajúce 

voľne doznievať melódiu, no striktne držiace sa kadenčného vzorca s prízvukovanou 

dominantou pred finálnou tonikou, s výnimkou jednej skladby – Skôr než odídeš, ktorá končila 

na ťahavom decrescendovom  septakorde, čo bolo príjemnou zmenou. Ak orchester niečím 

prekvapil, tak si to nikdy nenechal hneď na začiatok, za ten vždy zodpovedal bubeník udaním 

rytmu údermi paličkami. Skutočne autenticky boli prezentované všetky piesne. Veľmi často sa 

objavovali chromatické postupy v melódii, príznačná bola prítomnosť septakordov a ich 

obratov, nečakané poltónové zvýšenia v určitých úsekoch a spätné návraty do predpísanej 

stupnice. Záver prvej tretiny koncertu predstavoval valčík od Gejzu Dusíka Podaj mi rúčku, 

ktorého konečný verš spestril pán Lasica potiahnutím vyššie položeného tónu poslednej slabiky 



spolu so zvyškom orchestra dlhšie, než by sa čakalo, k čomu po potlesku vtipne doplnil: ,,Ešte 

by som to mohol ťahať aj dlhšie, ale bolo mi ich ľúto.“ 

Repertoár prostrednej tretiny koncertu obsahoval päť piesní, v ktorých nefiguroval 

Milan Lasica. Sólo Serenaders Sisters osviežilo doterajší chod, keďže už zaspievali anglickú 

skladbu Nobody loves no baby like my baby loves me, drasticky ňou zrýchlili tempo 

v porovnaní s tými, ktoré už odzneli a popri tom sa do popredia dostali aj husle. Pozoruhodná 

bola jednoznačne interpretácia ,,šialeného foxtrotu“ Tatranský expres, ako ho uviedol líder 

orchestra a zároveň trubkár Juraj Bartoš (Tatranský expres), ktorého tempo perfektne vystihol. 

Orchester si počínal veľmi synchronizovane s presným dodržiavaním rytmických hodnôt. 

Kreatívnou vložkou bola dôveryhodná inštrumentálna simulácia rušňa spomínaného expresu. 

Záver strednej časti ukončila známa jazzová skladba I got rhythm, ktorej sa chopili Serenaders 

Sisters, Miloš Stančík a Jozef Kuriľák. Chytľavý rytmus pohltil aj sólistov, ktorí si spolu 

s finálnym akordom trúfli aj na dobové tanečné kroky.  

Pri poslednej časti koncertu prevzal hlavné slovo znovu Milan Lasica v slovenskej  

piesni Gejzu Dusíka Saigon, po ktorej pokračoval sled dvoch jazzových evergreenov, ktoré 

preložil, prípadne pretextoval do slovenčiny sám pán Lasica, a to s názvami Nevertheless 

a Dream a little dream of me, ktorej text je viac než komický. Potleskom určite nebolo treba 

šetriť na účet vokálneho tria Serenaders Sisters, ktorého stopercentne zladené trojhlasy sa niesli 

v pohodovom tempe avizovanej poslednej piesne Do zajtra čakaj. V nej dotvárali pozadie sóla 

Milana Lasicu, v ktorých mnohokrát došlo k sekundovým stretom, no intonácia speváčok bola 

dokonale čistá. Na želanie ešte odznela posledná rezká skladba Ja som optimista, po ktorej sa 

lúčil orchester Bratislava Hot Serenaders aj s Košicami, kde jednoznačne splnil svoj cieľ 

navodiť ducha Vianoc, ale najmä ducha hudby prvej polovice 20. storočia, ktorú poctivo 

interpretuje. Právom patrí medzi svetovú špičku svojho druhu. 

    Júlia Dúbravská 

 

 

Klasika a premiéry na festivale Nová slovenská hudba 

Prvé dielo bolo od Jána Zimmera Concerto grosso, op. 7 pre dva klavíry a sláčikový 

orchester. Princíp „concerto grosso" je jednou z trvaliek v oblasti hudobných žánrov. Concerto 

grosso Jána Zimmera je atypické obsadením dvoch klavírov. Práve táto črta jeho diela bolo 

veľmi zaujímavá. Úlohy sólistov na klavíri sa zhostili manželia Ivan a Diana Buffa. Prvý klavír 



hral Ivan Buffa, jeho výkon poukázal na jeho vysokú profesionalitu a muzikalitu. Pozorovať 

Ivanovu hru na klavíri bolo fascinujúce, pretože nehral len rukami a nohami, ale celým telom, 

jeho prejav bol nielen umeleckým, ale aj vizuálnym zážitkom. Na druhom klavíri hrala Diana. 

Bezpochyby ničím nezaostávala za svojím manželom. Jej hra bola veľmi precítená. Spolu 

s orchestrom bolo prevedenie tohto diela úžasným umeleckým aj vizuálnym zážitkom. 

Druhé dielo bolo od jedného z najznámejších slovenských skladateľov Jána Cikkera 

Vojak a matka (Boj), op. 21, symfonická báseň pre recitátora a veľký orchester. Orchester 

Slovenskej filharmónie v tomto diele ukázal svoju zohranosť. Zvláštnosťou tohto diela je 

striedanie orchestrálnych častí s časťami, v ktorých vystupuje recitátor. Túto úlohu pojal veľmi 

dôstojným a umeleckým prístupom Dušan Jamrich. Jeho farba hlasu a vystupovanie zvýraznilo 

vážnosť témy toho diela.  Taktiež treba vyzdvihnúť úžasný temperament a znalosť 

dirigentského remesla Szymona Bywaleca, ktorý dirigoval celý večer. Jeho prístup 

a prevedenie jednotlivých diel bolo veľmi zaujímavé.  

Ďalej nasledovali dve premiéry súčasných skladateľov. Prvý bol Koncert pre violončelo 

a orchester Operation Songbird od Jozefa Kolkoviča. Nemá čistú formu koncertu, ale vďaka 

pasážam kde sa violončelo dostáva do úzadia a splynie s orchestrom by sa dalo povedať, že je 

tá forma podobná aj symfonickej básni. Avšak je tam veľmi veľa častí, kde je violončelo 

dominujúce a preto je to viac koncert ako symfonická báseň. Sólo na violončele stvárnil Ján 

Slávik. Náročné pasáže, ktorých tam bolo neúrekom, zvládol bez najmenších chýb. Tieto sóla 

zneli veľmi preumelkovane, bolo tam veľmi veľa melodických ozdôb a pre neznalého 

poslucháča to mohlo pôsobiť „akoby tam bolo priveľa výpovede“. Pre takéhoto poslucháča je 

to veľmi náročné na počúvanie. Nevedel by tam nájsť žiadny príbeh ani žiadnu tému. Hľadanie 

témy je náročné aj pre vzdelaného poslucháča. Celé dielo pôsobilo trochu neusporiadane. Veľa 

krát súzvuky jednotlivých tónov zneli disonantne. Na širokú verejnosť môže táto skladba 

pôsobiť ako veľký zmätok a môže navodiť pocit slabej zohranosti a zručnosti orchestra ako aj 

dirigenta. Na druhej strane treba povedať, že v dnešnej dobe nie je dielo takéhoto typu ničím 

výnimočným. Môj názor je, že dnešná tvorba si nájde svojich poslucháčov a svoje uznanie až 

o pár storočí.  

Poslednou skladbou boli Postranné myšlienky od Jany Kmiťovej. Taktiež to bola 

premiéra. Začiatok skladby bol veľmi zaujímavý. Pomenovala by som to ako „náhodný 

generátor tónov“, ktoré hrali striedavo náhodne zvolené nástroje. Malo to však asi iný zámer. 

Pripomínalo mi to rôzne myšlienky, ktoré sa nám preháňajú hlavou, každú jednu minútu. 



Neskôr dielo vyústilo do súvislej melódie s prvkami disonancie ako predchádzajúca skladba. 

Bolo v nej cítiť prvky moderného prístupu. Celkový dojem z tejto skladby bol v celku dobrý 

avšak musím spomenúť určité nedostatky v interpretačných schopnostiach orchestra 

v úvodných minútach, keď hrali samostatne. Najväčšie nedostatky som spozorovala u trubkára, 

ktorý nezvládol staccatové tóny.        

          Kristína Greliková 

 

 

Visions fugitives Anna Gourari 

ECM Records, 2014 

 

Anna Gourari je hrdinkou filmu Wernera Herzoga s názvom Invincible, víťazom 

prestížnej medzinárodnej klavírnej súťaže Kláry Schumannovej, klaviristkou svetového 

meradla, ktorej spolupráca je spojená s dirigentmi zvučných mien ako Lorin Maazel, Zubin 

Mehtaa a inými. Anna Gourari v súčasnosti patrí medzi to najlepšie z rastúceho počtu mladých 

hudobníkov. O jej interpretáciu prejavilo záujem mnoho významných vydavateľstiev. Medzi 

inými aj spolupráca s vydavateľstvom ECM, ktorá priniesla na svet v poradí už druhé vydarené 

CD s názvom Vízie utečencov, obsahujúce koláž skladieb Sergeja Prokofieva, Nikolaja 

Karloviča Medtnera a taktiež aj Frédérica Chopina. Názov, ktorý nesie aj album, je dielo, 

pozostávajúce zo série dvadsiatich krátkych klavírnych skladieb tzv. „prchavých vízií” Sergeja 

Prokofieva. Toto dielo sa veľmi zriedka objavuje nielen v sólovom klavírnom prevedení, ale 

aj ako kompletný set.  

Po kompozičnej stránke sú písané v „disharmonickej štruktúre“, aj keď stále zachováva 

veľmi originálne konzonantné štruktúry v oblasti tonality a rytmu. Jednotlivé časti sú príjemné 

a jasné, ako by chcel Prokofiev ukázať pomalšiu, radostnejšiu stránku jeho nápaditej 

osobnosti. Toto dielo je oblečené v impresionistickom šate a v skutočnosti je veľmi náročné 

zachytiť jednotlivé nálady. Vzhľadom k tomu, že jednotlivé časti tohto cyklu sú krátke, Anna 

Gourari veľmi precízne spracovala techniku vyjadrenia podstaty tejto práce. Hneď v úvode 

zaznieva ticho, avšak zreteľne, skladba s názvom Lentamente. Jemné akordy pripomínajú 

slnečné lúče presvitajúce cez baldachýn lístia nad hlavou, stále sa meniacich vo vetre. Avšak 

rovnako ako slnečné lúče, aj táto skladba trvá len okamih. Cyklus pokračuje v tichom a 

váhavom Andante, avšak, na rozdiel od úvodu, rýchlo sa rozvinie do disonantných polôh s 



kontrastnými prechodmi sopránových a basových registrov. Neustále príjemne stúpajúca 

melódia v Allegrette, prechádza k hravej súhre medzi oboma rukami a pripravuje príchod 

výrazného Animata. Avšak po počiatočnom nadšení prichádza upokojenie v podobe jemnej 

basovej melódie. Molto Giocoso prináša ľahkú a hravú, najkrajšiu časť celého diela, ktorá nám 

evokuje hudobnú hračku.  

Úvod nasledujúcej časti nám môže pripomenúť Prokofievov slávny klavírny koncert č. 

2, no v pravej ruke zaznievajú prchavé, jemné arpeggia v znamení Pittoresco (Arpa). 

Nasledujúca časť cyklu s názvom Comodo evokuje teplý jarný deň, šťastnú spomienku z 

detstva. No následné Allegro tranquillo nás vzápätí preberie z tejto sentimentality. Groteskné, 

až výsmešné Ridicolosamente a oživenie v podobe krátkej spleti disonancií s výstižným 

názvom Con Vivacity. Nasleduje výrazne depresívnejšia časť s názvom Assai moderato, 

podnecujúca neistotu, strach a obavy z niečoho zlého. V melódii jemného Allegretta, ktoré je 

v učebnicovej forme ABA, zaznieva melódia, štýlovo podobná úvodu cyklu, rýchlo, ale 

čiastočne obmedzene sa rozvíja a opäť sa vráti na začiatok.  

