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ÚVODNÍK 

Milí čitatelia!  

 

Srdečne Vás vítame pri novom čísle nášho hudobno-kritického študentského časopisu 

Musicus. Sme veľmi radi, že aj tento rok mohli študenti na novom čísle naďalej usilovne 

pracovať. Každé číslo časopisu Musicus je unikátne, prináša nové pohľady, poznatky, 

zaujímavé rozhovory a podelenie sa o hudobné zážitky jednotlivých študentov muzikológie 

Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. 

 

Máme za sebou veľmi náročný a hlavne neštandardný rok plný neistoty. Študenti museli 

opustiť internáty a školské priestory začali zívať prázdnotou. Bežný školský život sa rýchlo 

zmenil a študenti s vyučujúcimi vymenili školské priestory za svoje domovy. Náročná 

zmena si vyžadovala veľa síl a odhodlania, avšak všetci sme to zvládli vynikajúco. Naši 

profesori boli veľmi ústretoví a ich podpora nás veľmi tešila a motivovala. Touto cestou 

chcem vysloviť vďaku, že to s nami zvládli v tomto netradičnom období. Aj medzi študentmi 

je cítiť súdržnosť a ochotu pomáhať si, čo je veľkou vzácnosťou, ktorá tu dúfame, bude 

pretrvávať aj naďalej. Zo srdca si všetci prajeme, aby sme znovu mohli byť súčasťou 

hudobného života v takej podobe, ako sme ho poznali pred pandémiou. Nezabudnuteľný 

zážitok z koncertov nemožno nahradiť online formou, aj keď vieme, že v súčasnej situácii 

to inak nejde. Veríme, že už čoskoro budeme prežívať hudobné koncerty a jednotlivé výkony 

interpretov bez rúšok, v hojnom počte a bez obáv z choroby. 

 

V tomto vydaní si môžete prečítať recenzie našich študentov, z ktorých má každý svoj štýl 

a spôsob písania, preto dúfame, že bude tak ako aj ostatné čísla časopisu, jedinečné.  

 

Prajeme Vám príjemný kultúrny zážitok! 

 

 

Helena Zsilinszká 

 



Muchy v Bratislave 

Banskobystrická kapela Sto Múch zavítala do hlavného mesta po druhýkrát pokrstiť svoj 

štvrtý album zdieľajúci názov s kapelou, ktorý vydávajú po dlhšej odmlke.  Prvý krst sa 

konal v rodnom meste kapely koncom septembra a dva týždne na to v bratislavskom Klube 

pod lampou. O hostí nebola núdza. Klub bol plný ľudí s dobrou náladou už pred začatím 

koncertu, mnohí z nich boli priatelia a známi členov kapely. Na krst zavítali aj zvučnejšie 

mená, ako napríklad Barbora Švidraňová, Petra Humeňanská, Daniela Tomešová, či krstný 

otec albumu Andrej Šeban. 

Speváčky Maca a Luca oblečené typicky extravagantne v trblietavých šatách 

s dúhovými stuhami okolo pásu, kvetinovými čelenkami a slnečnými okuliarmi s veľkými 

sklami, pripomínajúcimi oči muchy, otvárajú koncert hojdaním sa zo strany na stranu do nôt 

skladby s názvom Kexíkové čokolády. Skladba je pomalou melancholickou baladou 

s prekvapivo disonantnou zmenou harmónie na konci a zrýchlením tempa, čo hudobníci 

umne využili na prechod do druhej, rýchlejšej skladby Imidžové omyly. Typický zámerne 

preafektovaný hlas speváckeho dua prednáša text pomerne monotónnym spôsobom, ktorý 

sa strieda s miestami až takmer metalovými gitarovými riffmi v podaní Martina Nováka. 

Dynamickosť skladby podporuje Ján Fiala energickou hrou na bicích nástrojoch. V tretej 

pozitívne ladenej skladbe Letom snehom sa po prvýkrát predstavuje sólovým spevom 

kapelník Juraj Haško, sediaci za klávesmi. Na konci skladby počujeme kvalitnú  vokálno-

inštrumentálnu symbiózu saxofónu,  speváčky Marcely Cmorejovej a elektrickej gitary. 

Ľudia stoja od začiatku koncertu pred kapelou, tancujú, spievajú si známe texty, bavia sa na 

zjavoch-vizuálnych prekvapeniach hudobníkov? a prejavoch kapely. Štvrtou v poradí je 

skladba z prvého albumu Z hrušky dole - Balada o využití byliniek v intímnej sfére, pomalá 

melancholická pieseň. Balada, ako hovorí samotný názov, ktorú kapela 

„oprášila,“  prekvapuje náhlou premenou na veľmi zrýchlenú verziu, na playliste 

pomenovanú Čajová disco, vďaka čomu neobrali publikum o energiu na tancovanie. Ďalšou 

v poradí je skladba Muchy, v ktorej kapela špecificky imituje nepríjemný bzukot muchy 

disonantnými trilkami na saxofóne a gitare. Celá show je ozvláštnená vtipnou „strkanicou“ 

speváčok. Nasleduje opäť skladba so sólovým spevom kapelníka Mám problémy so ženami, 

ktorá sa vtipne hrá so slovnými zvratmi. Haško v nej potvrdzuje svoje vokálne kvality. 

Pieseň pochádza z prvého albumu skupiny Z hrušky dole z roku 2007 a  speváčka Luca 

vtipne predstavila skladbu dúfajúc, že ju hrajú naposledy. Pieseň Oblečme sa v texte spomína 



bojové umenie a obliekanie sa do kimona. Tomu zodpovedá aj hudba, ktorá sa snaží imitovať 

ázijské tradičné nástroje. Speváčky naďalej zabávajú publikum baletným postojom 

spojeným s monotónnym spevom a výraznými speváckymi nádychmi. Potom prichádza 

rozcvička a bitka medzi speváčkami v rámci show. Klub pod lampou nie je príliš vhodným 

priestorom pre hudobné podujatia takéhoto charakteru, nakoľko je v tvare L a polovica 

podniku tak kapelu nemá možnosť vidieť. Pódium je taktiež veľmi malé a neposkytuje 

dostatok miesta na vyčíňanie a divadlo speváčok, čo Luca na konci skladby aj spomenie. 

Prichádza predstavenie kapely prostredníctvom  novej skladby Urobme si kapelu 

z krsteného albumu, ktorá vymenúva členov v rámci vtipných rýmov. Luca neskrýva únavu 

z pohybových kreácii na pódiu, žartuje ohľadom prestávky. Punčová z nového albumu je 

pozitívna, v durovom móde a príliš „normálna“ na pomery kapely. Má črty popu a miestami 

až muzikálu. Šepkaným spevom začína pieseň Agát s vtipným textom plným slovných 

hračiek z pera Miša Kubovčíka. Skladba sa štýlovo podobá tvorbe The Beatles, hlavne 

v záverečnej minúte, kde sa opakuje rovnaký melodický pattern so spevom slovného zvratu 

„I got agát“, podobným spôsobom ako aj v kultovej skladbe Guns N‘ Roses - Knockin‘ on 

the heaven’s door. Táto skladba by bola vhodnou bodkou za celým koncertom, nakoľko sa 

dá tento patern opakovať do nekonečna a rozospievať ním celé publikum. Po tejto skladbe 

nasledoval už len symbolický krst albumu Andrejom Šebanom, nakoľko prvý krst už bol 

v Banskej Bystrici.. Kapelník Juro Haško mu ďakuje a obaja spomínajú vtipné príhody ako 

napríklad kapelu v začiatkoch chodil Šeban „cepovať“. 

 Po krste pokračuje koncert skladbami z nového albumu. Malé plusy je poprocková 

skladba s príjemným vibe-om, a pekným posolstvom o tolerancii medzi ženou a mužom. 

Pieseň je taktiež pomerne „normálna“ oproti tvorbe, na ktorú sme u kapely zvyknutí. Bolo 

by dobre spomenúť niečo o paródii, irónii, divadlenej show, spojenia teatrálnych gagov 

s hudbou a podobne, aby bolo jasné, čo myslíte pod normálna a nenromálna.   V skladbe 

Poleno s rockovým charakterom a disonantným riffom na elektrickej gitare sa opäť 

predstavuje Juro Haško sólo spevom, ktorý je striedaný „karhaním“ v podaní vokalistiek v 

rámci textu. Necelé dve minúty je dlhá skladba Modré psisko s dvoma kratučkými slohami, 

po ktorých nasleduje iba spev melódie štýlom „na na na“. Po minúte a pol skladba skončí 

prudkým useknutím, na čo sa zvukár zo žartu nahlas opýta „a nie je to trochu krátke?“ Kapela 

mu odpovie ešte dvomi taktami tej istej témy a ukončí skladbu. Insomnia je príjemná 

melodická balada s monológom kapelníka. Prichádza molové, smutné a pomalé prelúdium 

na klavíri na začiatku skladby Človek strom. Pridáva sa veľmi emotívny spev poetického 



textu v podaní Maci a Jurových vokálov. Na zrýchlenie tempa pokračuje kapela skladbou 

Dana, ktorá vykazuje typické črty tvorby zoskupenia: časté disonancie, zábavný text a jeho 

interpretácia v spojení so zábavnými tanečnými kreáciami. Predposlednou skladbou 

koncertu je „lovesong“ s názvom Závislí. Spočiatku duet Maci a Jura sa skončí slovami „keď 

to nejde, tak to nejde“, po ktorých stíchne hudba a Maca odchádza z pódia. V duete ju potom 

vystrieda Luca a pokračuje sa v skladbe. Maca sa neskôr vracia na pódium, aby skladbu 

všetci spoločne dospievali. V tejto skladbe treba oceniť vynikajúci výkon gitaristu Martina 

Nováka. Poslednou je pomalá skladba Miláčik s jazzovým nádychom. Sólový spev Luci sa 

strieda so sólami na saxofóne v Macinom podaní. Osobne považujem túto skladbu za 

hudobne najkvalitnejšiu z celého koncertu. Na záver koncertu sa skupina lúči prídavkom 

z prvého albumu Z hrušky dole s názvom Kúpil som si Rhodes. Skladba sa zámerne podobá 

na tvorbu Jara Filipa, ktorá je inšpiráciou pre kapelu. Na konci skladby sa opakuje melódia 

z Filipovej skladby Cez okno, ktorá rozospievala celé publikum. 

Kapela Sto Múch má aj po rokoch silnú fanúšikovskú základňu a dokázala, že vie 

naďalej poskytovať a prezentovať svoju originálnu tvorbu. Netreba zabudnúť na hudobné 

kvality basgitaristu Miroslava Páva, ktorý doteraz nebol spomenutý a oceniť jeho kvality. . 

Je príjemné vidieť, že na slovenskej hudobnej scéne sa popri popu a rocku vie uplatniť aj 

takýto alternatívno-parodický žáner.  

Filip Majerský 

 



Cimbal a gospel ? Všetko je možné 

Čo môže vzísť zo spojenia cimbalovej hudby, muzikálu a gospelu? Jeden pozoruhodný 

koncert, ktorý obohatí človeka na tele aj na duši. O toto spojenie sa postarali cimbalová 

hudba Muzikanti, zoskupenie Bl-gospel, hudobník Vladimír Bukovčan, herečka a speváčka 

Nikola Jankovýchová a muzikálový herec Ján Slezák. Koncert pozostával z troch blokov. 

Prvý patril tradično-netradičnému hudobnému zoskupeniu Muzikanti, ktoré sa zameralo na 

interpretáciu rôznych hudobných žánrov zasadených do tradičného, ľudového 

inštrumentára. Zoskupenie hralo v zložení Adam Foltín – husle, spev, Ján Michalec – husle, 

gitara, Michal Zachar – akordeón, klavír, Michal Kolárik – cimbal, Róbert Mramúch – viola, 

Miroslav Drška – kontrabas a ako hosť Vladimír Bukovčan – klarinet, saxofón. Skladby 

tohto bloku pre cimbalovú hudbu upravili Michal Kolárik, Ján Michalec a Michal Zahar. 