Výrazne odlišný charakter je predstavený v nasledujúcej časti s názvom Feroce, ktorá 

nás prekvapí svojim temperamentom a nespútanou divokosťou. Nasleduje nepokojnosť a pocit 

naliehavosti silne rastúcej do uceleného celku s názvom Inquieto. Dolen vyčaruje krásny 

smútok, ktorý nás uspáva do extázy blúdiaceho snenia, v nasledovnej časti vyjadreného pod 

názvom Poetic, kde nás na konci čaká krásne prebúdzanie, výrazne umocnené v úseku s 

názvom Con una dolce lentezza. Avšak nasledovná časť, ako už aj samotný názov Presto 

agitatissimo e molto accentuato napovedá, nám môže evokovať pocity nepokoja a rozhorčenia 

z nepríjemného okúsenia reality. To však netrvá dlho a v konečnom dôsledku prichádza 

zmierenie, teda záverečná časť celého cyklu s názvom Lento irrealmente. Anna Gourari 

ukázala jej geniálny zmysel pre najjemnejšiu interpretáciu nuáns v náhlych zmenách nálad na 

pomerne krátkom úseku. Oduševnené a prenikavé tóny klavíra nás prebúdzajú do snenia v 

omamných tónoch cyklu. Avšak  „Vízie utečencov” pokračujú v rozprávkových tónoch 

Nikolaja Karloviča Medtnera, ktorý bol starším generačným súčasníkom Prokofieva a 

spriaznený priateľstvom s Rachmaninovom. Jeho kompozičný jazyk odhaľuje jeho 

individuálny a originálny prístup ku kompozícii. Rozsiahla séria krátkych hudobných príbehov 

s názvom Skazka obsahuje 38 rozprávok ruského ľudového umenia. Ich hudobný charakter sa 

mení v závislosti od obdobia, v ktorom vznikali.  

Interpretácia tretej časti týchto rozprávok s názvom Fairy Tale, f moll op. 26/3 v podaní 

Anny Gourari sa nachádza takmer v centre tohto albumu. Medtner nezaložil svoje rozprávky 



na konkrétnom príbehu, práve naopak ponúka poslucháčovi vytvoriť si vlastný príbeh. Táto 

čarovná hudba, tvorí základ pre unikátnu slobodu a rozmanitosť hudobných myšlienok, vo 

vynikajúcej interpretácii. Pomaly smeruje k svojmu záveru v majestátnom štýle Chopinovej 

Sonáty č. 3, h mol, op. 58. Keď sa však započúvame do tejto sonáty, očarí nás nekonečné 

bohatstvo krásy, opradenej smútkom príbehov, ktorých postavy nepoznáme, ale pocity sú 

známe, často podobné práve tým, našim každodenným. V prvej časti s názvom  Allegro 

Maestoso Chopin rozvíja prácu s dvoma témami, kde chce zvýrazniť kontrast medzi prvou, 

ktorá nesie charakter pochodu a zasnenou druhou, spojením ktorých vzniká krásna a 

prepracovaná hudba. Scherzo je pomerne krátke, no veľmi rozmanité. Obsahuje brilantný úvod 

a záver, no pomalá časť, ktorá ich vystrieda má priam blahodarný účinok.  

Napriek vysokej technickej náročnosti Anna Gourari preukazuje delikátnu interpretáciu 

jednotlivých detailov, ktoré v konečnom prevedení participujú na veľmi premyslenej výstavbe 

celého sonátového cyklu, ktorý kontempluje od Beethovenovského temperamentu, po 

smútkom opradené chvíle v štvrtej časti s názvom Largo, podané veľmi intímne a citlivo k 

poslucháčovi. Finále, charakteristické vážnym, heroickým tónom a ženúcim sa prúdom hudby 

majestátne vrcholí v záverečnej kóde. Album Vízie utečencov skrýva nespočetné množstvo 

krásnych pasáži. Chcete si ich stále a stále pripomínať a nechávať sa vtiahnuť do týchto vízií.                                                          

Alžbeta Irhová  

 

 

Billy Barman: Dýchajúce obrazy 

Slnko Record, 2016 
 

Kapelu Billy Barman netreba nejako zložito predstavovať. Pôsobí na Slovenskej indie 

scéne už od roku 2008 kedy vznikla ako spoločný projekt Juraja Podmanického (spev, gitara) 

a Jozefa Vrábela  (spev, gitara), v období kedy sa rozpadli ich materské kapely Cliché a 

Vetroplach. Projekt spočiatku mal nádych satiry, či už v podobe textov alebo aj 

„zákulisia“ kapely, kedy si páni zvolili fiktívne mená Mily aVanily a Billy Barman zastával 

úlohu ich managera. Tieto časy sú však už dávno minulosťou a kapela po nečakanom úspechu 

debutového albumu Noční jazdci sa rozhodla doplniť káder ešte o basgitaristu, bubeníka a 

klavíristu. V súčasnosti sú už neodmysliteľnou súčasťou domácej alternatívnej scény, v ktorej 

patria medzi popredných predstaviteľov najmä medzi mladším publikom. V novembri v roku 



2015 kapela vydala singel Mladým chýba vojna, čím naznačili to, že v roku 2016 plánujú vydať 

tretiu štúdiovú nahrávku. Pieseň  bola veľmi úspešná, o čom svedčí aj fakt, že kapela vyhrala 

RadioHead Awards v katégorii singel roka 2015. Neskôr v marci roku 2016 vydali druhý singel 

s názvom Miletička, na ktorom kapela mixovala aj prvky rapu vďaka spolupráci so slovenským 

rapperom Vecom. Neskôr v priebehu roka v septembri vydali tretí singel Sloboda, ktorí bol 

takisto podporený videoklipom.  

Album otvára práve tretí singel Sloboda. Pieseň sa rozbieha v relatívne pomalom duchu, 

ale už po pár sekundách sa dostaví intezívný „drumbeat“, ktorý v spojení s energickou basovou 

linkou a syntetizátorom vytvára skvelý, až tanečný rytmus. Nevraviac o tom, že tak v tretej 

štvrtine skladby pieseň pritvrdí, bubny sa ešte zintenzívnia a človek sa už jednoducho neubráni 

dupkaniu alebo kývaniu hlavy v rytme piesne. Ako daľšia v poradí nasleduje skladba 100 

kolies, kde dominuje klavír a elektronické prvky v štýle britskej kapely Alt-j. Sem-tam sa stane, 

že skladbu pretne až jazzový gitarový riff, naplno dominujúci v závere. Potešia odkazy v texte 

na Bratislavské mestské časti, čo ako rodák veľmi kvitujem. Nasleduje skladba so 

slovotvorným názvom Štvrndelok. Priznám sa, že na začiatku som nevedel, že čo si mám o 

tejto skladbe myslieť, nakoľko je v úplnom kontraste s predošlými dvoma skladbami. Je živá, 

energická, veselá pôsobí menej temne ako predošlé. Ako som už vravel predtým, že počujem 

vplyv kapely Alt-j, tak táto skladba je prakticky ich tvorba v slovenčine. Nakoľko som fanúšik  

tejto kapely, musim povedať, že ich odkaz sa v tvorbe barmanov počúva veľmi dobre. Pieseň 

Dávno nebolo tak ticho má síce len minútu a štyridsať tri sekúnd, ale takisto je veľmi 

minimalistická a nezvyčajná na slovenské pomery a to dokonca aj na tie alternatívne. Inšpiráca 

ľudovou tvorbou južnej Ameriky je viac ako zreteľná a veľmi príjemne sa počúva s abstraktne 

expresionistickým textom v ľubozvučnej slovenčine. Nasleduje už spomínaný prvý singel 

Mladým chýba vojna, ktorý je jednoducho skvelý. Pieseň sa rýchlo stala obľúbená fanúšikmi 

najmä vďaka druhej polovici, ktorá sa mení na krásnu „sing along“- ovú časť, kedy nejdno 

hrdlo neostane ticho :). Skladba Len Šedá je pre mňa asi najlepšia skladba na celom albume. 

Takisto ako v prípade prvej piesne, je počuť veľkú dominanciu „drumbeatov“ a veľmi chytľavý 

gitarový riff ktorý v závere ešte vygraduje použitím efektu, ktorý zhutní zvuk  hlavnej gitary, 

zatiaľčo rytmická gitara využíva efket na vytvorenie echa. Veľmi prekvapí takisto aj použitie 

jazzového saxofónu v závere , dokonca skladba končí práve počas  jeho zvuku. Nedá mi ešte 

nedodať, že opäť je počuť inšpiráciu britskými Alt-J, zase raz ale skvelo zvládnutej.   

Druhý singel Miletička sa objavuje ako ďalší v poradí a čo je zaujmavé, dominuje dosť 

silný syntetizátorový beat vrátane použitia vonkajších „loopov“, aké sa dali pozorovať v tvorbe 



jedného z pionierov „minimal music“ Steva Reich-a a basová gitara. V tomto prípade je to 

zreteľný zvuk ako keby žblnknutia rybieho chvosta na hladine vody. Pousmial som sa pri 

predstave vianočného kapra ako pláva vo vani. ,Textovo je to zamerane práve na toto, už 

kultové  Bratislavské trhovisko. Znova sa prejavujú znaky určitého lokál-patriotizmu, ale 

samozrejme všetko vkusne, a tak aby sa nikto necítil dotknutý. Veľmi milá pieseň, v ktorej 

rapper Vec rapuje strofy a refrén spieva práve Juraj Podmanický. Singel dostal aj skvelý vizuál, 

kde sa aktéri  nachádzajú  práve na „Miletičke“, kde nakupujú a nakoniec to zavŕšia 

vietnamskou polievkou, na ktorú som ihneď dostal chuť, keď som ju uvidel. Prechádzame do 

ďalšej skladby nazvanej Princ. Dlho som rozmýšlal, že, čo si mám myslieť o tejto skladbe, 

nakoľko je to jediná skladba kde nespieva Juraj, ale naopak k slovu sa dostáva Jozef Vrábel. 

Osobne mi moc nesadla, je dosť v rozpore s konceptom albumu, osobne by som ju radšej 

zaradil ako bonusovú skladbu. Pôsobí trošku ako uspávanka v tom pravom slova zmysle, nie 

že by som od nudy pri jej počutí zaspával. Veľmi melancholická, zasnená, abstraktná… Nie je 

to jednoducho skladba na jedno počutie. Človek musí byť v nálade na takúto skladbu. 

V poradí deviata  je skladba Kvet Agátu, ktorú osobne nechápem. Veľmi silné groovy, 

v úvode cítiť blues, ale v druhej minúte sa skladba pretvorí do refrénu, za ktorý by sa nehanbil 

ani Robo Grigorov v čase najvačšej slávy. Už som si myslel, že ma nič neprekvapí, ale nemohol 

som sa viac mýliť. Skladba sa opäť stáča do blues, a potom zase naspäť do refrénu z 

osemdesiatych rokov. Táto pieseň je ako jazda na horskej dráhe, raz je hore, a raz je dole, ale 

baví a to je hlavné. Ideálna na letný festival. Ako posledná pieseň sa nám predstaví vlastne prvá 

skladba, ale tento krát pod názvom Jej Sloboda. Textovo je úplne odlišná, veľmi ženská, ľahká 

prevedená v klavírnej podobe. Viem si ju veľmi dobre predstaviť, ako súčasť komorného 

vystúpenia alebo akustickej performácie. 

Na tretí album Billy Barmana som sa veľmi tešil, nakoľko je to jedna z mojich 

najobľúbenejších alternatívnych kapiel na Slovensku. Už od vydania prvého singlu som vedel, 

že album bude skvelý a nemýlil som sa. Pravda, nahrávka obsahuje menej komerčných hitov 

ako predošlé, odklon od  garážového indie rocku je zrejmý, ale aj  tak je vidieť, že kapela hľadá 

určitý progres a baví ju skúšať nové veci a nebojí sa ísť aj za hranice svojej komfortnej zóny. 

Inšpirácia britskou nezávislou scénou je viac než zrejmá,  čo je len pozitívum, pretože pokiaľ 

ide o nezávislú hudbu , nie je lepší  vzor ako práve kapely zo Spojeného Kráľovstva. Ak by 

som mal dať nejaké hodnotenie, tak dal by som 9 bodov z 10.    