Aranžérsky boli spracované pôsobivo a precízne tak, aby nevynikla tradičná zvukovosť 

cimbalovej hudby, ale aby sa melodicky priblížila populárnemu hudobnému prejavu. 

V jednotlivých piesňach bol vyňatý do popredia jeden z hudobných nástrojov daného 

zoskupenia. Spevácky sa v tejto časti predstavili aj Nikola Jankovýchová a Ján Slezák. Prvú 

skladbu Stand by me odspieval Adam Foltín. Jeho hlasový prejav znel prirodzene 

a neškolene, čo bolo počuť na malých intonačných nedostatkoch, ktoré však celkovému 

prejavu neubrali na umeleckosti. Počas prvého bloku zazneli dve duetá Jána Slezáka 

a Nikoly Jankovýchovej. Počas prvého duetu Dívam se dívam neznela táto spevácka dvojica 

zohrato. Jednotlivé nástupy neboli presné a hlasy spolu neladili. Pri druhom duete Tak aby 

ste vědela bola zohranosť dvojice viac citeľná aj keď nie veľmi presvedčivá. Spevácky viac 

vynikol Ján Slezák, dokonca by som povedala, že svoju spevácku kolegyňu zatienil nie len 

po hlasovej stránke ale aj po hereckej. Nikola Jankovýchová sa predstavila v dvoch sólových 

piesňach. Prvou bola Skayfall, v ktorej pôsobila dosť neisto. Pasáže piesne v nižšej polohe 

boli mimo rozsah Nikoly, pretože jej hlas znel veľmi neprirodzene. V hlasovom prejave bolo 

počuť viac vzdušného tónu, čo bolo pre mňa veľmi rušivé. Vyššie pasáže ukázali pravú farbu 

a rozsah jej hlasu. Druhá pieseň s názvom Lampa, bola v jej prevedení omnoho 

zaujímavejšia a lepšie citovo prežitá ako prvá. Táto skutočnosť mohla byť spôsobená aj tým, 

že spievala v češtine na rozdiel od prvej skladby spievanej v angličtine. Rozsahovo bola 

pieseň omnoho lepšie položená s prihliadnutím na jej hlasové možnosti. Ján Slezák sa sólovo 

predviedol v piesni Its My Life. Jeho celkový prejav vo všetkých vstupoch bol veľmi 

presvedčivý. Niekedy mohol pôsobiť až afektovane, čo môže mať pôvod v jeho povolaní 



muzikálového herca. Prvá  pieseň však bola z môjho pohľadu nezáživná, nakoľko bola 

v nízkej polohe, kde nevynikli jeho hlasové dispozície, ktoré sú pre neho príznačné. 

Vladimír Bukovčan zahral dve sólové čísla. Prvým  bola skladba Petit fleur, odohraná na 

klarinete, na ktorom ukázal vynikajúcu zručnosť. Skladbu predniesol s európskym 

feelingom na rozdiel od amerického originálu Sidneyho Becheta. V druhej skladbe Osamelý 

pastier zase na záver predviedol svoje improvizačné zručnosti. Druhý blok patril  zoskupeniu 

Bl-gospel. Ich repertoár obsahoval tradičné gospelové skladby ako aj piesne  populárnej 

hudby. Zbor pozostával z pätnástich spevákov a speváčok. Hudobnú zložku tvorili klavír, 

gitara, basgitara a bicie nástroje. Na koncerte interpretovali deväť skladieb. Vo všetkých 

piesňach spev zboru prehlušila hudobná zložka, čo však bolo problémom zvukového 

zabezpečenia koncertu. V skladbe God Will Make a Way and Draw Me Close sa v sólových 

partoch predviedli dve speváčky. Hlasový prejav prvej vokalistky bol jasný a čistý. Druhá 

sólistka mala zaujímavú farbu hlasu, ktorá však  viedla k intonačne nie čistému spevu. 

V tradičných gospelových piesňach Amen, This Little Light of Mine a Standing in the Need 

of Prayer sme mohli počuť v sólom prejave ďalšiu členku zboru, ktorej hlas a feeling boli 

veľmi podobné černošskému. V piesňach Glory to God a I Still Haven’t Found What I’m 

Looking For sa spolu so zborom predviedol Ján Slezák, ktorý ukázal svoju multižánrovosť 

hlasového prejavu. V druhej piesni predviedol aj dobré improvizačné schopnosti. Tretí blok 

pozostával z troch piesní a bol spojením všetkých zložiek. V prvej skladbe Modlitba pro 

Martu sa spevácky predviedla Nikola Jankovýchová. Táto pieseň bola z hľadiska 

emocionálneho aj hlasového prejavu najvýraznejšia spomedzi všetkých ňou odspievaných. 

Druhá skladba All You Need is Love bola spojením cimbalovej hudby Muzikanti 

a gospelového zboru Bl-gospel. Posledná skladba odznela v podaní všetkých účinkujúcich. 

Celý koncert bol dotváraný video projekciou, za ktorou stál Lukáš Matejka. Všetky  

projekcie boli významovo blízke obsahu danej skladby, čo umožnilo divákom lepšiu 

asociáciu s obsahom jednotlivých skladieb.  

 

Kristína Machaňkovová 

 



Rozhovor s muzikálovým hercom Jánom Slezákom 

„ Som presvedčený, že keď chceš robiť niečo dobre a poctivo, tak všetko je ťažké,“ hovorí 

muzikálový herec, Ján Slezák, ktorý vyštudoval Janáčkovu akadémiu múzických 

umení v Brne a dlhé roky stvárňuje najrozličnejšie úlohy v muzikáloch nielen na 

Slovenku, ale aj v Čechách.  

 

Čo bolo pre teba na škole najväčším orieškom, tanec, herectvo či spev? 

Hmm, nekategorizoval by som to týmto spôsobom. Som presvedčený o tom, že keď chceš 

niečo robiť dobre a poctivo, tak je všetko ťažké. Možno som aj mal pocit, že v niečom mám 

doménu. No keď som prišiel na JAMU, zistil som, že neviem vôbec nič, mám len 

predpoklady.  

Aká muzikálová rola bola pre teba najťažšia po speváckej stránke?  

Ak by som hovoril čisto o technickej stránke, tak jednoznačne Judáš z Jesus Christ Superstar 

muzikálového magnáta Andrew Lloyd Webbera. Ak by som mal brať postavu komplexne 

vo všetkých troch zložkách, čiže herectvo, spev a tanec, tak to je Tybalt z Rómeo a Júlia (od 

skladateľa Gérarda Presgurvica) a Cyrano z predmestia (od autorov Alta Vášová, Ján 

Štrasser, Kamil Peteraj, Pavol Hammel a Marián Varga.). Ale každá postava má vždy 

náročnú niektorú stránku a komplexne je to vždy ťažké.  

Do väčšieho povedomia si sa dostal vďaka muzikálu Na skle maľované. Porovnávali ťa 

s Michalom Dočolomanským? Boli to skôr pozitívne či negatívne odozvy a ako si to 

vnímal? 

Porovnávali, mňa stále s niekým porovnávajú, lebo vždy hrám postavy, ktoré istým 

spôsobom na Slovensku alebo v Čechách niekto preslávil. Nejako mi vždy prischnú. 

Nemôžem si to nijako brať a ani si to nevšímam, to by som nemohol robiť pomaly už nič. 

Navyše ja si idem vo všetkom po vlastnej ceste. Takto to vidím ja, toto je môj názor, pocit, 

interpretácia. To, či to niekto vezme alebo nie, nie je v mojej moci. Žijeme v dobe, keď si 

ľudia myslia, že majú právo vyjadrovať sa a hodnotiť všetko a každého, bez ohľadu na to, 

či vôbec majú profesijný alebo morálny mandát. Moja skúsenosť je taká, že tieto vyjadrenia 

majú vždy tí, čo by mali byť prví ticho. Takíto ľudia sú buď vo svojej oblasti nie veľmi 

kvalitní, alebo ich spôsob života a oni ako osobnosti nie sú práve najpokornejší, skôr naopak. 



Našťastie, ohlasy boli v drvivej väčšine pozitívne, ale rypák sa nájde vždy. Raz mi jedna 

staršia pani potrebovala dať na ulici nahlas najavo, že Miško Dočolomanský je len jeden. 

Mojím absolútnym súhlasom som jej zobral všetky tromfy, takže tam podľa mňa stojí 

dodnes. A pritom s ňou naozaj súhlasím. Na skle maľované v réžii Janka Ďurovčíka je úplne 

odlišné. Rovnaký je len scenár, hudba a úcta k tomu dielu.  

Tento muzikál má veľa spoločného s folklórom. Aký vzťah máš k folklóru? 

Ako dieťa som robil folklór sedem rokov a milujem moravskú, záhorácku a kopaničiarsku 

cimbalovku, takže môj vzťah je viac než pozitívny.  

Predpokladám, že ako rodený Záhorák poznáš aj záhorácky folklór. Myslíš si, že môže 

zaujať publikum rovnako ako napríklad ten z východu či z iných regiónov Slovenska? 

Jediný, ktorý môže zaujať tancom z nášho regiónu je kopaničiarsky, teda myjavský. Ja 

nepovažujem východniarsky folklór za nejako obzvlášť zaujímavý, nerozumiem mu. Čo je 

asi normálne. Pochybujem, že by východniar rozumel záhoráckemu alebo moravskému, je 

to prirodzené. Z iných oblastí sa mi tanečne páčia Detva, Goral, Liptov a teda tá naša 

Myjava.  

Viem, že sa ako spevák venuješ aj inému žánru ako muzikálu. Aký žáner je pre teba 

ako speváka najzaujímavejší a najťažší? 

Mojou doménou nie je muzikál. Som lyrický spevák a najradšej spievam populárnu hudbu 

ako je pop, rock, soul, R&B či funky. Páčia sa mi aj evergreen, swing, blues a world music. 

Počúvam všetko okrem dychovky a nejakého ortodoxného country. Obdivujem operu 

a klasickú hudbu, ale aj tu sa uberám po lyrickej melodike a harmónii. Na druhej strane 

nerozumiem slovenskému popu a ani ho neviem spievať. A rovnako tak nepoznám najťažší 

žáner. Všetko je pre mňa rovnako ťažké, čo súvisí s tým, že všetko sa snažím robiť ako 

najlepšie viem.  

Čo si myslíš, aký hudobný žáner má najväčší potenciál presadiť sa na dnešnej 

európskej scéne? 

Rock-pop. Nemyslím si, že by niekto vymyslel niečo nové. Rozhodujúci je podľa mňa už 

len nápad, úprimnosť, poctivosť, osobnosť a značka.  



Čítala som, že si aj veľký ochranca prírody a našej planéty. Poznáš odvetvie hudobnej 

vedy s názvom ekomuzikológia, ktoré sa zaoberá riešením ekologických problémov 

prostredníctvom hudby? 

Viem, čo je muzikológia a som presvedčený, že muzikoterapia má oveľa väčší zmysel, než 

na aký sme doteraz prišli. Ale čo je ekomuzikológia, vôbec netuším. Prostredníctvom hudby 

a umenia je možné v oblasti ekológie upozorňovať na problémy ako napríklad Michael 

Jackson – Earth Song, alebo venovať peniaze z predaja svojej hudby a koncertov na podporu 

ekologických projektov.  

 

Kristína Machaňkovová 



Disco Volante/Mt. Average 

The Ills 

Deadred Records, 2019 

 

The Ills vo svojom piatom štúdiovom albume nestrácajú na kvalite a opäť prinášajú 

nesmierne ambiciózny a nekonvenčný zvuk. Vo svojich post-rockových kompozíciách 

prijímajú nové výzvy a objavujú nové žánre a vplyvy. V porovnaní s predchádzajúcimi 

projektami čoraz viac obohacujú svoj klasický post-rockový zvuk a siahajú po shoegazových 

či dokonca syntetizátorových vplyvoch, ktoré do kapely prináša jej zakladateľ, Izobutan.  