                Richard Kinier 

 



Gregory Porter: Take me to the Alley 

Universal Music/Blue Note Records, 2016 

 

Keď sa ku mne dostal najnovší album speváka Gregoryho Portera, bola som plná 

očakávania, radosti a vzrušenia z toho, čo nové opäť vyprodukoval. Pre mňa už tento spevák 

nie je nováčikom na jazzovej scéne, ale mám dojem, že veľa ľudí na Slovensku ho ešte nepozná 

a tak len v krátkosti by som ho rada predstavila. Charizmatický spevák sa narodil 4.novembra 

1971 v Sacramente, ale žil v Bakersfielde v štáte California. Vyštudoval architektúru a 

divadelné a muzikálové herectvo. V roku 2011 získal ocenenie Grammy za debutový album 

WATER, ako najlepší vokálny album. V roku 2013 vydal tretí album Liquid Spirit. Texty si 

píše prevažne sám a preto je jeho prejav nesmierne  civilný a prirodzený. Texty jeho piesní sú 

najmä o láske, ktoré sú venované jeho ruskej manželke, ale nevyhýba sa ani textom ktoré 

odrážajú  témy so sociálnymi náladami, či spomienkam na detstvo. Keďže spevák zvolil 

pomalšie tempo, na prvý pohľad sa môže zdať, že Porter v albume Take me to the Alley 

neprichádza s hitovkami ako boli Hey Laura, či Liquid Spirit, avšak je to omyl. Možno zámerne 

je  celý album  jednoduchšie koncipovaný, aby oslovil širšie publikum. Na nahrávaní sa 

podieľali jeho dvorní muzikanti Chip Crawford (klavír), Aaron James (kontrabas), Emanuel 

Harrold (bicie nástroje), Keyon Harrold (trúbka), Tivon Pennicott (tenor saxafón), Yosuke Sato 

(alt saxafón). Nováčikmi sú speváčka Alicia Olatuja a český hammondista Ondřej Pivec. 

Prvú skladbu Holding on naspieval dávnejšie s duom Disclosure v elektronickej verzii, 

ale tu ju prerobil do akustickej jazzovej podoby. Balada, ktorá otvára celý album, sa začína 

jednoduchou  predohrou  klavíra, bicích a kontrabasu. Ľahko zapamätateľná téma, s ktorou sa 

Porter dynamicky pohráva a ukazuje farebnosť svojho hlasu, v druhej časti dopĺňa  trúbka, 

ktorá umocňuje atmosféru celej skladby. O poznanie svižnejšia  Don´t lose your steam je 

odkazom pre jeho syna Demyana, aby sa v živote nevzdával bez boja a išiel si za svojimi snami. 

Podnecujúci text, Porterov drive a muzikantsky bravúrne zvládnutá skladba, to všetko sú 

atribúty, vďaka ktorým poslucháčovi nabehnú zimomriavky. Ďalšia skladba, ktorú spevák 

venoval svojmu synovi, sa volá Day dream.  Porter v nej spieva o detských snoch a ako sám 

vraví: „Obdivujem hravosť svojho syna, ktorému k šťastiu stačí snívať o cukríkových hradoch. 

On  je momentálne stredobodom môjho vesmíru. Podporujem ho v tom, aby zostal takým, 

akým je.“ V balade Take me to the Alley sa k Porterovi pridáva speváčka Alicia Olatuja, ktorá 

mu naspievala krásne vokály. Celá skladba upokojuje dušu a vokály, vytvárajú kolorit 

absolútnej dokonalosti. Don´t be a fool, doplnená o Pivcove hammondy a  vokály Alicie 



Olatuja, patrí k najkrajším skladbám celého albumu. Mladý český jazzový muzikant absolvoval 

s Porterom turné po britských ostrovoch a spoluúčinkuje vo filme Don´t forget your music, 

ktorý dokumentuje život Gregoryho Portera. Dve posledné skladby dávajú väčší priestor 

dychovým nástrojom a akoby prebudili poslucháča z baladického snenia, ktoré sa nesie celým 

albumom. V skladbe Fan the Flames sa v plnej paráde ukáže Porterov improvizačný talent a 

zo skladby plynie veľa energie.  

Porter je bezpochyby jeden z najlepších jazzových spevákov súčasnosti. Aj napriek 

tomu, že má  neuveriteľný hlasový rozsah a dokáže s ním dokonale pracovať, je sympatické, 

že svoje hudobné a hlasové nadanie nerozdáva len tak na počkanie, ale zachováva si pokoru a 

úctu pred hudbou, ktorú tvorí. Album Take me to the Alley prináša dvanásť piesní, deluxe verzia 

ponúka dve bonusové skladby a pribalený disk s niekoľkými živými nahrávkami nahranými v 

štúdiu Capitol v Los Angeles.        

               Lucia Kmeťová 

 

 

Katarzia, album Agnostika 

         Slnko Records, 2016 

S veľkým záujmom držím v ruke čerstvý album speváčky Katarzie. Uzrel svetlo sveta 

na jeseň tohto roku a už na prvý pohľad je mi jasné, že sa Katarzia nedrží v intenciách svojho 

pôvodného štýlu. Booklet prenikavo tlmočí autorkine tvorivé predsavzatia. Podľa jej slov 

vznikali dlhodobo, no spojila ich do jedného celku až na tomto albume. Autorom obálky je 

kreatívny súčasný ilustrátor Milan Vagač využívajúci Katarziine fotoportréty. Ústredným 

motívom je práve koláž. Tá vznikla spojením Katarziinej fotografie s obrazom orchidey, čo je 

zdanlivo nespojiteľné, no tentokrát je výsledkom pôsobivá fúzia. Na prvý pohľad pôsobí 

iluzórne, mysticky, surreálne. Obal je zrkadlom „novej“ Katarzie. Tá je čírym zosobnením 

plnohodnotnej tvorivosti, činorodých pokusoch a invenčne zlieva do celku rôznorodé prvky. 

Experimentuje.  

Okrem toho si všímam strohý zoznam skladieb, za to však Katarzia priznáva svoje 

texty pesničiek. Práve tým je venovaných až šesť stránok obálky. Nevynechala ani 

poďakovanie tým, ktorí participovali na tvorbe a samotnej výrobe albumu. Spomeniem aspoň 

hudobnú spoluprácu s popredným slovenským bubeníkom Martinom Valihorom, 



basgitaristom Marekom Minárikom a Lukášom Mutňanským, za elektrickou gitarou stál 

Vladko Mikláš, Rasťo Uhrík zahral na elektrickom kontrabase a gitarové a iné efekty tvoril 

Milan Cimfe. Katarzia teda nadviazala veľmi svieži hudobný pomer s takými menami jasne 

svietiacimi v súhvezdí populárnej a alternatívnej hudby. Vokálne zaznie na albume aj Robo 

Roth (Hodinový hotel). 

Katarzia na svojej Agnostike nie je monotematická. Osciluje medzi osobnými témami 

až po celospoločenskú problematiku, dovoľuje si kĺzať pomedzi otázkami morálky, pričom 

nehodnotí, iba upozorňuje a poukazuje na konkrétne tŕne súčasnej krivolakej doby. V úvodnej 

skladbe Milovať s hudbou sa začínajú v texte lesknúť fetiše súčasnosti, t.j. funpage, banka, 

mailová schránka, messenger, silikón, štetky. Do skladby poslucháč vstúpi štylizovanou 

introdukciou, hudobné efekty zaznievajú snivo, spojenie nástrojov navodzuje až nápadne 

sladko bôľnu náladu. V Srnke a v Hodinovom hoteli sa Katarzia vlastnoručne pohráva 

s mikrokorgom a moogom,. Syntetický zvuk z rodiny elektrických nástrojov je oživený opäť 

náramne súčasnou tematikou mobilov, voľnej lásky a hodinového telesného šťastia.  

Celou Agnostikou sa valí striedavo vlna sentimentu, ponurej emocionality, kedy sa 

Katarzia priznáva, že „zimy zmenili sa na horúce“ (Mont Blanc), inokedy zase prekvapujúca 

excentrickosť, kedy výstredná hudobná forma neartikuluje chatrný textový obsah, no tvoria 

uspokojivý piesňový celok. V skladbe Princezná lolita dokonca Katarzia rapuje. Katarzia dala 

svoju gitaru bokom, porazila svojich démonov a začala spievať. Kým jej prvý album Generácia 

Y sa uberal skôr v recitačnom duchu, na Agnostike Katarzia počuteľne väčšmi modeluje tóny a 

hlasom tvorí vnútorné napätie. Jej hlasový prejav nadobudol ďalšie pestré farby. Po čerstvom 

vydaní albumu sa s úsmevom priznala, že údajne absolvovala už druhú hodinu spevu. Ostala 

však verná svojim metaforám, symbolom, typickej mystike vlastnej jej osobe. Počuť odkazy 

na latinský stredovek lux et veritas, počuť internacionalizmy napr. swinger party, bejbe, 

tamagoči, alebo názvy, ktoré možno o 30 rokov nájdeme pod „hashtagom“ #historizmy. 

                          Klaudia Kuruc 

 

 

 

 

 



Mystery Jets – Curve of the Earth 

 V januári roku 2016 vyšiel už v poradí šiesty album skupiny Mystery Jets s názvom 

Curve of the Earth (Krivka Zeme). Mystery Jets je britská skupina pozostávajúca zo štyroch 

členov: Blaine Harrison (vokály, gitara, keyboard), William Rees (vokály, gitara), Jack 

Flanagan (basová gitara) a Kapil Trivedi (bicie nástroje).  Skupina sa v priebehu všetkých tých 

rokov žánrovo viackrát zmenila. Na začiatku svojej kariéry vyskúšali žánre ako psychedelický 

rock, progresívny rock. Neskôr skúšali viac populárnejšie žánre ako indie pop, alternatívny 

rock, až nakoniec zostali pri indie rocku. 

S každým novým albumom sa skupina dokáže znova vynájsť, experimentovať 

a priniesť niečo nové. V speve sa striedajú dvaja členovia Blaine a William, ktorý majú odlišné 

zafarbenie hlasu. Ale iba málokedy spievajú spolu v jednej piesni. Zvyčajne majú skladby 

rozdelené, jeden spieva sólo a ten druhý sa občas pripojí v dvojhlase. Ale najviac piesní spieva 

Blaine, takže je hlavným spevákom. Williamovou dominantou sú skôr gitarové sóla. Hoci 

Mystery Jets hrajú už od roku 2003, ale nikdy neboli veľmi populárny medzi poslucháčmi, 

nevypredávali arény, ich piesne sa nehrávali pravidelne v rádiách... Avšak obľubu skôr našli 

medzi lojálnejším publikom, ktoré sa neriadi len podľa rebríčkov v hitparádach. V albume je 

cítiť, že členovia skupiny dozreli, veď napokon členovia skupiny spolu hrajú už viac ako desať 

rokov. Texty piesní sú premyslenejšie s úvahami o dospievaní a spomínaním si na minulosť. 

Každá skladba na albume je niečím iná, jedinečná a dokáže stále prekvapiť niečím novým. 

Členovia skupiny sa dokonca vyjadrili, že je to ich najosobnejší album. Taktiež by sa mohol 

zaradiť medzi najvydarenejšie albumy ich hudobnej kariéry.  