Okrem zmeny zvuku si však kapela so sebou na album premietla aj výdatnú mieru 

sebareflexie. Komplikované úseky sa striedajú s jednoduchými pokojnými časťami, s 

ktorými však narába opatrne, vďaka čomu album pôsobí veľmi vyvážene.  

Otváracia pieseň Spyral bravúrne slúži k predstaveniu celého albumu. Jej dlhšia minutáž je, 

vďaka mnohým témam, ktoré sa tu striedajú, využitá na maximum. Industriálne zvuky a 

jemné gitarové pasáže a striedajú s  pasážami hlasnými, rozťahanými a skreslenými, 

bravúrne predstavujú zvukový koncept albumu. Kapela sa ho drží aj na ďalšej piesni Uno. 

Tu sa už výraznejšie začína črtať naratívnosť projektu. Piesne sa prelínajú jedna do druhej a 

vytvárajú z albumu plynúci celok a dávajú mu  rozprávačsku hĺbku, čo je pri 

inštrumentálnych CD na svetovej scéne pomerne nový trend, no práve tento prvok  nevídané 

rozmery. 

Ďalej nasleduje pieseň Elsker, v tej sa začínajú ukazovať nové prvky, bitcrushované 

gitary a čoraz výraznejšie využívanie syntetizátorových zvukov je predzvesťou blížiaceho 

prerodu, odohrávajúceho sa na albume v nasledujúcich skladbách. Napriek tomu, že kapela 

je inštrumentálna, na tejto piesni plne predvádza svoje rozprávačské schopnosti. Nápovedou 

je už samotný názov piesne Elsker, dánske slovo označujúce milenca či milenku. Ills 

ostávajú verní svojmu konceptu aj na Always Loop on the Bright Side of Life. S opakujúcimi 

sa frázami, okolo ktorých sa ďalej rozvíja hudobná idea, sa z počúvania stáva hypnotická, 

takmer snová skúsenosť – téma, ku ktorej sa na tomto albume bude kapela ešte vracať. 

Zmenu v ďalšom priebehu pri počúvaní predstavuje Newt – koláž zo zvukov nahrávacieho 

procesu. Význam umiestnena tejto piesne na albume ostáva záhadou, no slúži na akési 

nahliadnutíe do tvorivého procesu kapely. Za vyzdvihnutie ďalej stojí najmä skladba I Am 

My Own Weakness, Darling, na ktorej kapelu vokálmi doprevádza Dominik Prok z projektu 



52 Hertz Whale. Táto pieseň predstavuje asi najvýraznejšiu zmenu v doterajšom chode 

albumu, precízne party striedajú skreslené gitary a výrazné bicie. Z produkčného hľadiska 

kapela i na tejto piesni búra zaužívané postupy a to tak, že hlas Dominika Proka posúvajú 

úplne na okraj mixu, čo prekvapivo výrazne ovplyvňuje celý dojem z piesne a dáva jej 

strašidelnejšiu a nevypočítateľnú atmosféru. 

Po takomto experimente sa kapela opäť vracia do známych končín, no ďalej sa hrá 

s rôznymi témami a vplyvmi. Napríklad v piesni Violaine, kde vzdávajú úctu kapele Cocteau 

Twins a  figuruje v nej snáď jediné gitarové sólo na albume. Avšak neskúsenému 

poslucháčovi môže prísť ako príliš chaotické. Svoje korene v metalovej hudbe kapela 

ukazuje na piesni Zukunft 2.0 a jej djentových pasážach.  Záver albumu, Neska, posiľnuje 

naratívu albumu a zachytáva idylický ranný moment s prvou šálkou kávy – prebudenie zo 

sveta snov, ktorý kapela doposiaľ na albume objavovala. 

Album Disco Volante/Mt. Average na slovenskej scéne je určite ojedinelým počinom. Témy 

a hudobné vplyvy sú kulmináciou bohatých skúseností kapely aj v zahraničí. Na 

neskúseného poslucháča album môže pôsobiť mätúco no jeho trpezlivosť je určite 

odmenená.  Pre skúsenejšie ucho  prináša nové dobrodružstvá, ktoré vďaka hĺbke a 

prepracovanosti albumu neomrzia ani pri opakovanom počúvaní. 

 

Pavol Petrovič 

 



NORMAN FUCKING ROCKWELL! – Lana Del Rey, Interscope 

Records a Polydor, 2019 

Mnohými označovaná ako ,,najsmutnejšia speváčka“ súčasnej pop scény, ale podľa 

hudobných kritikov jedna z najlepších textárok s perfektným estetickým a umeleckým 

cítením. Americká speváčka, textárka a skladateľka Lane Del Rey vydala  album, ktorý  

nesie názov Norman Fucking Rockwell! podľa amerického výtvarníka Normana Rockwella. 

Norman bol  výtvarník, ktorého diela boli často  označované ako gýčové a nudné. Rovnako 

ako tvorba Lany Del Rey. Paradoxne, ide síce o veľmi smutnú hudbu, niekedy depresívnu, 

no zároveň plnú intimity a  kvalitných  zvukov. Lana je svojim spôsobom špecifickým 

umelcom, pretože pri komponovaní skladieb čerpá z amerických básnikov, výtvarníkov a 

umelcov, ktorí robili umenie veľmi podobného druhu, ktorý uprednostňuje aj samotná 

speváčka. V jej tvorbe sa často opiera o problematiku žien v spoločnosti, aktuálnych 

spoločenských problémoch a samozrejme, o vlastnú intimitu. Na albume môžeme počuť 

prvky soft rocku, trip hopu, komornej či klavírnej hudby. No a veľa psychedélie. Pilotným 

singlom z tejto štúdiovky sa stala skladba Marriners Apartment Complex, ktorá má na 

albume svoje druhé miesto. Skladba sa nesie v pomalom tempe harmónii s prvkami soft 

rocku a psychedelického folku. Skladba je spočiatku pomalá, sprevádzaná výrazným 

zvukom akustickej gitary, kde postupne začína gradovať až k refrénu, kde sa ťah skladby 

„rozplynie“. V refréne dominujú speváčkine vokály, klavír a gitara. Pieseň speváčka 

zakončuje psychedelickou gitarou. Prvá skladba albumu má rovnomenný názov ako album. 

Ide o jednoduchú skladbu so zaujímavým textom o vzťahu. Pieseň začína sláčikovými 

nástrojmi a neskôr klavírom, kde Lana začína spievať. Skladba má romantický a zasnený 

nádych. Skoro ako celá tvorba Lany Del Rey. Norman Fucking Rockwell bol nominovaný 

na cenu Grammy Awards 2019 v kategórii najlepšia pieseň. Tretia skladba na albume je 

Venice Bitch. Tú zložila spolu so skladateľom Jackom Antoffom, ktorý stojí za úspešnými 

dielami od Lorde, alebo Taylor Swift, či Pink. Skladba je na pop music neobvykle dlhá až 

9.38 min. Začiatok piesne sprevádza elektrická gitara a smutný hlas Del Rey. V skladbe 

môžeme počuť soft rockové prvky hudby a veľa psychedélie. Záver skladby je venovaný 5 

minútovému gitarovému sólu. Lana prezradila, že keď prišla s nahrávkou do vydavateľstva, 

tak ju produkční prosili, aby skladbu skrátila. Lana trvala na tom, že ju neskráti, pretože 

podľa nej nie je nič lepšie ako 5 minútové mentálne „opúšťačky“ v lete. A ja som rád, že ju 

Interscope neprehovoril skladbu skrátiť, pretože sa v nej na ploche pravidelných rytmických 



patternov mieša neobvyklá zvuková psychedélia s modifikovaným gitarovým zvukom. V 

prekrásnej zasnenej balade Love Song, ktorú Lana zložila úplne sama, sa odvoláva na boľavú 

lásku.  Ďalšia skladba, ktorá stojí za spomenutie, je cover version Doin‘ Time.  od americkej 

reagge skupiny Sublime z roku 1997. Lana ju zobrala do vlastných rúk a urobila z nej celkom 

počúvateľnú trip-hopovú popovku, ktorá určite spríjemní letné večery. Prvú polovicu 

albumu uzatvára skladba Cinnamon Girl. Skladba sa nesie v súčasnom a modernom duchu. 

Dominujú v nej prvky hip hopovej a elektronickej hudby. Konečne niečo pre deti dneška, 

ale skladba je opäť melancholická, vážna a nešťastná. Čo je u speváčky charakteristické, 

samozrejme. Ak chcete s Lanou kráčať, musíte jej najprv rozumieť. V druhej polovici 

výrazne dominuje skladba  Hope Is a Dangerous Thing For a Woman Like Me To Have – 

But I Have It. Klavírna balada s krásnymi vokálmi interpretky určite chytí za srdce každú 

citlivú dušu. Pri skladbe ale treba dať na vedomie fakt, že aj keď speváčkin hlasový rozsah 

nie je bohvie aký široký, tak aj s tým máličkom, čo má, sa dokázala v skladbe pekne 

„vyhrať‘‘. Lana Del Rey vo všeobecnosti nepatrí medzi interpretov s dych berúcim hlasom 

a jej živé performance nie sú taktiež nijakým umeleckým zážitkom, kde by ohurovala svojím 

mohutným vokálom, no pozíciu skvelej pesničkárky s úžasným estetickým cítením si drží 

statočne. Niet divu, jej posledný hudobný počin je ocenený 2 nomináciami na cenu Grammy 

Awards 2019, vrátane kategórie album roka. Spomínanú štúdiovku hodnotím veľmi 

pozitívne. Na albume môžeme nájsť nadčasové a prelomové piesne interpretky, ktoré majú 

veľmi hlboký význam a obsahujú prvky žánrovo rozličnej hudby. A to nielen pre samotnú 

speváčku, ale aj pre diváka. Miestami má poslucháč  pocit, ako keby ho interpretka presunula 

naspäť do 60. rokoch minulého storočia, kedy bol psychedelický rock dosť v kurze, pretože 

tvorba Lany sa z väčšej miery sústreďuje práve na toto obdobie. Naopak, počuteľné sú aj 

hip-hopové, trip-hopové či komorné štýly, s ktorými sa Lana a jej spoluautor štúdiovky Jack 

Antonoff perfektne vyhrali. Jej hlasový fond nie je „najslávnejší“, pretože Lana Del Rey ho 

vie vykompenzovať tým, aká je skvelá pesničkárka a hudobníčka.  

                                                                                                                         Tomáš Tomko 



Rozhovor s Petrom Adamkovičom z AMC TRIO 

1. V uplynulom roku ste vydali nový, v poradí 7. album s názvom AMC Trio Plus. 

V čom je pre vás odlišný od predchádzajúcich? 

Peter: Pre nás nie je iný. Je to stále naša hudba, iba jej interpretáciu, aranžmán a zvuk 

meníme s dobou. Aj my chceme byť modernejší. Ale je pravda, že tam máme viac hostí, 

a okrem toho aj 2 spievané skladby. To robí album bohatším na množstvo zvukov a farieb, 

preto sa zdá byť iný. 

2. Pri produkcii nového albumu ste spolupracovali so svetovými jazzovými 

muzikantami trúbkar Randy Brecker alebo saxofonista Eric Marienthal. Ako hodnotia 

jazz AMC TRIA? Ako reagovalo slovenské publikum na prítomnosť sólistov svetového 

formátu? 

Peter: Hlavnými hosťami na albume sú Eric Marienthal a huslistka Regina Carter. Randy 

Brecker hral s nami na promo tour k tomuto albumu a stal sa jeho krstným otcom.  

Na nahrávkach v albume neúčinkuje. Všetci títo vzácni hostia sa zhodujú na tom, že hudba 

AMC TRIA je jedinečná a príťažlivá. Je to cítiť aj podľa reakcií publika, ktoré vždy ocení 

prítomnosť takýchto velikánov, keď ich majstrovstvo zaznie v peknej a dobrej hudbe. 

3. Predošlý 6. album Ad Fontes ste vydali v spolupráci s Ľudovou hudbou Stana Baláža. 

Je pre vás ľudová hudba dôležitým inšpiračným zdrojom? 