 Prvá pieseň sa volá Telomere. Teloméry sú veci, ktoré držia našu DNA 

dohromady a chránia naše chromozómy pred štiepením. Ale pieseň je skôr o tom, že je tu niečo 

v našej krvi, čo nikdy nezomrie a čo nám nikto nemôže vziať. Predstavujú symbol ochrany, 

štítu pred nebezpečenstvom vonkajšieho sveta. V úvode piesne zaznejú syntetizéry, ktoré 

počuť v priebehu celej piesne. Potom sa pridáva klavír. Pieseň má pomalé tempo. Na konci 

melódia graduje a v hlase speváka Blaina počuť naliehavosť. Skladba  je zaujímavá tým, že od 

začiatku do konca tam znie rytmicko-melodický riff, ktorý vôbec nemení harmonický pôdorys 

a napriek tomu je farebným ozvláštnením a sedí do „akordov“ piesne.  Bombay Blue má 

príjemnú zasnenú melódiu. Je o tom ako sa láska medzi dvoma ľuďmi pomaly stráca. Čisté 

tóny hlasu speváka Blaina dopĺňajú jemné tóny akustickej gitary v kontraste s elektrickou 

gitarou, ktoré sa počas refrénu zintezívnia. A takisto pri gitarovom sóle, v ktorom doslova cítiť 

bezmocnosť človeka, ktorý si uvedomuje, že z lásky zostala iba spomienka. Bubblegum je asi 



najviac popová skladba z albumu. A patrí medzi najlepšie piesne na albume. Pieseň je 

o uvažovaní o minulosti. O tom ako sa všetko mení a ako sme niekedy paralyzovaný 

spomienkami. A preto by sme mali minulosť nechať za sebou a sústrediť sa na budúcnosť. Na 

začiatku počuť akustickú gitaru ku ktorej sa postupne pridáva elektrická gitara a potom 

keyboard. Refrén má veľmi chytľavú melódiu, až sa človeku žiada ho spievať a neskôr sa môže 

pristihnúť pri tom ako si ho len tak pospevuje.  

Midnight’s Mirror je pieseň o tom ako sa človek stane tieňom toho čo kedysi bol. Nemá 

kam ujsť pred sebou, je ako zaseknutá, pokazená platňa a prežíva svoj pád stále dookola. 

Melódia ma temný nádych. Najprv znejú hlboké tóny basovej gitary v pozadí s vysokými tónmi 

vokálov. V refréne sa stratí pochmúrna melódia a vystriedajú ju výšky spievané Williamom, 

ktorého na albume počuť prvýkrát práve v tejto piesni. Pieseň 1985 bola pomenovaná podľa 

roku narodenia speváka Blaina a je človeku, ktorý už nie je dieťa, no nie je ešte dospelý. Nevie 

sa rozhodnúť či je viac vystrašený z minulosti alebo budúcnosti, ale cíti túžbu byť tou zmenou, 

ktorú chce vidieť vo svete. V úvode piesne počuť klavír. Melódia je najprv v lenivom pomalom 

tempe, ale postupne začína gradovať, až vystupňuje do výrazného gitarového sóla. Blood Red 

Balloon má predstavovať mesiac, ktorý je ako krvavo-červený balón, ktorý sa nad nami vznáša 

a má kontrolu nad naším životom. Pieseň má skoro sedem minút a rozbieha sa veľmi pomaly. 

Ale potom keď sa k spevu pridá elektrická gitara, tak začne naberať tempo. Napokon 

v polovičke piesne vyústi do gitarového sóla, vďaka ktorému sa ťahavá melódia  oživí. Na 

konci počuť znovu motív z úvodu.   

V piesni Taken By The Tide cítiť nostalgiu. Je to rozlúčka s človekom, ktorý nám bol 

veľmi blízky. O tom ako sa spoločné cesty dvoch ľudí v priebehu života dokážu rozísť a ako 

si potom človek spätne spomína na všetko, čo spolu zažili. Pieseň začína jemnými tónmi gitary 

a melódia pripomína uspávanku. Ale v refréne zaznejú drsné tóny elektrickej gitary, 

pripomínajúce bolesť a hnev, ktoré cíti človek, keď musí tomu druhému povedať zbohom. 

Pieseň Saturnine je o tom, ako v živote nie je nič isté a všetko sa môže v priebehu jednej 

minúty zmeniť. Celá pieseň až dokonca má pomalé tempo. Spev v pozadí sprevádza gitara, 

ktorú počuť v podobe ozveny. The End Up je pieseň o dospievaní. Poukazuje na to, že mladosť 

netrvá naveky a každý raz musí dospieť. Pokojnú melódiu sprevádza akustická gitara a cítiť 

z nej trpkosť z dospievania. Na konci vyústi do hlasného gitarového sóla, ktoré vyjadruje 

túžbu, aby sa veci v živote nikdy nezmenili, aby vzťahy nevychladli, a aby sme zostali navždy 

mladí.   



Napriek tomu, že sa skupina Mystery Jets nikdy veľmi neprerazila vo svete, vydala 

výborné albumy v priebehu svojej kariéry, ktoré si naozaj stojí zato vypočuť. Tiež je 

obdivuhodné koľko toho frontman skupiny Blaine Harrison dokázal napriek svojej chorobe. 

Narodil sa s rázštepom chrbtice, ktorá ovplyvnila jeho svaly na nohách a zabraňuje mu 

v chôdzi. Veľa ľudí s takouto chorobou by sa vzdalo predstavy založiť si skupinu, skladať 

piesne a koncertovať. On však nie. Veď nakoniec hudba dokáže prekonať všetky bariéry. 

Skupina Mystery Jets týmto posolstvom ďalej inšpiruje ľudí. A v prehltenom svete plnom 

popových piesní, ktoré zväčša neprinášajú nič nové do hudobnej scény, niekedy to čo práve 

potrebujeme počuť je zmena v podobe indie rockového albumu Curve of the Earth skupiny 

Mystery Jets.           

               Lucia Labačová 

 

 

Sedemnásty album kapely Incognito v melancholickom duchu 

Fanúšikovi funku, jazzu a soulu je určite notoricky známa kapela Incognito. Britské 

zoskupenie Incognito počas svojho pôsobenia vystriedalo mnoho členov. Z pôvodných ostal 

iba Jean-Paul „Bluey” Maunick, ktorý stojí na čele kapely už od jej vzniku. Je autorom väčšiny 

skladieb ako textár i skladateľ. Kapela má stále čo povedať a ponúka kvalitnú hudbu pre 

svojich fanúšikov po celom svete. Incognito v roku 2016 prichádza už so 17. štúdiovým 

albumom s názvom In Search of Better Days. 

Otváracia skladba albumu – Love Born in Flames je ochutnávkou alebo pripomienkou 

štýlu typického pre Incognito. Pôsobí energicky vďaka presným a pomerne hustým bicím 

nástrojom a perkusiám, podporeným značne komplexnou basovou linkou a dychovou sekciou, 

typickou pre toto zoskupenie. Zároveň však evokuje jemnú melanchóliu rôznorodými 

akordami na klávesoch a prednesom speváčky Imaani. Druhá skladba Just Say Nothing je 

veľmi svieža a svojou melódiou i elánom by roztancovala nejedného poslucháča. Jednoduchý 

rytmus a basová línia v tomto prípade ustupujú do úzadia výraznejšej dychovej sekcii 

a speváčke Vanesse Haynes. Nasledujúca skladba Everyday Grind je akousi baladou 

popretkávanou zaujímavými kreáciami na bicích nástrojoch. Zádumčivý spev speváčky Maysi 

a jemné akordy na klávesoch s občasnými tiahlymi tónmi v dychovej sekcii iba utvrdzujú 

smutný a zamyslený nádych tejto skladby. Maysa spieva aj ďalšiu skladbu – Racing Through 

the Bends – je zameraná hlavne na text a hudba je v tomto prípade čisto iba sprievodom bez 



akýchkoľvek sólových uvoľnení alebo muzicírovania v rámci nástrojov. Prvá skladba v podaní 

mužského spevu, konkrétne Tonym Momrellem – Love's Revival – prináša opäť typický štýl 

pre kapelu. Dychová sekcia poslucháča fanfárou uvedie do tóniny, v ktorej sa nesie celá 

skladba a potom sa strieda so spevákom. Pomerne pozitívny odtieň skladby občas zneistia 

jemne baladické akordy alebo časti basovej a klávesovej línie. Po tretí raz sa nám speváčka 

Maysa predstaví tentokrát v neveselej skladbe s názvom Selfishly. Paradoxne sebecky 

vychádza na povrch spev a opäť utláča všetky nástroje do pozadia a tie sú tak iba podfarbením. 

Siedma skladba nazvaná Love Be the Messenger vnáša do albumu spolu s troškou dobrej 

energie aj akési posolstvo. Zhruba v strede skladby dokonca vsuvkou formy akéhosi 

„amerického stredoškolského pochodu“. Dominuje spev Vanessy Haynes a dychová sekcia. 

I See the Light je duetom klavíra v podaní Avery Sunshine a spevom samotného Blueyiho, 

nesúcim clivú atmosféru. Neskôr sa pridáva celá kapela avšak iba ako obohatenie celkového 

zvuku. Nasledujúca skladba Echoes of Utopia je krásnou prehliadkou muzikálnosti 

jednotlivých členov kapely, tento raz však bez spevu, ako aj hosťa Stuarta Zendera, hráča na 

basovej gitare, ktorého pôsobisko je u známeho Jamiroquaia. Vyniká celá dychová sekcia, no 

obzvlášť priečna flauta. Zahanbiť sa nenechá ani klavír, bicie nástroje a perkusie. Move it Up 

a Crystal Walls sú typickými skladbami pre štýl kapely Incognito a príliš nevynikajú. Bridges 

of Fire – druhá inštrumentálna skladba s klavírnymi prelúdiami, ktoré sa striedajú so sólami na 

elektrickej gitare a saxofónom. Spoľahlivé bicie a basová línia sú iba sprievodom. 

Predposledná skladba – All I Ever Wanted – je pomalá, oddychová skladba v znení Maysi 

sprevádzaná jemným muzicírovaním na klavíri a gitare. Záverečná skladba Better Days s 

názvom podobným názvu albumu zaskočí použitím bicích vytvorených počítačom 

a chýbajúcou dychovou sekciou. Vytvára tak jemnú zvukovú prázdnotu oproti iným skladbám, 

a tak, možno, jemné sklamanie, keďže ide o záverečnú skladbu albumu. 

Takmer všetky skladby, aj keď pozitívne naladené, nesú akúsi zvláštnu melanchóliu, 

ktorá nemusí každému vyhovovať. Niekomu by mohli skladby prísť aj jemne repetitívne, čo sa 

týka štýlu, tempa a harmónie, čo môže pôsobiť až nudne na nejedného poslucháča. Napriek 

tomu však CD In Search of Better Days prináša presne to, čo poslucháč od skupiny Incognito 

očakáva, či už z hľadiska kvality, rozmanitosti hostí, alebo štýlu typického pre túto kapelu, čo 

je po 37 rokoch pôsobenia naozaj úctyhodné.      

                 Filip Majerský 

 

 



Kapela ze Wsi Warszawa - Święto Słońca 

Poctivému poslucháčovi žánrov world music, ethno, či milovníkovi polyštýlových 

projektov, inšpirovaných ľudovou hudbou, určite neunikla tvorba jedného medzinárodne 

uznávaného poľského zoskupenia. Kapela ze Wsi Warszawa  pôsobí na svetovej world music 

scéne od roku 1998. Počas svojej existencie vystriedala množstvo pódií a festivalov po celom 

svete. Je však prekvapivé, že slovenské hranice kapela prekročila až v roku 2015, kedy 

premiérovo vystúpila na malom alternatívnom multižánrovom festivale Šumenie na Šumiaci 

v horskom prostredí dediny, typickom pre ľudové inšpiračné zdroje, z ktorých tvorba kapely 

dlhodobo vychádza. Kapela ze Wsi Warszawa má na svojom konte 7 albumov. Posledný 

z nich, dvojalbum Święto Słońca, ďaleko prekročil hranice poľskej vlasti. Projekt Święto 

Słońca zachováva charakteristické rysy predošlej kvality zapísanej v albumoch „Kapely“, no 

uberá sa cestou nového bohatého zvuku. Farebné nástrojové kombinácie, drsná riava i jemná 

poetika stredopoľského folklóru sa striedavo, takmer neustále, rozpíja v atmosfére orientálneho 

zvukového sveta. Album tvorí akési interkultúrne médium. Na prvý pohľad nespojiteľné svety 

sa tu prepojili geniálnym spôsobom. Kapela ze Wsi Warszawa dokázala, že slnko svieti na 

všetkých rovnako, resp. všetka hudba sa rodí pod jedným slnkom. Slnko poľskej kapely spálilo 

hranice a rozšírilo obzory vnímania hudby v širokom kontexte.   

Album je rozdelený do dvoch poeticko-symbolických celkov. Prvá časť Słońce 

predstavuje deň, druhá časť Księżyc noc. Prechod zo svetla do tmy však funguje skôr na 

kontraste tematickom, než zvukovom. Avšak samozrejme, deň sa tmou nekončí, iba ďalej píše 

svoje príbehy v nočných snoch.  Słońce začína postupe rozbiehajúcou sa skladbou Leeeć. 