Peter:  Ľudovú hudbu nevnímame ako zdroj, ale skôr ako súčasť nášho hudobného 

povedomia, ktorým sme nasiaknutí, a pritom si to ani neuvedomujeme. Avšak naši 

zahraniční hostia to cítia z našej hudby a tvrdia, že znie inak, a že je v nej niečo špecifické, 

východoeurópske, či priam slovenské. 

4.  Ako spätne hodnotíte svoj debutový album? 

Peter: Mnohí považujú náš prvý album za najlepší. My sa snažíme, aby každý náš ďalší 

album bol lepší ako ten predchádzajúci. Z nášho pohľadu to bol typický debutový album. 

Ukázali sme v ňom cestu, ktorou sa uberáme, ale kompozične, inštrumentálne aj aranžérsky 

sme, dúfam, už oveľa ďalej. 

 



5. Ako vnímate vývoj svojho individuálneho kompozičného štýlu? Z čoho čerpáte 

najväčšiu inšpiráciu? 

Peter: Najväčšiu inšpiráciu čerpáme z dedičstva európskej hudby. Veľa z klasiky a hlavne 

z našej samotnej hudobnej intuície. 

6. Uvažovali ste niekedy nad trvalým rozšírením triového zoskupenia?  

Peter: Ako trio sme nehrali už dávno. Gitarista Samuel Marinčák sa stal už súčasťou nášho 

zoskupenia. No verím, že si ešte v triu veľakrát zahráme. 

7. Aký máte názor na perspektívy moderného jazzu? Myslíte, že jeho žánrové zdroje 

sa už vyčerpali, alebo je stále priestor, kam sa jazz môže formovať? 

Peter: Niekedy si myslím, že všetka hudba už bola zahratá. Všetky jazzové sóla už určite 

zazneli. No vždy môže niekto prekvapiť a prísť s niečím výnimočným. V jazze to môže byť 

hudba, myslím tým hlavne kompozíciu, či aranžmán, inštrumentáciu, zvuk... 

8. Môže byť jazz súčasťou mainstreamu v širokom riečišti hudby, alebo je svojím 

charakterom jasne definovaný pre menšinovú poslucháčsku verejnosť? 

Peter: Jazz už bol súčasťou mainstreamu v prvej polovici minulého storočia. Odvtedy je už 

čím ďalej, tým viac menšinový. Možno raz aj zanikne, lebo ľudia sú príliš pohodlní vnímať 

čo i len trochu náročnejšiu hudbu. A to sa netýka len jazzu. 

9. Obklopujete sa jazzovou hudbou aj vo voľnom čase, alebo počúvate iný hudobný 

žáner? 

Peter: Počúvam veľa klasickej hudby a dobrej rockovej hudby. Hlavne progressive rock  

zo staršieho obdobia. Ale aj mnoho iného, čo ma zaujme a zdá sa mi dobré. 

10. Ste celoživotný aktívny bežec. Je beh akousi súčasťou vývoja vašich hudobných 

myšlienok v hlave? 

Peter: Behať som začal až okolo 40-tky. Beh iba vystriedal cyklistiku, na ktorú je potrebné 

mať oveľa viac času. Pri behu veľa premýšľam o všetkom možnom, aj o hudbe, ale 

nemyslím,  

že to má nejaký hlbší vnútorný vplyv na hudbu. 

 



11. Každoročne na jeseň ste súčasťou organizácie festivalu Jazz Prešov. Ako hodnotíte 

posledný ročník festivalu? 

Peter: V poslednom čase sa festival zmieta vo finančných problémoch a nie som nadšený,  

že sa posledné dva ročníky konali iba jeden deň. Ale je to hlavne kvôli tomu, aby neklesla 

jeho umelecká úroveň. Radšej 3 výborné kapely ako 6 priemerných. A preto hodnotím aj 

posledný ročník ako vydarený. 

12. Aké ciele a perspektívy má AMC TRIO do budúcna? 

Peter: Je toho veľmi veľa. Okrem koncertovania sa chceme zamerať na vyhľadávanie 

nových cezhraničných spoluprác a hlavne na prípravu nového CD, ktoré pravdepodobne 

vyjde v nemeckom vydavateľstve Delta Music. 

13. Kde si vás môžu nadšenci jazzu najbližšie vypočuť? 

Peter: Momentálne máme pauzu, počas ktorej sa venujeme príprave a naštudovaniu nových 

skladieb. Zdá sa, že prvé tohtoročné vystúpenie bude v znovu obnovenom košickom 

Jazzclube niekedy v marci. 

 

Ďakujem za rozhovor! 

Júlia Dúbravská 

 



Ansámbel Asynchrónie  

Na ôsmom koncerte 15. ročníka medzinárodného festivalu súčasnej hudby Melos-Étos sa 

predstavil slovenský komorný súbor mladých hudobníkov Ansámbel Asynchrónie. O súbore 

som veľa nepočula, ale po koncerte môžem jednoznačne povedať, že vyniká svojimi 

muzikantskými kvalitami. Nástrojové obsadenie zoskupenia je flauta (Simona Pingizer), 

klarinet (Jozef Eliáš), husle (Adam Novák), violončelo (Michal Haring), klavír (Júlia 

Novosedlíková),  kontrabas (Anton Jaro ml.) a bicie nástroje (Emil Machain ). Dirigent Peter 

Javorka je zároveň umeleckým vedúcim súboru a na koncerte predviedol aj vlastnú 

kompozíciu.  

Koncert sa niesol v tóne vskutku asynchrónnej hudby. Diela hodnotím z kompozičného a 

interpretačného hľadiska ako náročné, avšak veľmi komplikovane mohli pôsobiť najmä na 

poslucháčov. Hudba zanechávala dojem neusporiadaného celku, na rozpoznanie štruktúry 

bolo treba vynaložiť veľké úsilie. Všetko však súvisí so súčasnými tendenciami v hudobnej 

kompozícii, kde sú techniky ako aleatorika či serializmus stále vyhľadávanými a cielenými 

postupmi. 

Pred začiatkom koncertu sme boli informovaní, že z technických príčin neodznie dielo 

PURIMSPIEL II. (2019) od slovenského skladateľa Michala Paľku. Dramaturgickým 

zámerom programu bolo predstaviť experimentálnu súčasnú hudbu, ale aj hudbu staršieho 

dáta. Myšlienka bola prepojená aj so samotnými skladateľmi, ktorých spája vzťah učiteľ – 

žiak. Program rámcovali diela talianskych skladateľov Franco Donatoni, Ivan Fedele (učiteľ 

– žiak), slovenská tvorba zaznela v strednej časti koncertu – Jevgenij Iršai (pôvodom Rus), 

Peter Javorka, Pavol Bizoň (učiteľ a žiaci). 

Koncert zahájilo troj časťové dielo Ivana Fedeleho Arcipelago Möbius (2004) pre klarinet, 

husle, violončelo a kontrabas v slovenskej premiére. Melódia začala klarinetovým partom, 

ktorý sa k sólovej pasáži neustále vracal v celom diele. Naopak, výrazné violončelové sólo 

trvalo až polovicu  3. časti, ktoré pokojnými kvintovými a terciovými postupmi upokojilo 

predošlé búrlivé melodické dianie. Celá kompozícia mohla v poslucháčovi asociovať akoby 

melodické nárazy, ktoré jasne zdôrazňovali ostré pizzicata na kontrabase. 

Namiesto zrušenej druhej skladby nasledovala kompozícia priamo od dirigenta Petra 

Javorku Five Little Pigs (2013) pre flautu, klarinet, kontrabas, bubon a vibrafón. Súhra 

nástrojov reflektovala ich vzájomnú diskusiu plnú otázok. Závery melódií pôsobili 



nedokončene, určite cielene a celé hudobné dianie bolo opäť sprevádzané ostrým 

kontrabasovým pizzicatom, ktoré dotváralo v jednotlivých frázach isté hranice. Špecifickým 

nositeľom tenzie bol spôsob hrania na bubne – v prerývaných úsekoch skladby interpret 

šúchal končekmi prstov po povrchu bubna, akoby chcel znázorniť vietor. Je možné, že 

atmosféra napätia v hudbe mala odkazovať na literárne dielo slávnej Agathy Christie s 

rovnomenným názvom Five Little Pigs.  

Slovenská tvorba pokračovala dielom Kvarteto bez jedného hráča (2009) od Petra Bizoňa. 

Zvláštny názov naznačil, že pôjde o trojčlenné hudobné zoskupenie, v tomto prípade klavír, 

husle a violončelo. V prípade tohto koncertu mal klavirista (Peter Javorka – jediná skladba, 

ktorú ansámbel interpretoval bez dirigenta) za chrbtom Júliu Novosedlíkovú (klaviristka), 

ktorá figurovala ako výpomoc pri otáčaní partitúry. Domnievam sa, že táto výpomocná 

pozícia je možno dopísaná priamo od skladateľa s odkazom na názov skladby. Kvarteto bez 

jedného hráča začalo sólovými husľami, neskôr sme počuli duo s violončelom, ku ktorému 

sa mohutne až agresívne pripojil klavír. Ďalej sa skladba niesla na striedavých vlnách 

stúpania-klesania agresie každého nástroja, odpovedania si a napokon v upokojovaní 

melódie. Klavírne ,,hromobitie“ sa bilo s emóciou a výkrikmi sláčikových nástrojov. Zrazu 

sa celé hudobné vytrženie zúžilo na violončelový part, ktorý vo mne asocioval cudzí príchod. 

Táto hudba bola sofistikovaná a podľa mňa mala čo do činenia so samotným názvom skladby 

a príchodom utajeného štvrtého hráča. Ten však do konca skladby samozrejme neprišiel. K 

repetícii sólovej violončelovej melódie sa pridali zvyšné nástroje, pričom klavír opäť 

pretrhával melódiu neustálym dynamickým striedaním piano a forte. V podobných 

intenciách vystupovali jednotlivé nástroje počas celej skladby, jedine druhá časť bola odlišná 

a experimentálna. Klavirista sa postavil a začal brnkať na strunách svojho nástroja. K tejto 

hre sa pridal violončelista vyklepávaním rytmu prstami po dreve nástroja. Postavil sa aj 

huslista, vložil hlavu do otvorenej časti krídla k strunám a začal spievať spolu s klaviristom 

Petrom Javorkom. Inscenovanú hru prudko prerušil huslista tlesknutím, všetci hudobníci sa 

vrátili na svoje miesta a hudba opäť znela vo svojej tradičnejšej podobe.  

Ďalej sme si v premiére vypočuli dielo skladateľa ruského pôvodu Jevgenija Iršaia La mia 

tristezza (2019), v preklade ,,Môj smútok“ pre klarinet, husle, violončelo, klavír a kontrabas. 

Experimentálny charakter koncertu pokračoval hneď z úvodu skladby sólom klarinetu, ktorý 

striedal tóny silného, miestami až nepríjemného, vysokého registra s tichým prázdnym 

stláčaním klapiek. Postupne sa ťahavým spracovaním melódie pridávala sláčiková sekcia. 

Jej príchodom sa klarinet stíšil do pianissima a hudbu rytmicky rámcoval klavír 



disharmonickými súzvukmi. Z interpretačného hľadiska ma opakovane vyrušoval jeden 

detail. Uprostred skladby znela téma, kde všetky nástroje po striedavom tichu dlhých 

pomlčiek súčasne hrali disharmonické staccato akordy. Problém bol, že sa v takmer všetkých 

netrafili súčasne, čo bolo veľmi zreteľne počuť. Skladba končila stíšením. Temný dojem 

disharmónií, ťahavých sláčikových melódii a dynamicky sa meniaceho klarinetu 

symbolizoval až nahý smútok. 

Poslednou skladbou večera bola v slovenskej premiére Arpége (1986) od Franca 

Donatoniho. Predstavil sa v nej celý Ansámbel Asynchrónie – flauta, klarinet, husle, 

violončelo, klavír, kontrabas a vibrafón. Úvodná výborná súhra klavíra a vibrafónu navodila 

magickú atmosféru. Neskôr, po vyplnení melódie každým nástrojom, bolo vnímanie zložitej 

štruktúry diela veľmi náročné. Vo výsledku pôsobila skladba z hľadiska melódie, akoby si 

každý nástroj ,,šiel svoje“. Hudba v chaotickom vývoji určite chcela niečo povedať, ale jej 

myšlienková niť sa ku mne nedostala. Záver bol peknou demonštráciou celého diela, každý 

nástroj ukončil svoju melodickú líniu len nepatrne tónmi do stratena, nečakane, bez kadencie 

a iných očakávaných znakov.  

Medzinárodný festival Melos-Étos vyskladaním tohto koncertného programu opäť 

nesklamal. Vysoko oceňujem zaradenie experimentálnych diel, v ktorých sme mohli badať 

hru s tichom, hudbu tiel nástrojov a otvorené melódie. Z koncertu odchádzam s otvorenými 

myšlienkami, čo bolo nakoniec aj zámerom hudby. Počuli sme hudbu, ktorá provokuje, 

nevyvoláva nevyhnutne pozitívne emócie a núti premýšľať. 

 

Júlia Dúbravská 



Sima Martausová  

Sima Martausová v súčasnosti patrí medzi unikátny pesničkársky fenomén na slovenskej 

hudobnej scéne. O jej pokore a kráse ducha, ktorá sa plne prejavila v jej piesňach, sme sa 

mohli presvedčiť 4.11.2019 v kapucínskom kostole sv. Štefana v Bratislave. Počas večera si 

poslucháči mohli vychutnať gospelový repertoár pozostávajúci i z menej známych 

a prevažne pomalších skladieb. Samozrejme, nechýbali ani speváčkine najväčšie hity. 

Piesne získali jednoduchšie, ale o to pôvabnejšie akustické aranžmány, ktoré priniesli 

poslucháčovi silný zážitok. Nie nadarmo sa hovorí, že v jednoduchosti je krása. Veľký 

záujem o koncert speváčky sme mohli vidieť aj na enormnom počte ľudí, ktorí si ju prišli 

vypočuť.  Bohužiaľ, niektorí sa, kvôli nepostačujúcej kapacite kostola dovnútra ani 

nedostali. 

Bezprostrednosť a autentickosť umeleckého cítenia Simy Martausovej sa odrazila už 

v úvodných piesňach. V  sprievode profesionálnej kapely, v zložení Igor „Ajdži“ Sabo 

(bicie), Martin „Maťko“ Gašpar (basgitara), Martin „Maťko“ Zajko (elektroakustická 

gitara), Daniel Špiner (klavír, akordeón) a Lucia Briestenská – Kostelanská (vokál), odznela 

pieseň Nádherný Svätý, vďaka ktorej Sima vyhrala v roku 2009 Gospel talent a rozbehla sa 

jej hudobná kariéra. Jemná klavírna inštrumentácia, rozklady akordov, flažolety na 

elektroakustickej gitare a vokál Lucie Briestenskej – Kostelanskej veľmi razantne podčiarkli 

text tejto piesne. Po úvodných skladbách prišla na rad jedna z jej momentálne najhranejších 

a najznámejších skladieb, ktorú určite očakávala väčšina publika – Nenahraditeľná. Pieseň 

získala oproti originálnej a cappella verzii zaujímavý akustický aranžmán, pričom 

dominovali rozložené akordy na gitare a klavíri, tým skladba pôsobila celkovo 

melancholickejšie. 

Silným zážitkom a prekvapením večera bolo prizvanie Dievčenského speváckeho 

zboru Slovenského rozhlasu pod vedením Adriána Kokoša. V spoločnej piesni Kone veľmi 

impozantne vynikol zborový spev dievčat, ktorý dotvoril piesňam nezameniteľnú atmosféru. 

To však nebolo jediné prekvapenie počas koncertu. V skladbe Zachovám si svoju tvár si 

Sima prizvala hosťa, jej kamarátku Ľudku Šestákovú, ktorá si v piesni zahrala na priečnej 

flaute. Po pomalších emotívnych piesňach zvolila rýchlejšie tempo. Vďaka zaujímavým 

akustickým aranžmánom a speváčkinmu nezameniteľnému prirodzenému prejavu vyzneli i 

kompozične jednoduchšie, popovo znejúce piesne, veľmi efektne.  



Celý večer nechýbala speváčkina pohotová vnímavosť na reakcie publika obohatenie 

programu o vtipné komentáre či príhody k jednotlivým piesňam. Jedna z úsmevných 

historiek sa týkala vzniku piesne Móda, kde speváčka priznala kritiku zo strany módnej 

polície. Dovolila si totiž obliecť lesklé pančuchy, ktoré vraj už dávno vyšli z módy.  

Ďalej nasledovali rytmické skladby (Čokoláda, Za život v hore a iné), kde okrem 

iného vynikla aj virtuozita vyhrávok na akordeóne v podaní Daniela Špinera. Tieto piesne 

nenechali poslucháčov chladnými,  a hoci sa koncert konal v kostole, veľa ľudí začalo 

tancovať, hýbať sa do rytmu alebo len tak mávať rukami. Zavládla naozaj veľmi priateľská 

a uvoľnená atmosféra. 

Piesňou Dobrý deň, to som ja sa opäť zvážnelo. Vybrnkávanie na gitare vo 

valčíkovom rytme, šansoniérske vyhrávky na akordeóne a dynamická farebnosť zásluhou 

celej kapely potvrdili naozaj veľkú skladateľskú jedinečnosť, ktorou Sima Martausová 

disponuje. Azda najemotívnejšie zapôsobila klavírna skladba Svetlá, kde speváčka požiadala  

zhasnutie svetiel. Toto gesto malo znamenať, že hoci je známa osobnosť a osvetľujú  

ju reflektory na pódiu, nie je niekto viac, len „obyčajný“ človek. Táto myšlienka zaznela 

v texte „Svetlá nevravia, kto som ja, ozajstná....“ V závere skladby sa pridala celá kapela 

a popevkom dievčenského zboru sa dané posolstvo plne umocnilo. 

Sima, ktorá na koncertoch spieva výhradne svoje piesne, publikum prekvapila  

i skladbou Srdce od skupiny Hex. Prostredníctvom nej si uctila speváka Ďuďa, ktorému ju 

„tam hore“ venovala. Pieseň odznela skutočne vo veľkom precítení a jemnosti. Bola 

obohatená melodickým gitarovým sólom Martina Zajka. Gospelovou piesňou, ktorú zatiaľ 

nenájdeme na žiadnom vydanom albume, bola pieseň S odvahou. Speváčka po tejto skladbe 

oznámila, že sa jej vystúpenie chýli ku koncu a zahrá dve posledné piesne. V piesni Baránok, 

sa hudobne i textovo odzrkadlila speváčkina viera v Boha a veselá, rytmická pieseň Smej sa, 

zakončila tento koncert. 

Po dlhotrvajúcom, neutíchajúcom a zaslúženom potlesku sme sa s hudbou 

sympatickej speváčky rozlúčili. Určite nie však na dlho, pretože hlboko úprimná a príťažlivá 

hudba v spojení s jej prirodzenou osobnosťou prinúti človeka znova si ju vypočuť. Človek 

má pocit, že sa pri jej hudbe vzdiali od každodenných problémov do oázy pokoja. Presvedčili 

sme sa, že pre slovenskú hudobnú scénu je tvorba tejto speváčky obrovským darom od Boha. 

Výpovedná hodnota jej textov je pre dnešnú dobu veľmi aktuálna a potrebná. Je až 

neuveriteľné, že i vážnejšie záležitosti dokáže naservírovať prostredníctvom svojich piesní 

tak nenútene, pútavo a ešte aj s veľkým nadhľadom. Je proste Nenahraditeľná. 

Ivana Čepelová 



Od Pustvopolu k Postalgii 

Katarína Máliková je 29 ročná speváčka a skladateľka z Polomky. Jej prvý album s názvom 

Pustvopol z roku 2016 vyšiel vo vydavateľstve Slnko Records a bol spojením tradičného 

folklóru, jemných syntetizátorov a elektroniky. Nový album mladej speváčky a 

talentovanej skladateľky zožal veľký úspech nielen poslucháčov, ale i odborných kritikov, 

získal rôzne nominácie a ocenenia. Jej druhý album bol netrpezlivo očakávaný. 

Katarína Máliková rok pred vydaním albumu pridávala na sociálne siete rôzne útržky 

skladieb, notové záznamy a videá z tvorby albumu pre netrpezlivých fanúšikov. 

Druhý album Postalgia vyšiel v novembri pod rovnakou značkou. Postalgia priniesla 

niečo nové, čo nikto po folkovo-world music prvotine neočakával. Repertoár albumu 

Postalgia zachováva krehkosť klavírnych aranžmánov a precíteného spevu, ktorý stále 

miestami odkazuje na „temný horehronský“ vokál, oveľa viac však počuť nové nástroje, 

syntetizátory, elektroniku či napríklad inšpirácie severským synth-popom. 

Sama umelkyňa opisuje Postalgiu slovami „jemná, zahmlená no veľmi silná spomienka na 

niečo, čo sa nestalo. Objavuje temné zákutia ženskej duše, efemérnosť romantických 

vzťahov, minulosť a nuansy detských spomienok, ktoré nás celý život sprevádzajú a 

ovplyvňujú.“  

V piesňach rozoberá vzťahy, minulosť, detstvo, svoje vnútro a pocity. V piesňach sa 

upustilo od folklóru, ale jemné klavírne skladby, rozbúrené syntetizátory či elektronika 

zostávajú. O produkciu albumu sa Katarína postarala sama s asistenciou Andreja Hrušku 

z LittleBeat studio. Album bol nahrávaný v štúdiu PULP spolu s hudobníkmi, ktorý 

sa podieľali aj na debute Pustvopol (Tomáš Hríbik, Klaudia Kosmeľová, ku ktorým sa pridal 

Michal Šelep). Či už sa sústreďujeme na hudobnú zložku, textovú časť alebo samotný spev, 

zo skladieb cítiť ťažobu a emócie umelkyne. 

Na albume sa nachádza 9 skladieb a jeden bonusový hidden track. Prvá skladba 

albumu s názvom Ústa je v a cappella aranžmáne. Nežne a precítene otvára album svojimi 

navrstvenými oduševnenými vokálmi. Kontrastne druhá skladba Čierna šelma nás strháva 

v organizovanom chaose. Je to pieseň, ktorá symbolizuje nepokoj a vyvoláva určité napätie. 

Čierna šelma predstavuje depresiu a celá pieseň je o jej prežívaní a vyrovnávaní sa s ňou. 

„Kto neužíval Lexaurin, nevie, čo je to láska“ dodala Katarína ironicky na Postalgia 

Listening v Kabinete pomalosti v Novej Cvernovke. Umelkyňa sama povedala, že chce aby 

sa o depresii hovorilo. Dlhú dobu bola táto téma tabu a téma depresie bola stigmou 



spoločnosti. Ďalšou skladbou je melancholická elektronická balada Vodník. Samotný názov 

je slovná hračka a text je popretkávaný metaforami o romantických vzťahoch. Skladba Biely 

deň je trpkou novembrovou skladbou stvárňujúcou melanchóliu a ,,zastretosť“ zimy 

i spoločnosti. Silné a emocionálne vokály v spojení so sláčikmi a klavírom prezentujú 

dokonalú interpretáciu myšlienky, ktorú celá skladba skvelo podáva. 

Skladba V dome je opäť syntetizátorovým skvostom. Po energetickej piesni prichádza 

jemná, ale silno prežitá pieseň Skrytý a De profundis. V predposlednej piesni Rozhodnutie 

sa akoby vďaka vokálom vraciame bočnou uličkou k Pustvopolu. Dodávajú skladbe 

folklórny nádych. (Ne)posledná skladba má názov Nešťastná nedeľa, ktorá svojou 

melanchóliou uzatvára album. 

Katarína Malíková albumom Postalgia potvrdila mienku, že jej talent nemá hranice. 