Druhá skladba Jan Sobótkowy ma však oslovila o čosi viac už v úvode – skladba má zaujímavú 

efektnú introdukciu. Jej hudobný priebeh vo mne evokuje soundtrack z kultovej detektívky, 

ktorej aktuálna séria sa odohráva na Oriente. Na sobótce była je zaujímavo variovaná ľudová 

pieseň. Jej hlavná téma sa v spevoch objavuje až po dvoch veľmi expresívnych orientálnych 

variáciách. V závere skladby vystupuje na povrch farebne experimentálny kolorit 

v inštrumentácii. Nasleduje Kalinowy ober – úderné, čisto poľské intermezzo medzi 

interkultúrnymi fúziami. Skladba Kalinowy sadek je jej voľným pokračovaním. Vychádza 

z rovnakého hudobného základu, no prechádza novým funky, bossa nova ošatením. Hostia na 

seba nenechali dlho čakať – do stredu rytmickej spleti sa pridáva zamatový hlas Mercedes 

Peón. Úvod skladby Tarninowy ogień je fascinujúci. Do kontrabasového rytmu a cimbalového 

trilkovania sa pridáva dramatický zvuku sarangai majstra Ustad Liaquat Ali Khana, 

pripomínajúci až multifonický zvuk dychového nástroja. Do atmosféry vstupuje poľská Kapela 



s baladickou piesňou a vyúsťuje do strhujúcej magicko-rituálnej scény. Tarninowy ogień je 

lahôdka pre fajnšmekrov, ktorí si radi vychutnávajú temný zvukový kaleidoskop doplnený 

o životaschopnú elektroniku a skreč.  

Slnečná časť dvojalbumu končí rýchlou Issue-Palinocka. Pieseň Zakołysanka, 

otvárajúca druhú časť albumu, začína baladickou introdukciou nostalgického rozhovoru ninery 

a sarangai. Po introdukcii nastupuje repetitívny vybrnkávaný „loop“, na ktorom vyrastá 

melódia poľskej uspávanky. Tu ma okrem iného zaujala práca s vokálmi – v prvej strofe 

dvojhlas v oktávach, v druhej kontrastne krúžiaci hlas v paralelných intervaloch. Po poľskej 

uspávanke nasleduje monológ Sanjaan Khana a Mercedes Peón. K záveru sa z interkultúrneho 

kaleidoskopu znovu vynára poetickosť poľskej uspávanky – tu už v typickom 

„warszawiackom“ paralelnom trojhlase. Musím priznať svoj subjektívny pocit, že melodika 

uspávanky in A, ktorá sa pohybuje niekde na pomedzí mixolydickej a molovej stupnice, ma 

úplne vtiahla a dlhšiu dobu inšpirovala. Kapela sa pohráva s jedným magickým poľským 

ľudovým motívom, na ktorom stavia celú skladbu. Až mi miestami vadilo, že príliš veľa 

priestoru skladby patrilo hosťom (ich improvizáciám molového charakteru), no možno práve 

prchavosť a nenápadnosť pôvodného nápevu, ktorý na záver znovu vystúpi in medias res, 

zanecháva ten silný hypnotický kolorit a okamih! Po uspávanke sa poslucháč prebúdza v 

úderných nepravidelných rytmoch Polky Ryfky! Či skôr sníva a snením pokračuje 

v geografickom výlete od Východu na Západ? Polka Ryfka vychádza z drsných 

temperamentov poľského folklóru. Kapela tu využíva tradičné sláčikové nástroje z územia 

Poľska ako fidel plocka či suka bilgorajska. Polka vsadená do nepravidelných rytmov, 

prerývaná zemitým goralským ťahom je okorenená kontrastnou, no veľmi citlivou orientálnou 

vsuvkou. Wianuszkowy – clivá a krásna baladická spoveď ženy. Poslucháč pokojne pokračuje 

v snení pod mesiacom (księżycem). Experimentálny zvuk a farebná atmosferická plocha 

v spojení ženského monológu v strednej hrdelnej polohe, pôsobí veľmi osobne.  

Pri spracovávaní ľudových nápevov Kapelou veľmi oceňujem ich citlivý prístup ku 

každej piesni ako k osobitému svetu. Žiadna zbytočná prekomponovaná harmónia, ktorá by 

pôsobila vonkajším efektom, ale vnútorná meditácia vystavaná na minimalistických motívoch. 

To v piesni zanecháva jej duchovný ráz – či dokonca ho v nej ešte viac roznecuje. Takýto 

prístup si však okrem hudobných skúsenosti, techniky a invencie, vyžaduje úplné hĺbkové 

pochopenie a prežitie pesničky. Už na prvé počutie mi príjemne „zavoňala“ pieseň Bida blues. 

Psychedelická atmosféra, bluesový groove, technicky vycibrené a nápadité inštrumentálne 

sóla, ponurý zamatový prejav speváčky Magdaleny Sobczak, striedaný skupinovým zvolacím 



refrénom s držanou sekundou a prerývaný farebnými hlasovými štruktúrami Mercedes Peón. 

Dvojalbum uzatvára skladba Ku slońcu. Skladbu by sme mohli zaradiť do kategórie ethno 

ambient. Bourdonová zvuková plocha popretkávaná violovými alikvótmi, cimbalom 

a majstrovstvom Kayhana Kelhora na kemanche. Poslucháč má skutočne pocit, že sa blíži 

k slnku.  

Atmosféra tejto skladby vo mne evokovala multiinštrumentalistu Stephana Micusa, 

ktorý vo svojej tvorbe využíva rôzne druhy etnických cimbalov a na ich jednoduchých 

repetitívnych motívoch vytvára dlhé spirituálne plochy. Z bohatého inštrumentára projektu 

musím osobitne vyzdvihnúť cimbal. Magdalena Sobczak hrá na cimbale „huculského typu“, 

tradičnom ľudovom cimbale zakúpenom v ukrajinskej dedine Kosmacz v Ivano-Frankivskej 

oblasti. Aj vďaka tomu má varšavská kapela svoj nezameniteľný zvuk. 

Albumu dávam pomyselných päť hviezdičiek. Hoc mi tam viac chýba ten ich originálny 

a trochu anarchistický varšavský folk punk! (Na ten sa na koncertoch tancuje najlepšie...☺) Je 

však jasné, že dobrá hudba nestojí na jednom mieste, pretože by sa mohla pokaziť. Album 

Święto Słońca je výborným príkladom toho, ako hudba zrie, spracováva staršie aj úplne nové 

impulzy. Projekt spojil veci nevídané a zavŕšil takmer 20-ročné formovanie kapely.  

 

Kapela ze Wsi Warszawa:  

Magdalena Sobczak – spev, cimbal 

Sylwia Świątkowska – spev, husle, viola, trad. poľské nástroje: fidel płocka, suka biłgorajska 

Ewa Wałecka – spev, husle, ninera 

Piotr Gliński – baraban, perkusie 

Paweł Mazurczak – kontrabas 

Maciej Szajkowski – rámový bubón, daf, perkusie 

Miłosz Gawryłkiewicz – trúbka, krídlovka  

 

Špeciálni hostia: 

Mercedes Peón – spev, dych, elektronika, gaita galega, pandeireta [S1, S2, S4, S5, S7, K2, K3, 

K5] 

Kayhan Kalhor – kemanche [K4, K6] 

Ustad Liaquat Ali Khan – spev [S3], sarangi [S6, K1, K2] 

DJ Feel-X (Kaliber 44) – skreče, elektronika [A6] 

Michał Zaborski (Atom String Quartet) – viola [B5] 



Sanjay Khan (Dhoad Gypsies From Rajasthan) – spev [A3, A6, B2], harmónium [B4] 

Amrat Hussain (Dhoad Gypsies From Rajasthan) – tabla [A3] 

Dajana Margetová 

 

 

Martin Sillay & Robert Pospiš: Balady  

Real Music House, 2015 

 

Od vydania debutového albumu muzikantskej dvojice Martin Sillay a Robert Pospiš 

ubehlo už šesť rokov. Robert Pospiš a Martin Sillay sa inšpirovali slovenskými ľudovými 

baladami, no novými aranžmánmi vytvorili svoje vlastné balady. Myšlienka spracovania balád 

je zaujímavý nápad, ktorý ponúka miesto na experimentovanie. Spomedzi veľkého množstva 

slovenských balád vybrali jedenásť. S výnimkou jednej sú všetky obohatené o texty Roberta 

Pospiša, čo im dodalo ešte osobnejší ráz. Samotné texty majú pochmúrny charakter. Lyrika 

zvyšuje subjektívnosť príbehov a výpovednú hodnotu. V niektorých prípadoch na nás dýcha 

priam rozprávková prozaickosť. Snivú náladu  podporili prepracované aranžmány. Poetickosť 

sa tiahne celým albumom. Poslucháčov lákajú do sveta starých príbehov, no predstavujú ich 

v úplne novom šate. Využívajú hudobný minimalizmus. Vďaka nemu sa do popredia dostáva 

dej. Počujeme prevažne konsonantné harmónie s jemnými zvukovými obmenami. 

Minimalizmus sa odrazil aj pri výbere nástrojového obsadenia. Gitara, violončelo, husle, bicie 

a spev tvoria komorné obsadenie. Zvuková atmosféra naplno spolupracuje s textovou zložkou 

ťaživých a smutných príbehov. Hudobne sa pohybujú na pomedzí rocku, blues a folku. Práve 

toto spojenie prináša úplne nový priestor pre magickú atmosféru a podmanivý zvuk, ktorý si 

poslucháča získa hneď od prvej skladby.  

Pokojný charakter albumu narúša Stojí hruška v sade. Prekvapí svojou divokosťou 

a psychedelickým nádychom. Je najrýchlejšia, ale aj najenergickejšia spomedzi všetkých. Sami 

autori sa nechali počuť, že je to najtvrdšia skladba, akú kedy nahrali.  Časom však poslucháč 

nadobudne pocit, že do prvej skladby hudobníci vložili až príliš veľa energie, ktorá chýba 

v nasledujúcich kompozíciách.  Tempovo podobne je na tom  Od Dunaja až k nám. Osvieženie 

prichádza v siedmej skladbe Na olivom strome. Tu sa autori vyhrali s perkusiami a Malými 

bubienkami. Zakomponovať malé bubienky bola skvelá voľba. Priniesli na album množstvo 

energie a zvukovej rozmanitosti. V tom šírom poli je najdlhšia skladba. Pochmúrna nálada sa 



stupňuje s postupným pridávaním hudobných nástrojov. Starostlivé stupňovanie napätia 

považujem za skvelé využitie potenciálu tejto balady. Melódia sa postupne rozvíja a okrem 

gitary už počuť aj violončelo, ktoré veľkou mierou prispelo k celkovému dojmu. Asi 

najznámejšou ľudovkou na albume je V hlbokej doline. Táto notoricky známa vec  sa však 

nesie v čisto minimalistickom štýle. Stále opakujúci sa motív a čisté línie upriamujú pozornosť 

a dávajú priestor tragike textu. No ani po hudobnej stránke nezaostáva medzi ostatnými 

kompozíciami. Po hore, po hore je jedinou autorskou pesničkou. Spevácky prejav Roberta 

Pospiša je čistý a priamy. Skvele korešponduje s kontextom skladieb. Na aranžmánoch mi 

imponuje najmä ich nevtieravosť a jednoduchosť. Tempovo by sa mohli zdať jednotvárne, no 

zaujmú  výraznou nápaditosťou, violončelo a husle prinášajú do skladieb tajomnosť a hĺbku. 

Svojou hudobnou rečou vystihli drámu, ktorá neodmysliteľne patrí k baladickým príbehom.  