Katkina dychberúca, precítená, profesionálna tvorba ju s Postalgiou dostala i za hranice 

Slovenska, kde sa umiestnila v rôznych rebríčkoch TOP 10 albumov roka a takisto je 

horúcim tipom na album roka 2019. Okrem úspechov na Slovensku sa jej tvorbe darí aj 

v zahraničí. Tvorba Kataríny Malíkovej sa zapáčila redakcii britského rádia BBC 6, ale i 

americkému KEXP. 

 

Bianca Macková 



Metalová Agresia 

Rozhovor s bubeníkom Ľubomírom Igondom 

 

Vaša kapela funguje od roku 2010, prešli ste si aj personálnymi zmenami. Môžeš 

trochu priblížiť, ako sa kapela vyvinula po hudobnej stránke? 

Kapelu som založil v roku 2010, kedy som sa po nezhodách v bývalej formácii rozhodol 

založiť nový projekt. Vo svojom okolí som mal  dvoch nádejných gitaristov, ktorých som  

neskôr aj oslovil pre spoluprácu. Ako posledný sa pridal basgitarista Martin Koša, s ktorým 

som spolupracoval už v minulosti na iných projektoch. Po niekoľkých rokoch spoločného 

fungovania sa rozhodol jeden z gitaristov opustiť kapelu z dôvodu personálnych nezhôd 

s ostatnými členmi kapely. Odvtedy fungujeme v stabilnej trojčlennej zostave až do 

dnešných dní. Od počiatku sa kapela orientovala na priamočiarejší a jednoduchší štýl 

metalovej hudby. Vychádzajúc z hudobnej inšpirácie kapelami ako Sepultura, Soufly, Čad, 

Ektomorf či Kreator sme sa začali uberať podobným smerom.  

 

Ako pristupujete k skladaniu nových piesní? Prichádzate individuálne s hotovým 

materiálom alebo tvoríte spoločne? 

Každý člen si rieši svoj part. Väčšinou prinesieme na skúšky rozpracovaný materiál 

a spoločne sa snažíme doladiť detaily. 

 

Na vašich albumoch sa objavujú slovenské aj anglické texty, od čoho závisí ku ktorému 

jazyku sa prikloníte? Je to cielené alebo postupujete intuitívne? 

Z dôvodu ťažšieho písania textov v slovenčine sme sa z prvopočiatku orientovali na písanie 

anglických textov. Predovšetkým je to vidieť na deme Pseudonym a prvom albume 

Eugenika. Následne sme sa začali orientovať na slovenčinu, ktorá postupne úplne vytlačila 

anglické texty. Začali sme sa  uberať vlastným smerom, čo asi najzreteľnejšie počuť na 

poslednom CD Exil. 

 

Kde beriete inšpiráciu pri písaní textov? 

Je to rôzne. Literatúra, filmy, spoločenské dianie, ale aj vlastný život. Väčšinu textov píše 

náš gitarista Peter Kasák, ktorý sa  zameriava na sociálnu oblasť a aspekty, ktoré negatívne 

ovplyvňujú spoločnosť. 



 

Ako by si zhodnotil situáciu v slovenskom undergrounde? Zmenilo sa niečo za posledné 

roky? 

Najväčšia zmena prišla s používaním internetu a nových technológií. Čo sa týka 

slovenského undergroundu je najväčším úspechom  prerazenie kapiel Čad a Catastrofy 

medzi širšie masy ľudí, k čomu určite prispel aj dobre zvládnutý marketing na sociálnych 

sieťach.  

 

Nikola Múčková 

 



Richard Wagner: Lohengrin 

Dielu Richarda Wagnera patril v štátnej opere vo Viedni 12. január 2020. Lohengrin – 

rytier na labuti, je viedenskému opernému publiku dobre známy. Vynikajúci orchester 

pod vedením Simone Young sa predviedol hneď v predohre pri úvodnom piane 

pianissime a veľmi vysokej polohe husieľ, ktoré zneli ľahko a čisto. Celá predohra sa 

niesla v priam nadpozemskej ľahkosti čo nie je vôbec samozrejmosťou pri takom 

monumentálnom obsadení orchestra.. Simone Young krotil predovšetkým dychovú 

sekciu a nechal vyniknúť sláčiky.  

 

Nové naštudovanie prinieslo niekoľko prekvapení aj pre rozhladeného diváka. Wagner 

situoval príbeh o rytierovi s labuťou do Brabantského vojvodstva počas 10. storočia. 

Naštudovanie Andreasa Homokiho vsadilo dej do malej dediny na prelome 19. a 20. 

storočia, čo ovplyvnilo aj výber kostýmov a celkovú vizuálnu stránku. Scéna bola 

striedmo jednoduchá. Javisku vládli skôr postavy v popredí a ich dynamické 

vystupovanie. Príchod Lohengrina na scénu bol spracovaný veľmi vkusne a režisér sa 

s bravúrou vyhol názornému „priplávaniu rytiera na labuti“, pretože zvolil efektnú 

transformáciu pred zrakmi divákov, kedy sa okolo malej sochy labute zhromaždil dav 

a po odstúpení ležal namiesto labute na zemi Lohengrin. Spevákov výkon začína 

v  pôsobivo zvládnutej scéne „prebúdzania sa“ bez problémov zaspievanej v ľahu. 

 

Hlavnú úlohu stvárnil Andreas Schager, ktorý momentálne hosťuje už v niekoľkých 

predstavenia vo viedenskej opere. Jeho výkon bol veľmi presvedčivý a spolu s Corneliou 

Beskow, ktorá sa objavila v úlohe Elzy, tvorili spevácky vyrovnaný pár. Mimoriadny 

výkon však podala Linda Watson v úlohe Ortrud. Jej herecký talent sa prejavil hneď pri 

nástupe na javisko. Jej Ortrud bola temná a zlomyseľná, svojím prejavom rozvinula 

psychologický rozmer postavy na maximum a s divákom hrala psychologickú hru až do 

posledného výstupu. Práve Ortrud sa stala v tomto predstavení modulátorom citov. Jej 

konanie primälo diváka vytvoriť si vzťah aj k ostatným postavám. Nemožno opomenúť ani 

zbor, ktorý dynamizoval celé dianie na scéne a vokálnym prejavom umocňoval 

komplexnosť jednotlivých scén. Režisér výrazne pozmenil záver predstavenia, keď je 

v pôvodnom librete Ortrud porazená a Elza aj napriek tomu zomiera na psychické 

vyčerpanie. Ortrud nie je potrestaná a Elza neumiera, no je ponechaná v bezvýchodiskovej 



situácii, čo v tomto prípade pôsobí horšie ako smrť. Na záver opäť prichádza masová scéna, 

kde ľud znova obkľúči Lohengrina, ktorý zmizne v nenávratne. V úplnom závere 

predstavenia zaznie výkrik Elzy, čo si každý divák môže interpretovať po svojom. 

Otvorený záver zapadá do koncepcie celého predstavenia, ktoré divákovi dáva priestor na 

vlastnú fantáziu, no zároveň sa nevzďaľuje od pôvodnej predlohy natoľko, aby sa divák 

stratil v samotnom deji opery.  

Nikola Múčková 

 



ŠKO, Leoš Svárovský a Ivan Gajan  

Už je to štyridsaťpäť rokov čo sa štvrtého novembra roku 1974 po prvýkrát rozozvučala sieň 

Domu umenia Fatra v Žiline a vznikol Štátny komorný orchester (ŠKO). Pri príležitosti 

tohto krásneho 45. jubilea sa 8. novembra 2019 konal koncert, ktorý som si ako ich veľký 

nadšenec a obdivovateľ nemohla nechať ujsť. Na programe zazneli diela ako Spomienky 

op.25 od Jána Cikkera, Klavírny koncert č. 11 D dur od Josepha Haydna a Omša D dur op. 

89 od Antonína Dvořáka pod taktovkou dirigenta Leoša Svárovského. 

Pred samotným uvedením prvej skladby bol prednesený slávnostný príhovor, 

v ktorom sa spomínala bilancia orchestra, jeho začiatky, profilácia a formovanie do dnešnej 

podoby. Výročný koncert je vždy  niečím špecifický, či už ide o výber skladieb alebo 

interpretov, ktorí sa na ňom predstavia. Na úplne prvom koncerte ŠKO, kedy sa začala písať 

jeho história, bola predvedená skladba Spomienky. Tu môžeme vidieť symboliku, kedy je 

toto dielo oživením a spomienkou na celú ich doterajšiu umeleckú kariéru. Skladba bola 

skomponovaná pre päť dychových nástrojov - flauta, hoboj, klarinet, fagot, lesný roh 

a sláčikový orchester. Úvodná prvá časť Andantino, okamžite vtiahla svojou tajomnosťou 

poslucháča do sveta fantázie a mystickosti. Bolo krásne sa započúvať do lyrickej melódie 

hoboja, ktorú orchester podfarboval chromatickými postupmi. Inštrumentalisti postupne 

odkrývali všetky farby nástrojov, čo prinútilo poslucháčov ponoriť sa do hĺbky 

vlastných myšlienok. Nebolo tomu inak ani pri druhej časti Molto moderato. Idylická 

kantiléna, ktorú hrala flautistka na úvod, sa rozliehala celou sálou. Okamih prekvapenia 

prišiel nástupom druhého dielu tejto časti s novým tempom, tanečným rytmom a motívom 

odzemku. Práve zmena charakteru dodala druhej časti energickosť, ráznosť a rozvážnosť. 

Záver sa vrátil k pôvodnej melódickej idyle a krásnej spevnosti nástrojov v orchestri. Tretia 

časť Adagio. Molto vivo vo mne vyvolávala rôzne pocity. Keď zazneli prvé takty, ľuďom 

sediacim v publiku určite naskočili zimomriavky po celom tele. Hlboký lament a žiaľ sa 

niesol v duchu celej časti. Na úvod ho stvárnili dlhé sláky kontrabasov, violončiel a viol. 

Ťahavé tóny v orchestri s pochmúrnym podtónom vo mne evokovali na jednej strane 

tragickosť, ale taktiež v istých okamihoch nádej. Rovnako ako v druhej časti, aj v tejto prišiel 

okamih prekvapenia zmenou charakteru. Celý úvod akoby bublal pod pokrývkou, ktorá nie 

a nie vybuchnúť. Po ňom však prišla kontrapunktická vsuvka s častým výskytom 

tritónových intervalov. Orchester hral v takom rýchlom tempe až som mala pocit, že sa nikdy 

nezastavia. Po tomto emočnom vypätí prišlo k následnému tempovému a dynamickému 



upokojeniu. V každej časti tejto skladby bola obsiahnutá osobitá myšlienka, no napriek tomu 

spolu tvorili emocionálne nabitý, uzavretý a gradujúci homogénny celok. Musím povedať, 

že výkon orchestra bol veľmi presvedčivý a spolu s dirigentom Leošom Svárovským 

nastavili na úvod koncertu latku dosť vysoko.  

Po krátkej prestávke nasledoval klavírny koncert v podaní popredného slovenského 

klaviristu, žilinského rodáka, Ivana Gajana. Aj tu možno vidieť symboliku pozvania 

domáceho umelca a rodáka zo Žiliny na oslávenie výročia vzniku ŠKO. Vo všeobecnosti, 

sú klavírne koncerty publikom veľmi žiadané a nadšenci umenia sa na ne vždy tešia. Po 

príchode Ivana Gajana na javisko som si všimla, že je koncentrovaný s plným nasadením 

podať čo najlepší výkon. Jasná a zreteľná štruktúra klavírneho koncertu sa otvorila prvou 

časťou Vivace. Bola založená na striedaní orchestra (tutti) a sólistu, ako rozhovoru dvoch 

ľudí. Ivan Gajan muzicíroval každým jedným tónom, mal krásne vystavanú dynamickú 

škálu od pp až po sofistikované ff. Bolo ohromujúce sledovať jeho rýchle prsty, ktoré mu 

behali po klaviatúre. Rovnako tomu bolo aj v ostatných dvoch častiach, druhej Un poco 

Adagio a v tretej časti Rondo all’ Ungherese. Druhú časť Ivan Gajan zahral naozaj bravúrne. 

Klavír mu pod prstami nádherne spieval. Orchester celú časť jemne podfarboval tak, aby 

sólista mohol vyniknúť. Tretia časť klavírneho koncertu priniesla najmä tempový kontrast. 

Hlavnú tému, ktorá je príznačná najmä jej trilkami, začal hrať orchester so sólistom naraz. 

Už ju iba modulovali a modifikovali. Rovnako ako prvá, aj táto časť bola založená na 

striedaní orchestra a sólistu. Ich vzájomné cítenie vo mne vzbudzovalo naozaj veľký obdiv 

a rešpekt. Po prestávke nasledovalo z programu najmonumentálnejšie dielo, či už z hľadiska 

minutáže i obsadenia. Na predvedení Dvořákovej Omše D dur, ktorú napísal pre sólistov, 

zbor a organ, sa podieľali interpreti takých zvučných mien ako sopranistka Eva Hornyáková, 

mezzosopranistka Terézia Kružliaková, tenorista Ľudovít Ludha a basista Gustáv Beláček. 

Všetci sólisti v súčasnosti účinkujú aj na scéne SND. Ďalším milým prekvapením bol 

Žilinský miešaný zbor, ktorý už dlhé roky diriguje a vedie zbormajster Štefan Sedlický. Za 

organom sedel študent VŠMU Martin Suroviak. Publikum s veľkým úžasom sledovalo ako 

sa postupne zapĺňa pódium účinkujúcimi. Ženy zo zboru mali červeno-čierne róby, ktoré 

z estetického hľadiska mužov krásne dopĺňali a dodávali celému zboru šmrnc, ktorý sa 

k samotnej skladbe veľmi hodil a dodal jej potrebný náboj. Na koncerte zaznel kompletný 

omšový cyklus s časťami - Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus, Agnus Dei. Bolo 

vzrušujúce počúvať a zároveň sledovať spoluprácu zboru a sólistov. Zbor bol hlavnou 

zložkou, ku ktorému sa občas pridal niektorý zo sólistov s ich prehľadnou faktúrou 

v speváckych partoch. Najviac ma očaril výkon a prejav Terézie Kružliakovej. Jej spev so 



zamatovou farbou hlasu bol presvedčivý a  autentický. V bohatej harmónií všetkých častí sa 

objavovali aj staré cirkevné mody. Zbor od začiatku do konca spieval s plným nasadením. 

Vzhľadom na to, že v zbore nespievali iba školení hudobníci, ale aj hudobní „amatéri“, 

podali veľmi presvedčivý výkon. Musím povedať, že kvalita interpretácie na koncerte bola 

vysoká, či už samotného orchestra alebo jednotlivých sólistov.  

 

Kristína Skatuloková 



Rozhovor s Petrom Šándorom 

Peter Šándor je profesionálnym hráčom na klavíri. Štúdium absolvoval na Štátnom 

bratislavskom konzervatóriu, neskôr na VŠMU a v súčasnosti je členom hudobnej skupiny 

Polemic. V centre jeho záujmu je nielen vážna hudba, venuje sa aj populárnej hudbe 

a nahliadol aj do jazzu.  

Od koľkých rokov sa venuješ hudbe - hre na klavíri? Viedol ťa k tomu niekto?  

Hre na klavíri sa venujem v podstate od svojich štyroch rokov. Mali sme doma staré krídlo 

-  Petrof. Otec bol muzikant, hral asi na všetkých nástrojoch, ktoré mu prišli pod ruky, ale 

hlavne bol huslista. Každá naša spoločná chvíľa vyzerala tak, že sme si povedali nejakú 

pieseň, ukázal mi, aké akordy mám hrať a ďalej sme už hrali spolu. On na husliach a ja na 

klavíri. Muzicírovanie bolo u nás doma bežnou rutinou. 

Kedy si zistil, že sa hudbou budeš raz aj živiť? Aká bola tvoja cesta k sólovej dráhe, 

koncertovaniu?  

Nikto nevie, kedy príde chvíľa, ktorá rozhodne, že sa budeš živiť hudbou. U mňa to išlo 

akosi prirodzene. Absolvoval som naozaj množstvo súťaží, kvôli ktorým som samozrejme 

aj veľa vymeškal v škole. Našťastie učitelia na čele s pani riaditeľkou boli natoľko 

ohľaduplní, že mi umožnili dokončiť tú „ťažkú“ základnú školu. Ďalej som išiel študovať 

na Štátne bratislavské konzervatórium k Vencislavi Ilievskej. Neskôr som bol prijatý na 

štúdium na Univerzitu do Viedne, odtiaľ som sa vrátil naspäť do Bratislavy na VŠMU, kde 

som študoval v triede profesorky Idy Černeckej a Františka Perglera, u ktorého som ukončil 

aj doktorandské štúdium. Najdôležitejšie roky pre každého umelca sú samozrejme počas 

jeho štúdia, dôležité je ako napríklad načerpať skúsenosti, kontakty, absolvovať kurzy a 

rôzne podujatia. V reálnom živote nebude nikto cvičiť tak intenzívne, ako počas rokov na 

škole, takže tieto roky treba využiť naplno. 

Akému žánru sa venuješ?   

Venujem sa hlavne klasike a samozrejme populárnej hudbe. I keď, čo je to populárna hudba, 

je na diskusiu. Pre klasika je to všetko ostatné, okrem klasiky. Načrel som aj do tajov jazzu, 

napríklad v krátkodobom účinkovaní v Bratislava Hot Serenaders, ale len tak veľmi 

okrajovo. Jazzová hudba je naozaj obsiahle a veľmi ťažké umenie. 

 



Nahral si aj svoje sólové CD? Ak áno, kedy, kde a ako to prebiehalo?   

Moje profilové CD, Claude Debussy a jeho 24 prelúdií, bolo pre mňa osobne veľkou výzvou 

hneď po absolvovaní doktorandského štúdia. Naučiť sa toto dielo spamäti, už len to bola 

fuška. Pravou výzvou však bolo vdýchnuť každému tónu život. Samozrejme, ako sa hovorí, 

všetko, čo Debussy chcel, aby znelo z jeho hudby, je zapísané v notách. Stačí si ich len 

prečítať a  zahrať ich. CD som nahrával na pôde VŠMU. Nahrávacie dni sme mali dva a 

podarilo sa nám to realizovať naozaj rekordne rýchlo. Samozrejme, dnes by som niektoré 

veci zahral už inak, ale myslím si, že finálny produkt dopadol veľmi dobre a podaril sa nám 

aj krásny booklet. 

Mnohí ťa poznajú zo skupiny Polemic. Pamätáš si na svoje začiatky v kapele? Ako si 

sa k nim dostal? Odkedy si jej členom?  

V kapele Polemic som začal hrať ešte počas štúdia na konzervatóriu. Myslím, že sa písal rok 

2004. Nejaký doslova zdrap papiera bol na nástenke, odkiaľ som si prečítal, že Polemic 

hľadá klávesáka do kapely. Povedal som si, že to asi nebude „ten“ PLMC, ale skúsim. Bol 

to ten PLMC a ja som v kapele dnes už nejaký pätnásty rok ako hráč na klávesových 

nástrojoch, a aby toho nebolo málo, spievam aj vokály. 

Kto vymýšľa texty piesní a hudbu?  

Ťažká otázka. Väčšinou ich nosil náš trumpeťák Peťko, ale neskôr sa k nemu pridal aj 

gitarista Mickey. V podstate sa nebránime žiadnemu textu z vonka. Hudbu si tvoríme sami. 

Niekto prinesie nápev, ako to dnešná doba umožňuje, nosíme pomaly hotové veci na 

počítačoch, pretože vieme použiť už naozaj verne podané pluginy nástrojov. Ďalej finálnu 

podobu pesničky dotvoríme v podstate spoločne.  

Aké máš plány v blízkej budúcnosti, či už ako sólista alebo so skupinou Polemic? 

Máš/ máte naplánované nejaké koncerty? 

V blízkej budúcnosti by som chcel začať hlavne opäť usilovne cvičiť, pretože či chcete alebo 

nie, hypotéka sa z lásky k hudbe nezaplatí a tak človek musí aj reálne pracovať a nie len 

cvičiť nový a nový repertoár. Žiaľ. No opäť som dostal chuť veľa hrať a tak chcem určite 

zahrať zopár sólových koncertov s novým programom. Chcel by som si aj pripraviť program 

pre menej odborné publikum. Samozrejme, to všetko popri koncertovaniu s kapelou, s ktorou 

máme priemerne 120 koncertov ročne. 

Kristína Skatuloková 

 



Veľké finále súťaže Kráľovnej Alžbety 

Súťaž kráľovnej Alžbety (Queen Elisabeth Competition) je nepopierateľne jednou 

z najvýznamnejších súťaži mladých interpretov klasickej hudby. Nazvaná podľa belgickej 

kráľovnej Alžbety (1876-1965), je určená pre huslistov, klaviristov, spevákov 

a violončelistov. Jednotlivé kategórie sa každý rok medzi sebou striedajú. Počiatky súťaže 

siahajú k významnému belgickému huslistovi Eugènovi Ysaÿemu, ktorý chcel založiť 

medzinárodnú súťaž pre mladých virtuózov, ale nápad nestihol uskutočniť. Nakoniec 

kráľovná Alžbeta, patrónka umenia a jeho dobrá priateľka, založila na jeho pamiatku v roku 

1937 túto súťaž. Priebeh pozostáva z niekoľkých kôl, kde súťažiaci musia svoje virtuózne 

schopnosti predviesť v sólovej aj komornej hre. Vybraných 12 interpretov postupuje do 

záverečného finále, kde hrajú so symfonickým orchestrom a porota z nich vyberie 

absolútneho víťaza. V roku 2019 prebiehala súťaž mladých huslistov. Do finále sa 

prebojovalo 12 súťažiacich medzi nimi aj Shannon Lee, Timothy Chooi a Stella Chen. 

V poslednom záverečnom kole všetci traja hrali husľový koncert D dur op. 35 od Piotra 

Iľjiča Čajkovského. P. I. Čajkovskij ho skomponoval na jar roku 1878 v 

švajčiarskom Clarens. Koncert pozostáva z troch časti : 1. Allegro moderato, 2. Canzonetta 

(Andante), 3. Finale (Allegro vivacissimo). Ide o virtuózne dielo patriace medzi klenoty 

husľového repertoáru. Shannon Lee je 27-ročná kanadsko-americká huslistka. Hrá na 

husliach od svojich 4 rokov. Prvý sólový debut mala ako 12 -ročná s Dallas Symphony 

Orchestra. Umiestnila sa na významných súťažiach, ako Sendai Competition v Japansku a 

na Naumburg competition v New Yorku, kde zýskala druhé miesto. 

 

Z jej hry vyžaruje sila mladosti a ženskej jemnosti. Síce zo začiatku sa zdala byť vo svojom 

prejave príliš rezervovaná, čo môžeme odôvodniť nervozitou a trémou, v druhej a tretej časti 

koncertu jej hra začala byť uvoľnenejšia a prirodzenejšia. Spevné diely   boli dynamicky 

vyvážené a správne precítené. V iskrivých piccatových pasážach zase výborne vystihla 

hravý charakter. Miestami v technicky náročných častiach bol tón nie úplne jasný 

a vyrovnaný. V úvode Canzonetty bol už ale plnší a odvážnejší, prejav otvorenejší a 

presvedčivejší. Shannon patrí  veľké uznanie, keď v prostriedku tretej časti musela hrať 

určitú dobu v tme, nakoľko vypadlo osvetlenie a aj ozvučenie. To síce narušilo dojem 

celistvosti, ale aj tak nepretrhlo pomyselný energický prúd, ktorý vyústil až do strhujúceho 



rýchleho záveru. Na súťaži nakoniec obsadila 4. miesto a to aj napriek nepriaznivým 

podmienkam. 