Ako ôsma zaznie Pod košatou lipkou. Tato balada je obohatená o  líniu huslí, ktorá dodáva 

celkovému výrazu väčšiu pestrosť a rozmanitosť. Po harmonickej stránka ostáva štruktúra 

pesničky rovnaká a nenastávajú v nej žiadne badateľné  zmeny.  Výrazná repetitívnosť však po 

čase skĺzne k monotónnosti. Album je ukončený lyrickými Išli hudci horou a Vyletela duša 

z tela. Svojou podmanivou a jemnou melódiou sú fantastickým zavŕšením. Spev aj hudba sú 

mäkké a ukazujú hudobnú vyspelosť umelcov. O vzhľad obalu sa postaral Pavol Čajka. 

Výtvarné prevedenie sa skvele dopĺňa s hudobným obsahom. Spojenie slovenských ľudových 

balád a moderného psychedelického zvuku prináša svieži vietor na slovenskú hudobnú scénu.  

Po predchádzajúcich úspešných albumoch nám tentokrát ponúkajú nový pohľad na 

tradičné slovenské balady. Vďaka podmanivým melódiám, jemnému zvuku a nápaditým 

aranžmánom album osloví každého vnímavého poslucháča. Zaujímavé spracovanie prináša 

pocit, že počujete úplne nové piesne. No nečakajte žiadne divoké kompozície. Album je 

postavený na sile príbehov, jemnom zvuku a omamnej atmosfére prenikajúcej do 

poslucháčovho podvedomia. Spojením týchto zložiek dostaneme zvukovo modernú poctu 

ľudovej tradícii. Na albume zaznejú aj nie príliš známe piesne. No ani tieto by však nemali 

ostať nepovšimnuté, či už vo svojej pôvodnej alebo novej podobe. Prepojenie tragiky a intimity 

vyšlo na výbornú. Práve táto dvojznačná charakteristika najlepšie vystihuje epickú kvalitu 

tohto albumu.           

              Nikola Múčková 

 

 



Igor Papán – Old Classical Music With a New Face 

 

Igor Papán je skúsený slovenský huslista, virtuóz s dlhoročnou praxou v orchestroch po 

celej Európe, ako aj v rôznych zoskupeniach. Jeho najnovší album obsahuje na rozdiel od 

ostatných albumov s autorovými kompozíciami aranžmány klasickej hudby a nesie názov Old 

Classical Music With a New Face, ktorý naozaj vystihuje jeho obsah a dáva svojím spôsobom 

prevažne barokovej hudbe s výnimkou jednej skladby od Mozarta „nový šat“. A to hlavne 

použitím elektrických husieľ, bicích nástrojov a rôznych zvukových efektov. Album pozostáva 

zo 14 skladieb od známych skladateľov, akými sú J. S. Bach, J. Pachelbel, W. A. Mozart, G. 

F. Händel či A. Vivaldi. Vždy vlastne ide o prepracované jednotlivé pasáže, vybrané z oveľa 

rozsiahlejších diel.  

Prvou skladbou je štvrtá ária z Bachovho Vianočného oratória. Na začiatku zaznie 

zvukový efekt vĺn mora, ktorý potom spolu s bicími nástrojmi sprevádza celú skladbu. 

Aranžmán sa v tomto prípade, ako aj pri väčšine ostatných skladieb celkom vydaril a je svojím 

spôsobom originálny. Poskytuje poslucháčovi pohľad z odlišného uhla, na aký sme pri hudbe 

tohto typu zvyknutí a vďaka modernému zvuku sa takisto úplne mení atmosféra, do ktorej je 

skladba posadená. Potom nasledujú časti niektorých Händelových sonát. Sú špecifické svojou 

mierne melancholickou atmosférou, obzvlášť tá, ktorá zaznie ako prvá. V tomto prípade 

oceňujem vypustenie bicích nástrojov, pretože si myslím, že by sa sem vôbec nehodili a iba by 

kazili čaro týchto skladieb. Na albume sa nachádzajú aj dve verzie známeho Canon v D dur od 

Pachelbela. Jedna je uvedená ako skrátená verzia, zatiaľčo druhá je kompletná. Celá sa drží 

originálnej melódie a následne prichádzajú variácie a improvizácia. Skrátená verzia je týmto 

spôsobom zmodernizovaná takmer od začiatku. Igor Papán skladbu zaujímavým spôsobom 

pretvoril hlavne pridaním mnohých vyhrávok, ktoré sú dobre premyslené a takisto aj bicích 

nástrojov, čím toto dielo nesmierne oživil a možno aj zatraktívnil predovšetkým pre 

poslucháčov, preferujúcich modernú hudbu. Album obsahuje medzi iným aj známu Mozartovu 

ouvertúru k opere Čarovná flauta. Moderná verzia Igora Papána je na rozdiel od originálu 

skrátená o úvod a takisto okresaná o niektoré melodické frázy. Začína hneď hlavnou melódiou, 

čo mi trocha prekáža, avšak autor sa, pravdepodobne, snažil vyhnúť príliš dlhým skladbám. 

Možno preto, aby nenudili poslucháčov, zvyknutých na hľadanie vzrušujúcich podnetov v 

hudbe, alebo za tým môžeme hľadať štylistický dôvod z hľadiska albumu ako celku.  

Nasledujú pasáže z Bachových Organových koncertov. Páčilo sa mi, že sem boli 

zakomponované, pretože ak sa na albume nachádza tak veľa barokových kompozícií, nemali 



by ostať zabudnuté. Sú štýlovo dosť odlišné od ostatných skladieb na albume. Hlavne vďaka 

zvuku organu a tiež vypusteniu zvukových efektov a bicích nástrojov. Interpret sa tu snažil čo 

najviac držať pôvodných verzií, čo ja osobne oceňujem, pretože podobne ako v prípade už 

spomenutých Händelových sonát by tu nejaký pokus o modernejšie zaranžovanie skladby len 

pokazil celkový dojem.  

Z komornej atmosféry organových koncertov sa presúvame k vitálnym Vivaldiho 

kompozíciám, ktoré sú opäť modernejšie ladené, ale v husľovom parte sa melódie viac-menej 

nelíšia od originálu. Tvoria pekný kontrast voči striktne pôsobiacim Bachovým organovým 

kompozíciám a atmosféra je opäť viac relaxačná. Myslím si, že interpret dobre vystihol 

Vivaldiho zámer v týchto skladbách, navyše pridal opäť bicie nástroje, čím nadobudli moderný 

podtón. Album uzatvára už spomínaný Pachelbelov kánon v D dur – tento raz celá verzia. 

Primerane sa hodí na záver albumu, pretože kombinuje všetky doteraz použité prvky v 

skladbách ako dodržanie pôvodnej melódie v úvode, neskoršie moderné variovanie a pridanie 

bicích nástrojov. Celkovo by som tento album zhodnotil kladne. Interpret takto približuje vážnu 

hudbu lákavým spôsobom hlavne mladšej generácii, ktorá už zabudla na tento hudobný skvost 

a jednoznačne môže vyvolať aj hlbší záujem. Mám však mierne výhrady, ktoré som doteraz 

nespomenul. Napríklad mi trochu vadí farba zvuku elektrických husieľ. Obzvlášť v niektorých 

skladbách sa tam podľa mňa nehodí. Buď by som tón nastavil tak, aby sa viac podobal 

akustickým husliam, s čím by sa určite dalo pohrať, alebo by som rovno použil tradičné husle. 

Už len kvôli žánru kompozícií, ktoré sú na albume obsiahnuté. Jednoducho povedané, niekedy 

by to chcelo trochu prirodzenejší tón pre tieto klasické diela. Igor Papán je však pravdepodobne 

s týmto mierne umelým zvukom už zžitý, keďže ho používa viac-menej nezmenený aj 

v predchádzajúcich albumoch. Tam je to ale v poriadku, pretože sú venované jeho osobným 

kompozíciám a sú myslené striktne moderne.  

Čo sa týka dizajnu albumu, tak je celkom vydarený. Je fajn, že sú v sleevnotes uvedené 

aj použité nástroje, ale namiesto digital piano by som sem dal „keyboard“ alebo „synthetiser“ 

alebo len jednoducho pridal „sound effects“. Tiež mi ešte nedá nespomenúť chybičku „elektric 

violin“. Sú to ale, samozrejme, len kozmetické nedostatky. Bolo by tiež dobré pridať k názvom 

skladieb pôvodnú tóninu a ich katalógové čísla ako napríklad v prípade Bacha „BWV“, Händel 

„HWV“, Mozart „KV“ atď. Takto je totiž niekedy problém vyhľadať pôvodné verzie 

kompozícií, čo by sa určite zišlo, ak by ich chcel poslucháč porovnať s modernizovanými. 

                                                                                                       Lukáš Németh 

 

 



V Bratislave ožil na pódiu Mercury vďaka kapele Queenie 
 

Dňa 20. októbra 2016 sa v bratislavskom Majestic Music Clube uskutočnil koncert 

českej kapely Queenie na počesť 70. narodenín britského speváka a frontmana kapely Queen. 

Ako správny fanúšik skupiny Queen som sa postavila priamo pod pódium. Boli na ňom už 

umiestené nástroje. Hneď mi padla do oka kópia slávnej Mayovej gitary Red Special, ktorá 

vyzerala a znela presne ako originál. Čo ma však zaskočilo, bol keyboard. Veď skupina Queen 

nikdy na pódiu nemala klávesové nástroje. Po pár minútovom meškaní, spôsobeným 

bezstresovým a pohodlným usádzaním fanúšikov, prišla kapela na pódium. 

Michael Kluch bol doslova neuveriteľnou vizuálnou kópiou samotného Mercuryho, čo 

sa týka hlasu, tak v nižších tónoch dokonca bola cítiť aj farebná podobnosť. Jeho hlas znel 

ľahko, voľne, zdravo a plnokrvne v celom svojom rozsahu, takisto bol schopný veľkých 

dynamických rozdielov na malej hudobnej ploche a jeho artikulácia bola zrozumiteľná. Do role 

Briana Maya sa vžil gitarista Rudy Neumann, ktorý fantasticky zvládol zahrať všetky skladby, 

len škoda, že jeho spev v niektorých častiach až taký fantastický nebol, miestami mu ušlo 

dokonca pár falošných tónov a mal oneskorené nástupy. O basovú gitaru sa postaral Martin 

Binhack, ktorý bol menej zaujímavý a v úzadí, v konečnom dôsledku presne ako John Deacon. 

Avšak na rozdiel od introvertného prejavu Martina Binhacka ho osvetľovač neprehliadal. Za 

bicími nástrojmi sedel vysmiaty Greb Čujkov alias Roger Tailor a za klávesy sa postavil piaty 

člen, ktorého samozrejme originálna kapela síce nemala, ale atmosféru a celkový dojem z 

koncertu to nenarušilo.  

Koncert odštartovali známou piesňou Under Pressure. Pôvodne ju Queen naspievala 

so známym spevákom Davidom Bowiem, avšak kapela ho doplnila playbackom. V tejto piesni 

Klucha vokálom doprevádzal Binhacka. Po skvelo zvládnutej piesni síce český Mercury 

privítal divákov miesto „Hello everybody!“ decentným: „Dobrý večer, přátelé!“, čo ma trochu 

pobavilo, ale tento detail som nepovažovala za relevantný. Ďalej kapela pokračovala 

nesmrteľnými evergreenmi ako A Kind Of Magic, I Want To Break Free a I Want It All, pri   

ktorých sa odviazali nielen diváci, ale aj kapela na pódiu, z čoho vnikla perfektná šou. Vokálne 

aj inštrumentálne boli tieto skladby majstrovsky zvládnuté a doplnené Kluchovou 

choreografiou. Po nich nasledovala pomalšia skladba Love Of My Life. Ostali  pri nej sedieť na 

pódiu len Kluch a Neumann, ktorý speváka doprevádzal na klasickej gitare. Túto pomalú 

skladbu predviedol veľmi emotívne a ukážkovým prechodom z hrudnej do hlavovej 

rezonancie. Keď počas piesne spevák prehlásil k divákom: „Freddie still loves you!“, ozval sa 



búrlivý potlesk. Nasledovala polhodinová pauza, počas ktorej sa diváci mohli osviežiť 

nápojmi, alebo sa ísť vyvetrať na čerstvý vzduch, keďže v sále bolo celkom teplo.  