 

Timothy Chooi je 26-ročný kanadský huslista. Na husliach hrá od svojich 3 rokov. Svoj prvý 

orchestrálny debut mal už vo veku 7 rokov, keď hral s Victoria Symphony orchestra. Má na 

konte množstvo významných ocenení, ako napríklad prvé miesto na medzinárodnej súťaži 

Josepha Joachima v Hannoveri 2018, či popredné ocenenie na medzinárodnej súťaži Yehudi 

Menuhina. Hrá na „Windsor“ husliach z roku 1717 od Antónia Stradivariho. Timothy Chooi 

disponuje silným, priezračne čistým tónom, ktorý ešte viac umocňuje nádherná farba jeho 

huslí. Častá komunikácia s orchestrom a pevná kontrola nad nástrojom pôsobí dojmom 

úplnej istoty. Emotívne silné miesta vytvára síce ostrejším a surovejším tónom, ale vie ho 

v príhodných častiach zameniť na mäkký zamatovo podfarbený tón. Zaujímavosťou sú jeho 

ľahké prechody z dynamických forte pasáží do úplných pián. Spevné pasáže vo vyšších 

polohách v druhej časti pôsobili vďaka výraznému vibrátu  živo a vrúcne. Tretia, technicky 

náročná časť, bola prevedená bez najmenšieho zaváhania vo veľmi rýchlom tempe. V súťaži 

nakoniec obsadil 2. miesto. Stella Chen je americká 26-ročná huslistka. Študovala na New 

England Conservatory. Momentálne pracuje ako doktorand na Julliard School pod vedením 

Li Lin, Donald Weilerstein a Catherine Cho. Hrá na ‘Huggins’ husliach od Stradivariho 

z roku 1708, ktoré má zapožičané od Nippon Music Foundation.  

 

Stella Chen bez pochýb patrí k nadchádzajúcej generácii špičkových huslistov. Jej 

prevedenie je dokonalé nielen po technickej, ale aj muzikálnej stránke. Vyrovnaný a spevný 

tón dominuje v celom priebehu skladby, pričom je nádherne podfarbený krásnou mäkkou 

farbou husieľ. S profesionálnym prístupom majstrovsky vyhráva kantilénové pasáže. V jej 

podaní náročné technické úseky vyznejú ľahko a jednoducho. Hra pôsobí veľmi 

prirodzeným dojmom, žiadna umelo vytváraná dynamika či nevkusné ritardando. V druhej 

časti koncertu sa naplno prejavil jej krásny spevavý tón a hudba sa v tú chvíľu stala 

nadprirodzenou. Tretiu časť, iskrivé rondo, zahrala s majstrovskou presnosťou. Za svoj 

výkon sa zaslúžene stala absolútnym víťazom súťaže kráľovnej Alžbety 2019. Koncert v jej 

podaní bol od začiatku do konca dokonale vypracovaný, pričom svojím výkonom ohúrila 

všetkých poslucháčov..  

 

Emma Lásková 

 



Icarus fall – Zayn Malik 

Zayn Malik je meno, ktoré sa preslávilo tvorbou a pôsobením v britsko-írskej chlapčenskej 

skupine One Direction. Zayn opustil skupinu v roku 2015, no svoje pôsobenie v hudobnom 

svete nezanechal, a začal sa venovať svojej tvorbe. Na konte má zatiaľ 2 autorské albumy,  

Mind of Mine (2016) a Icarus Falls (2018). 

Mind of Mine, Zaynov sólový debut, bol ponorený do zimných chladov moderného 

RB štýlu. Zaynova stále úprimná tenoristika vedie poslucháča chvejúcimi sa, sexuálne 

nabitými skladbami. Album Icarus Falls nasleduje Mind of Mine, prechádza už poznanou 

zemou, ale prekvapuje tiež niekoľkými úžasnými popovými momentami. 

Album prináša rekordný počet piesní v porovnaní so štandardom, až 27 na jednom 

albume. Prvá Let Me obsahuje bezstarostný rytmus, jemnosť a sviežu atmosféru. Zayn 

prichádza s plynulými a zmyselnými vokálmi vo veršoch s cieľom predviesť svoj vyšší 

register v refrénoch, dosahujúci technikou belting spievania. Je to sladká a milostná pieseň, 

nič priekopnícke, čo sme doteraz nepočuli, avšak vhodná do rádiového éteru, keďže pieseň 

krásne poukazuje na jeho hlasový rozsah.  

Icarus Falls je údajne koncepčným albumom, a  idea, ktorá ho drží pohromade, je 

príbeh Icarusa, chlapca, ktorý letel príliš blízko k slnku a padol „k svojej smrti“. Je to lákavý 

nápad pre popový album, hoci sa Zayn o lietanie zaujíma menej ako o padanie.  Pri tvorbe 

Back to Life užíval ťažké drogy. Na piesni je zaujímavý letmý dotyk orientálneho spievania, 

pričom sa nie je čomu čudovať, keďže spevákove korene siahajú do Pakistanu. Ide 

o spievanie molových pentatoník a zároveň hlasového pohybovania sa na hranici tak, že sa 

dotýka štvrť tónov. Toto spievanie sa nevyskytuje len v tejto piesni, ale taktiež v Icarus 

Interlude. V piesni There You Are je nešpecifikovateľne ponorený  do seba samého. V Back 

to Life, ktoré súťažia o najviac uspokojujúci efekt, je vykúpený láskou dobrej ženy. 

Vykúpenie láskou (alebo niekedy iba sexom) je jednou z opakujúcich sa tém Icarových 

padnutí, i keď to nemá s ním nič spoločné. Icarus vzlietol a spadol, iba raz, nie niekoľkokrát, 

čo sa o Zaynovom albume nedá povedať. Nachádzame uňho vzlety a následné pády. 

Zaynov panteón piesní rozpráva rozličné príbehy o vzostupoch a zostupoch vo 

vzťahoch, vrátane toho vlastného so sebou samým po jeho pôsobení vo One Direction. Slúži 

taktiež ako okno pre celú verejnosť a fanúšikov do veľmi súkromnej a „cudzej“ mysle 

Zayna. Prvá polovica predstavuje sladké pop RB Let Me, kde spieva o veľkej láske, so 

zámerom poháňania balád ako Back to Life a Common, ktoré predvádzajú jeho boje 



s triezvosťou a úzkosťou. Túžby a volania niečoho väčšieho vo vesmíre predstavujú piesne 

Flight of Stars  & There You Are a záverečné Icarus Interlude. Album sa potom premieňa   

z jeho vnútornej túžby a nepokoja na niečo oveľa temnejšie, počnúc západnou poctou Good 

Guy. Texty sa točia okolo klamstiev, podvodov, pomsty a pocitov ľútosti minulosti 

v piesňach You wish You Knew, Entertainer a Good Years. Tento album ilustruje grécku 

legendu Icarusa a jeho chamtivosť po slobode a konečný pád z nej. Ale na rozdiel od Icarusa, 

Zayn mal šancu uchrániť sa od svojich minulých chýb na debutovom albume Mind of Mine, 

a našťastie sa mu to podarilo. Druhé CD Icarus Falls v štýle RB, alternatívne RB a pop, 

je hlavným krokom z jeho debutu za lepšou kvalitou, celkovo lyricky i hlasovo a ukazuje 

smer odtiaľto iba nahor. 

 

Terézia Gregušová 

 



Billy Barman a SĽUK 

Kapela Billy Barman priniesla v roku 2018 na hudobnú scénu spojenie dvoch zdanlivo 

nekompaktných svetov – indie rock a slovenskú ľudovú hudbu – Billy Barman a SĽUK. 

Spevák kapely Juraj Podmanický sa mnohokrát vyjadroval o vplyvoch folklóru a ich 

prienikoch do tvorby kapely. Žánrové rozdiely, podobnosti a spojenia vyústili do audio-

vizuálneho zhmotnenia týchto ideí v podobe celoslovenského turné s názvom Potichu Tour.  

Dramaturgia koncertu stála na striedaní notoricky známych piesní pre poslucháčov z 

„ľudovkárskeho“ a „Billy-Barmanovského“ hudobného spektra. Otázkou je, či sa im 

podarilo toto spojenie dostať na level harmónie alebo to bol len ďalší z mnohých pokusov 

o vytiahnutie archaického sveta do 21. storočia v hudobnej forme? Brnkli na strunu 

originality alebo z tohto prepojenia vzišla len ďalšia mainstreamová nekompaktná šedá 

masa?  

V apríli 2018 v Starej tržnici v Bratislave odzneli prvé akustické tóny piesne Zlatom 

Zdobená. Spolu s Podmanického barytónovým hlasom spieval preplnený koncertný priestor. 

Po tomto „Barmanovskom“ intre nastúpilo na scénu 8 speváčok zo SĽUKu. Odspievali prvú 

strofu ľudovej piesne Vre vodička, na to plynule nadviazala pieseň Vrkoče. V tomto 

časovom horizonte sa postupne črtal obraz ďalšieho priebehu koncertu. Ten s plynúcim 

predstavením naberal na farbách, jasnejších kontúrach a  upevňovaní hudobnej myšlienky 

do jednotného celku. Pieseň Vrkoče bola akoby malým exkurzom celého pokračovania 

koncertu. V troch minútach obsiahla všetky časti, z ktorých bolo vyskladané celé večerné 

predstavenie – pasáže čistého spevu dievčat zo SĽUKu a Podmanického, samostatne hrajúcu 

kapelu so spevákom, akusticky sprevádzané hlasy 8 ľudových speváčok a spoločnú 

kombináciu žánrov – v tomto prípade prekrytie záverov dvoch absolútne odlišných piesní 

do jednej.  

Interakcie kapely s dievčenským zborom boli skoro neustále. Speváčky sa zapájali 

do „barmanovských“ piesní sprievodnými viachlasnými vokálmi napríklad v piesňach 

Z okna vypadla, Strmá voda, alebo Jej sloboda. Čistota hlasov naplno vynikla v piesňach Ej 

hrebaj, Dolu cintorínom, či vo východoslovenskej piesni Lučka je žeľena. V 

niektorých momentoch sa v piesni Dolu cintorínom melódia doslova rozľahla v hrobovom 

tichu Starej tržnice. Následne hraná Strmá voda bola výsledkom silnej inšpirácie 

prameniacej z práve zahranej Dolu cintorínom. Tu sme naživo videli, ako sa prvky ľudovosti 

dokážu pretaviť do žánru, akým je  indie rock.  



Abstraktná a éterická hudobná reč prechádzala počas celého koncertu poslucháčmi 

a vyústila do silného emocionálneho náboja. Vygradovaním a obrovskou finálnou bodkou 

koncertu bola druhá časť piesne Mladým chýba vojna. Tri (ne)končiace minúty vznikli 

z prieniku viacerých množín – postupné zahusťovanie faktúry – gradácia a pozitívne napätie, 

striedanie dvoch durových a jedného molového akordu, čo z hľadiska percepcie poslucháča 

znamená navodenie kladných pocitov. Ďalej figurovala práca s hudobným 

napínaním, uvoľňovaním a intenzitou – piano a forte v správnych časoch. To všetko 

navodilo akýsi pocit „kolektívneho vibrovania“ na podobnej frekvencii. Záverečnou tonikou 

v C-dur doznela hudobná výpoveď.  

Súhra takýchto dvoch hudobných svetov bola premyslená a precítená. Pevne 

preplietla aj tie najmenšie aspekty hudby počnúc „surovým využitím nástrojov“ – bez 

elektroniky, s čisto akustickými podkladmi. Ďalej pevne stavila súzvuk 

hlasov, prešpekulované momenty žánrových prienikov a oproti tomu samostatne stojace dve 

hudobné individuality. Zásah do ľudového dedičstva sa realizoval citlivo. Implementoval do 

hudobného žánru tohto storočia svoje charakteristiky tak, aby v sebe uchoval „ľudovosť“, 

no zároveň tak, aby posunul hudobný štýl indie rocku a popu iným nezvyčajným smerom.  

 

Eva Thonhauserová 

 

 