Po pauze prišli členovia kapely v iných kostýmoch, čo dodalo atmosfére lesk a 

nasledovali piesne Another One Bites The Dust, Radio Gaga a Save Me. Osobne sa mi páčila 

až neuveriteľne zvládnutá jedna z najpopulárnejších skladieb kapely Queen Bohemian 

Rhapsody. Všetky časti piesne kapela vynikajúco interpretovala a opernú časť samozrejme 

nahradila originálom, presne tak, ako to robila kapela Queen na svojich koncertných 

šnúrach. Pieseň Who Wants To Live Forever Kluch veľmi precítil, znova bezchybne zaspieval 

a svojimi pohybmi rúk zvýraznil Mercuryho typické gestá pri tejto piesni. Problematickejšia 

bola pieseň Somebody To Love. Viachlasné vokály realizovali všetci členovia kapely, aj 

keď miestami sa mi zdalo, že kapela nie je celkom zohratá. Kluch sa po piesni vytratil z pódia 

do backstage-u, a následovalo známe gitarové sólo Briana Maya, za ktoré bol Neumann 

odmenený veľkým potleskom.  

Po sóle prišiel na javisko Kluch v kostýme kráľa, známeho z koncertných turné kapely 

Queen a spoločne ohromili publikum piesňou The Show Must Go On. Po piesni sa všetkých 

päť členov postavilo k sebe, poklonili sa a Kluch predstavil každého člena, pričom im postupne 

dával na hlavu kráľovskú korunu. Po odchode kapely z javiska diváci neprestávali tlieskať 

a volať „We will rock you, we will rock you!“ načo skupina zareagovala, vrátila sa späť na 

javisko a koncert uzavrela piesňou We Will Rock You. Ocenila by som práve to, že Kluch 

Mercuryho nenapodobňoval. On ním doslova žil. Jeho prirodzený pohyb, gestá, spev piesní 

v pôvodných vysokých tóninách a komunikácia s divákmi bola tak dokonale zohratá, že každý 

divák sa cítil byť súčasťou tohto skvelého vystúpenia. Freddie Mercury bol len jeden a ja 

osobne veľmi neobľubujem revival kapely, ale táto bola v čomsi iná. Bola z nej cítiť láska 

k hudbe a úcta. Myslím si, že Mercury by bol len rád, že jeho hudba aj takýmto spôsobom žije 

v ľuďoch aj naďalej.            

            Pavlásková 

 

 

 

 

 



Na vlnách kapely Inside 

Mladá rocková kapela Inside zo Zlatých Moraviec ukazuje svoju šikovnosť a nápady. 

Po svojom debutovom albume V tieni mesiaca z roku 2015 prichádzajú s ďalšou novinkou. Ich 

očakávaný druhý album s názvom Na vlnách vydali v novembri 2016. Názov albumu 

napovedá, že motívom albumu je pirátska tematika. V tomto duchu sa niesol aj krst albumu, 

kde pirát/spevák pred zinscenovanou popravou požiadal o poslednú možnosť zaspievať si so 

svojou kapelou. Krstnými rodičmi albumu Na vlnách bola kapela Zoči Voči. Po prvom albume, 

nabitom počiatočnou energiou mladých hudobníkov, ale tak isto aj známymi melódiami od 

iných kapiel, boli fanúšikovia zvedaví, čo prinesie druhý album.  

Zrodu nového CD kapely významne pomohla výhra v súťaži „Súboj kapiel“, konajúcej 

sa v Bratislave. Organizátorom súťaže bolo OZ Činuba. Víťazom súťaže organizátori 

zabezpečili nahrávanie v MMC štúdiu v Bratislave, pričom za hudobným pultom stál Viliam 

Štrba. Samotný album obsahuje desať skladieb z tvorby mladých muzikantov. Tvorcovia sa 

snažili vytvoriť aj rýchlejšie aj pomalšie skladby, aby vyhoveli každému poslucháčovi.  

Úvodná pieseň s názvom Nechám sa viesť, nás vtiahne do sledu chytľavého rytmu. 

Nanešťastie, po piatej skladbe začína pôsobiť nekonečne a monotónne. V tejto piesni je 

výrazným prvkom úmyselné pískanie gitary, tvoriace aj záverečnú bodku skladby. Napriek 

trochu depresívnemu textu, kde sa spevák nechce prebudiť späť do života je skladba pomerne 

ľahko zapamätateľná. Druhá skladba s názvom Dotyk sa nesie v rovnakej vlne ako aj prvá 

skladba. Melódia je jednoduchá, pričom verše oddeľuje jemná gitarová linka, sprevádzajúca 

neskôr pridaný spev. Tretia skladba Na vlnách ukazuje pirátsku tematiku vo svojej kráse. Keď 

sa ale bližšie započúvame do textu, môžeme sa miestami cítiť trochu neisto. Pri počúvaní tejto 

skladby sa viacerí ocitnú na lodi v strede oceánu. Jednoliaty rytmus poslucháča drží v „rytme 

vĺn“. Skladba Dupot koní uzatvára počiatočnú štvoricu monotónnosti. Jednotná kompozícia 

skladieb akoby podľa vzorca u náročnejšieho poslucháča vytvára dojem jednej nudnej a príliš 

dlhej skladby občas spestrenej gitarovým sólom.  

Z prvej vlny monotónnosti nás vytrhne až piata skladba s názvom Padlí anjeli. Rytmus 

je citeľne pomalší ako v predchádzajúcich skladbách a molové akordy dodávajú skladbe akúsi 

vážnosť, ktorú zvýrazňuje aj samotný text. Vzhľadom ku kompozícii skladby je gitarové sólo 

pomerne nemelodické. V tejto skladbe ukázal svoj talent a rozsah aj spevák. Bez väčších 

problémov dokáže spievať ako v nízkych tak aj vo vysokých polohách. Po záverečnom refréne 

sa opäť stretávame s gitarou opakujúcou melódiu medzihry a jej nie veľmi vydarené ukončenie 



skladby. V poradí šiesta skladba s názvom Ľadová otvára štvoricu balád. Skladba jemne 

pripomína kapelu Gladiátor. V chytľavom rytme strieda tri základné akordy, sprevádzané 

jednoduchým rytmom bicích. Spevová linka vedie jemnú melódiu v kontraste s výrazne tvrdou 

gitarou. Skladba Pár viet sa nesie v rovnakom duchu. Začiatok preberá akustická gitara, pričom 

mierne vytvára alúziu na Led Zeppelin a ďalej sprevádza melodický spev. Neskôr sa pripájajú 

bicie. V gitarovom sóle sa už vyskytuje opäť elektrická gitara. Sólo okrem melodicky nie úplne 

vhodnej kompozície prináša aj pískanie.  

Duet s názvom Úsmev je dar prináša jemnú melódiu akustickej gitary. Okrem rozkladov 

akordov podsúva poslucháčovi akýsi „španielsky nádych“. Ženský spev prevzala Ivanna 

Bagová. Pri pozornom počúvaní je počuteľný rozdiel v kvalite nahrávky pri ženskom speve. 

Aby skladbu niečím ešte okorenili, na záver pridali refrén v ska rytme. Posledná skladba z 

tvorby kapely nesie názov Smutný kráľ. Jednoduchá melódia gitary sprevádza melodický spev 

počas celej skladby. Na závere sa opakuje refrén o niečo viac, ako je potrebné a vytvára akési 

outro. Desiata skladba na albume je známa ruská Kaťuša v rockovom podaní. Ani po dlhom 

čase som nedokázala zistiť, aký súvis má táto ruská pieseň s pirátmi, ale keďže toto spojenie 

chýbalo pri viacerých skladbách z albumu, upustila som od tohto pátrania. V každom prípade 

sa z nejakého dôvodu na albume táto interpretácia ruskej piesne nachádza. Fakt, že je v 

rokovom podaní sa dá bez problémov zvládnuť, hoci trochu viac „reže uši“ spevákova 

výslovnosť.  

V konečnom dôsledku kapela Inside veľa nového nepriniesla. Skladby majú veľmi 

podobné kompozície, pomerne jednoduché akordické konštrukcie. Väčšina skladieb začínala 

terciami, často boli používané aj v prípade druhého spevu. Po viac násobnom vypočutí sa 

album predelí na dve časti neskôr pôsobiace len ako dve dlhé skladby. Pozornejšiemu 

poslucháčovi neunikne ani fakt, že v skladbách sa občas vyskytuje veľa gitary, sóla sú 

agresívne, v konštrukcii veľmi podobné. Takmer každé sólo predvádza rozklady akordov a po 

niekoľkých skladbách vytvárajú pocit, že gitarista len hrá prstové cvičenia. Zrejme práve 

jednoduchosť a ľahká zapamätateľnosť melódie je to, čo fanúšikovia Inside chcú. Či je to tak 

alebo onak a či sa zmení ich štýl tvorby, zrejme uvidíme až pri ďalšom albume.    

                   Jana Potocká 

 

 

 



Speer v rámci festivalu Epoché 

Daniel Georg Speer sa preslávil najmä ako spisovateľ svojim dielom Uhorský 

Simplicissimus, ktoré napísal počas potuliek po východnom Slovensku v 17. storočí. Okrem 

toho bol aj pedagóg a hudobný skladateľ. Keďže krása jeho tvorby však pre nás ešte doposiaľ 

nie je úplne známa, šiesty deň festivalu Epoché nám priniesol výber zo skladieb tohto 

skladateľa. Poslucháči si mohli vypočuť jeho tvorbu v utorok 8. novembra 2016 v malom 

koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu. 

 Skladby Daniela Speera odzneli v podaní súboru Musica aeterna, orientovaného na 

európsku hudbu 17. a 18. storočia. Tradícia tohto telesa siaha až do roku 1973, pričom od roku 

1989 môžeme hudbu v ich predvedení počúvať na dobových nástrojoch zo 17. a 18. storočia. 

V rámci šiesteho festivalového dňa vystúpil súbor v zostave: Peter Zajíček (umelecký vedúci, 

husle), Peter Zelenka (husle), Ján Gréner (viola), Elżbieta Sajka (viola), Michaela Číbová 

(violončelo), Ján Prievozník (violone), Peter Guľas (čembalo, organ) a Igor Herzog (teorba). 

Koncert venovaný hudbe znejúcej na území Slovenska v 17. storočí z tvorby Daniela Speera 

sa niesol vo veľmi príjemnej atmosfére. K skromnému publiku sa hneď na začiatku prihovoril 

umelecký vedúci, Peter Zajíček, ktorý hostí privítal a predstavil  nasledovné skladby. 

V úvode zaznela Suita c mol à 5 zo zbierky Hudobný turecký Eulenspiegel z roku 1688. 

Skladba pozostávala z častí Sonata, Ballet, Courante, Gavott, Sarabanda, Gique, Sonatina, 

Gique, Sarabanda. Išlo o veľmi kantabilnú a vznešenú suitu, ktorá poslucháčov príjemne 

zahriala, uvoľnila a nabudila na ďalšie pripravené skladby. Ako aj sami poslucháči zhodnotili, 

práve táto Suita c mol bola vrcholnou skladbou večera. Musia aeterna však nepoľavila a vysokú 

latku si, až na malé chvíľky, udržiavala celý večer.  

Po úvodnom veľkolepom čísle sa k hudobnému telesu pripojila sopranistka Helga 

Varga Bachová, ktorá sa venuje najmä interpretácii ranobarokových skladateľov. Súčasne 

pôsobí aj v súbore Ensemble Ricercata – rezidenčnom súbore Rádia Devín. So speváčkou 

odzneli nasledujúce dve piesne – motetá pre soprán, sláčikový päťhlas a basso continuo Venite 

gentes a Jesu meus amor. Peter Guľas si v týchto skladbách zahral súčasne na organe aj 

čembalo. Obe piesne boli bohato koloratúrne a náročné a v podaní Helgy Vargovej aj kvalitne 

interpretované. Po dvoch vokálno-inštrumentálnych dielach prišla ďalšia čisto inštrumentálna 

skladba Suita A dur s časťami Sonata, Sonatina, Ballet, Cuorant, Gavott, Saraband, Gique. 

Počas nej už bolo cítiť z hudobníkov miernu únavu, čo sa prejavilo aj malými rozbitými úsekmi 

v skladbe. Koncert uzavreli dve motetá pre soprán, sláčikový päťhlas a basso continuo Quis 



mihi det bibere a Quis consistere posset v podaní Hildy Gulyásovej. Sopranistka pôsobí na 

Štátnom konzervatóriu v Bratislave, kde vyučuje dejiny cirkevnej hudby a hlasovú výchovu.  

Hilda Gulyásová nielen svojím spevom, ale aj krásnym výrazom oživila koniec 

koncertu, avšak kvôli chorobe nebola príliš uvoľnená. V prvom motete bolo počuť mierne 

zastrenie hlasu, čo spôsobovalo, že v nízkych polohách jej hlas medzi ostatnými nástrojmi 

príliš zanikal. Po prvej odspievanej piesni sa malým zakašľaním snažila tento nie príliš šťastný 

výkon ospravedlniť. Pri druhom motete sa speváčka dokázala viac odviazať a aj napriek 

nepriaznivému zdravotnému stavu moteto bravúrne odspievala.  

Koncert venovaný tvorbe Daniela Speera bol obohacujúci nielen pre možnosť 

spoznania jeho tvorby (a zistenia, že rozhodne nie je žiadnym „Bé-čkom“), ale i vďaka náhľadu 

do hudby znejúcej na našom území v 17. storočí. Výborným bonusom bolo vypočuť si tieto 

diela v dobových nástrojoch, čo však nebolo príliš šťastné pre vybrané miesto moderného 

štúdia Slovenského rozhlasu. Violončelo bolo miestami zatienené zvukmi ostatých nástrojov, 

ako i teorba, ktorá splývala s čembalom. Celkový koncert však napriek tomu stál za to a opäť 

poukázal na kvalitu festivalu Epoché.        

                 Gabriela Ščigulinská 

 

 

Opeth - recenzia albumu Sorceress 

Švédska progresívna metalová skupina Opeth nahrala v septembri 2016 v poradí už 12. 

štúdiový album s názvom Sorceress, nahrávaný v Rockfield Studios vo Wales. Už predošlé 2 

albumy Heritage (2011) a Pale Communion (2014) odklonili tvorbu skupiny z death metalovej 

na progresívno-metalovú orientáciu. Spevák a frontman Mikael Åkerfeldt tu nepoužíva 

techniku spevu – growling, ale spieva melodickým spevom.  

Skupina je známa svojou komplikovanou tvorbou, kompozície často menia tempo a 

náladu. Miešajú formu death metalu s blues-rockovými prvkami a tiež jazzovými 

synkopáciami rytmiky, jazzovými stupnicami a postupmi pri gitarových sólach. Do skladieb 

pridávajú ľudové nástroje, ako napríklad píšťaly a sláčikové nástroje. Album Sorceress 

obsahuje 11 skladieb a 5 bonus trackov, z toho sú 3 live nahrávky s filharmonickým orchestrom 

z Plovdiv. 

Titulná skladba albumu začína s boogie hranom na elektrickom klavíri, pokračuje s 



tvrdšími, ale pomalými gitarovými riffmi. V druhej skladbe s názvom The Wilde Flowers je 

zaujímavé technicky náročné sólo, po ktorom prichádza tichá atmosferická pasáž s 

vyvrcholením na konci. Skladba Will O The Wisp je na začiatku hraná prevažne akustickou 

gitarou, postupne sa pridávajú bicie nástroje, na konci je jemné, melodické gitarové sólo. Je to 

síce rovnomenná skladba od Milesa Davisa, ale nemajú nič spoločné. Inšpiráciou tejto skladby 

bola pieseň Dun Ringill od kapely Jethro Tull. Obe skladby majú spoločnú hru akustickej 

gitary, ktorá hrá vo vysokej polohe v použitím kapodastra, čo pôsobí podľa slov autora Mikaela 

trblietavo. Nasleduje skladba Chrysalis, ktorá má pomerne rýchle tempo a obsahuje viaceré 

gitarové a keyboardové sóla. Pôsobí ako heavy metal zahraný v bluesových stupniciach. Na 

konci je približne 2-minútová kóda s upokojujúcou atmosférou. Tu sa končí tvrdšia polovica 

albumu.  

Skladba Sorceress 2 nijak nenadväzuje na titulnú skladbu Sorceress, je to len akési 

preludovanie akustickej gitary doplnené melodickým vokálom. The Seventh Sojourn je 

inštrumentálna akustická skladba, obohatená sláčikovými nástrojmi, bongami a orientálnymi 

perkusiami, pôsobí psychedelicky. Ďalšia skladba s názvom Strange Brew má črty moderných 

progresívnych kapiel, je poprepletaná zložitými rytmami, melódiami a tichými atmosférickými 

pasážami. A Fleeting Glance je taktiež plná tichých momentov, ale zachováva si plynutie a 

príjemné melódie. Skupina tu dokazuje jej vyspelosť, zohratosť a tiež ako dokáže hlas speváka 

Mikaela zapadnúť do hudby. Era patrí ku silnejším skladbám albumu, je predposlednou 

skladbou. Patrí medzi tvrdšie, ale obsahuje ľahko zapamätateľný melodický refrén, no stále 

zotrváva v progresívnom duchu. Posledná skladba s názvom Persephone (Slight Return) album 

uzatvára a je iba opakovanou klavírnou témou z predchádzajúcej skladby Era. Live skladby z 

bonus trackov sú piesne z predchádzajúcich albumov oživené symfonickým orchestrom.   

Sorceress sa zdá byť najlepším albumom skupiny Opeth, je kulmináciou rôznych 

prvkov a žánrov, s ktorými skupina počas svojej predošlej tvorby experimentovala. Je plný 

bluesových sól,  ako aj tvrdých gitarových riffov. Najsilnejšou stránkou albumu je 

Åkerfeldtova schopnosť komponovať vyvážené, komplexné skladby s melancholickými 

melódiami. Ako sa samotný autor piesní vyjadril, pri komponovaní albumu mu išlo o to, aby 

neboli skladby vzájomne hudobne prepojené. Každá kompozícia musela byť špecifická a 

nesmela sa podobať na inú. To sa mu aj podarilo, no napriek tomu album pôsobí celistvo a 

jednotne.  

Album Sorceress považujem za najlepší z celej tvorby, oceňujem najmä veľkú 

rôznorodosť hudobných štýlov, od melancholických a atmosférických melódií až po tvrdé 



pasáže s progresívnym charakterom. Komplikované harmonické a rytmické konštrukcie 

pôsobia ako dobrá hudobná inšpirácia, nad ktorou sa treba zamyslieť.  

Dominik Špuler 

 

 

Legenda o svätom Martinovi 

 Rok 2016 sa vyznačuje veľkým a okrúhlym výročím svätého Martina. Od jeho 

narodenia uplynulo už 1300 rokov. K veľkolepému jubileu vzniklo vokálno-inštrumentálne 

dielo Oratórium svätého Martina, ktoré autori venovali Katedrále sv. Martina v Bratislave. 

Kompozícia tu mala svoju premiéru 5. novembra 2016. Bola uvedená v rámci festivalu Epoché, 

Nová slovenská hudba, ktorý sa uskutočnil na počesť Roka slovenskej hudby.  

Tvorcami diela s veľkým posolstvom boli libretista Tomáš Surý a hudobný skladateľ 

Ľuboš Bernáth. Oratórium sa opiera o tie najdôležitejšie udalosti Martinovho života, o jazdu 

na bielom koni a delenie sa o plášť so žobrákom. Ponúka opis jeho odporu voči vojenskej 

službe, alebo pokúšanie diablom a obraz zázračnej omše s ohnivou guľou. Okrem životných 

úskalí sa autori venovali svedectvu o spore pôvodu svätcovho mena, čo bolo po Martinovej 

smrti a ako bol oslávený. 

Oratórium je určené pre sóla, recitátora, miešaný zbor a orchester. Má tri dejstvá a na 

úvod znie inštrumentálna introdukcia. Kompozíciu uzatvára v treťom dejstve Te Deum. Dielo 

je syntézou  archetypov európskej hudby viacerých časových období. Často sa tu objavujú 

prvky pripomínajúce obdobie baroka, no kompozícia nesie aj znaky vrcholnej renesancie. 

Polyfonicky vystavané pasáže sa striedajú s virtuóznymi homofónnymi plochami. Hudba 

plynule prechádza z jednej sadzby do druhej. Obsahovú líniu vedie rozprávač, ktorý vytvára 

ucelený obraz o deji. Harmonické podhubie diela je bohato vystavané v diatonickom, 

modálnom, ale i chromatickom priestore. Správne použitie hudobných prostriedkov 

podčiarkuje dej a vyjadruje jemné, meditatívne i dramatické  úseky diela.                                                     

Oratórium svätého Martina priviedol k životu dirigent Adrian Kokoš, ktorého ruky 

spoľahlivo viedli každý jeden tón. Miesto zboru zaujal pod vedením zbormajstra Ladislava 

Holáska, Spevácky zbor mesta Bratislavy a sólové party stvárnili sopranistka Jana Pastorková, 

mezzosorpanistka Alena Kropáčkova a basbarytón Boris Prýgl. O inštrumentálny sprievod sa 

postaral Komorný orchester Zoe. Slovom podporoval  a dejovú líniu prinášal Jozef Šimovič. 



Príbeh bol obecenstvu predostieraný v dvoch jazykoch, striedala sa slovenčina s latinským 

textom.  

Introdukcia pripravuje publikum na veľkolepé prvé dejstvo, príjemnou hudbou 

v diatonickom priestore. V ďalšom priebehu sa v zborovej sadzbe modalita snúbi s diatonikou 

a hudobný proces sa prelína so slovami rozprávača. Prvé dejstvo je postavené na neustálych 

dialógoch. Raz je to rozhovor dvoch zborových sekcií, mužskej a ženskej, neskôr sa vystrieda 

zbor s hovoreným slovom a inokedy sa zas vymení spevný prejav zboru so sólovým hlasom. 

Kontrast sa prejavuje aj v kolísavej dynamike. Farbistá inštrumentácia využíva na 

podčiarknutie dôležitých zvratov v dianí sólové výstupy nástrojov, čembala a flauty. Pod 

neustálym znením sláčikov sa do popredia často dostávajú dychové nástroje. Kontrasty sú 

viditeľné aj vo vedení orchestra, ktorý je s rýchlym pohybom v protiklade voči zboru, kde 

prevažujú dlhé hodnoty a naopak. V zaujímavom procese hudobnej koláže je podčiarknutá 

myšlienka „človečenstva“, čo je posolstvo prvého dejstva.  

V ďalšom priebehu sa Martin stretáva s pokúšaním diabla, kde cítiť rozpoltenosť 

ľudskej duše. Hudobne je stvárnená pútavo, sólovým výstupom mezzosopranistky. Strach sa 

prediera cez výraznú rytmizáciu a terasovitú dynamiku. Imitácia je nositeľom celého deja 

druhej tretiny diela.  

Tretie dejstvo odkazuje na omšu, kde sa so slovami: „svätý, svätý!“ ozýva organ. 

Hudobný proces v kompozícii vrcholí a dramatické plochy, opisujúce spor o Martinove telo, 

sa striedajú s emočným nábojom v lyrickejších pasážach. Keď sa všetko ustaľuje a príde 

oslavný veľkolepý záver, kde sa ospevuje Martinov duch, prichádza reminiscencia na 

„pokušiteľskú“ rytmiku diabla z druhého dejstva. Autori poukazujú na bipolaritu nie len 

dávneho, ale i dnešného sveta. Oratórium uzatvárajú slová Sanctus, Dominus Deus Sabaoth 

v pokojnej nálade v miernej dynamike.  

Majestátne dielo bolo dovedené do dokonalosti vďaka precíznemu naštudovaniu 

a kvalitnej interpretácii. Výnimočný bol výkon mezzopranistky, Aleny Kropáčkovej. Vytknúť 

sa snáď dá len jemný nedostatok v deklamácii sopranistky. Syntéza hudobných princípov 

rôznych storočí priniesla ovocie v podobe vokálno-inštrumentálneho diela Oratórium Svätého 

Martina. Hudba a text aj ich spojenie možno posudzovať ako dokonalý celok. Dielo je hodné 

obdivu a obohatením súčasnej slovenskej hudobnej kultúry. 

Jana Štrpková 


