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Úvod 
 

„M ýliť sa je ľudské…“ Avšak pohľady prirodzene cítené nie sú vždy v zhode s realitou, 
reprezentovanou kultivovan ými a odborne overen ými náhľadmi na podstatu problému. O čom to tu 
rozprávam? O našich pokusoch povedať to, čo si myslíme a prezentovať  ich širokej verejnosti 
v pravde a zhode s objektívnymi i subjektívnymi fenoménmi, vníman ými v hudbe okolo nás. Po 
úspešn ých v ýmenách názorov na našich hodinách hudobnej kritiky, prišli vytúžené plody 
svedomitej práce. V nasledujúcich riadkoch sa dozviete nielen to, o čo majú mladí muzikológovia 
záujem, ale  zároveň nesú pečať našej odbornej vyspelosti, za ktorú sa, dúfame, nikdy nebudeme 
musieť hanbiť... Pripravte sa na vzrušujúce čítanie našich postrehov, postojov, čím si zároveň 
vyhradzujeme právo narábať i s nešetrnou negatívnou kritikou.  Za náš redakčn  ý tím vám želám 
príjemn ý estetický a kultúrno náučný zážitok. 

Alena Moravcová 



 

Známy titul, známe tváre 
 

Puccini : La Bohème 

Dirigent: Bertrand de Billy, Mimi: Anna Netrebko, Alfredo: Rolando Villazón, Musetta: Nicole 

Cabell, Marcello: Boaz Daniel, Schaunard: Stéphane Degout, Colline: Vitalij Kowaljov, Chor des 

Bayerischen Rundfunks, Kinderchor des Stadttheaters am Gärtnerplatz, Symphonieorchester des 

Bayerischen Rundfunks, Deutsche Grammophon 2008 

 La Bohéma, romantick ý príbeh o láske, chudobe a smrti, ktor ý si našiel priazeň celého sveta 

potvrdzuje, že skvelé libreto i hudba sú zárukou nezabudnuteľného úspechu. Giaccomo Puccini, 

Talian roden ý srdcom aj dušou, našiel spôsob ako využiť talianske bel canto v dráme všedného dňa. 

Raden ý medzi veristov, často spadá do lavíny skladateľov preferujúcich “nahú” realitu deja, ktorá 

už nie je skr ývaná, ako to bolo v minulosti, ale odohráva sa priamo na javisku. Nadväzujúc na 

literárno hudobn ý realizmus, pretavil svoje vlohy do romantického ducha. A to a ž do tej miery, že 

najčastejším prívlastkom pre spomínanú operu je sentimentálnosť. Tá bola koniec koncov cieľom, 

pretože zaručila obľubu u publika.  Paradoxne, rozchody v názoroch na g ýčovosť, či originalitu 

diela u odborníkov, nakoniec rozriešili diváci. Bohéma dnes patrí medzi kmeňov ý repertoár divadiel 

po celom svete a árie Mimi, Rodolfa, či Musetty nevynechá žiaden sólista. No nielen v ýber diela je 

zárukou kľúčov ého úspechu. V prípade obsadenia spevákmi  “hviezdneho neba” je navyše 

zdvojnásoben ý.  Práve na tomto faktore je postaven ý aj marketingový ťah recenzovaného CD, ktor ý 

ale nechcem očierňovať. V tejto dobe je samozrejmosťou, že na trhu víťazia iba najlepší. Narážam 

na fakt, že v booklete sa vedľajším postavám a dirigentovi, okrem fotiek, nevenuje žiadna 

pozornosť. Cel ý komplet dvoj CD tým pádom dáva do stredobodu iba dvojicu hlavn ých 

predstaviteľov Mimi a Rodolfa, teda ruskú sopranistku Annu Netrebko a mexického tenoristu 

Rolanda Villazóna.  

“Dvojica snov”, ako ich zvyknú média označovať, sú novodob ými spevákmi, ktor í 

publikum oslňujú najmä svojou hereckou presvedčivosťou. Tá je ale v skutočnosti na úkor spevu. 

Dramatizmus je najväčším nepriateľom bel canta, pretože sa môže spájať s patetizmom až 

nervozitou. V kritizovanej Bohéme, nahrávanej na koncerte, je tiež závažnejším faktorom vhodnosť 

speváckych partov pre hlasy oboch interpretov. Anna Netrebko má dramatickejší hlas než je divák 

na Mimi zvyknutý. Široké vedenie hlasu vo vysok ých polohách a všeobecne malý farebný kontrast 

uberajú na charakteristickej črte diela, ktorú orchester dokázal zachytiť v oveľa väčšej miere. V jej 

prejave takisto miestami ch ýba nežnosť, lyrizmus a málo výrazná zmena hlasitosti nie je 

postačujúca. A to najmä v citovo vypät ých situáciách, kedy jej hlas pôsobí chladne. O Anne 

Netrebko sa môžeme dočítať, že ju  prirovnávajú k Márii Callas. Ak hodnotíme v ýraz v hlase, je od 



najväčšej opernej divy  ešte ďaleko.   Čo sa t ýka Rolanda Villázona,  jeho Rodolfo je od začiatku do 

konca podan ý ako energick ý mladý muž, odhodlaný pre všetko. Villázonov prejav sa v priebehu 

opery bohužiaľ nemení. Nálada v hlase je stále rovnaká. I keď vrúcnosť a presvedčivosť mu 

nemožno odopierať, miestami pôsobí nervózne a ch ýba mu ľahkosť lyriky. V hlase cítiť napätie a 

preťaženosť, čo potvrdzuje aj najvyšší tón známej árie “Che gelida manina“. 

Pri sledovaní vokálnej stránky hudobnej verzie jednej z najpopulárnejších opier, musím 

vytknúť nev ýraznú farebnú diferenciáciu hlasov, tak žensk ých ako aj mužsk ých. Anna Netrebko 

(Mimi) ako aj kalifornská speváčka Nicole Cabell (Musetta), boli obdarené polohou 

mladodramatick ého sopránu a v spoločn ých partoch sa ich hlasy zlievajú. Napriek charakterovému 

rozdielu postáv sa  oproti Cabellovej Muzette zdá Netrebovej Mimi dokonca omnoho 

dramatickejšia. Je známe že Anna Netrebko spievala najprv rolu Musetty a myslím si, že jej táto 

postava po hlasovej i charakterovej stránke sedí omnoho viac. Nicole Cabell je naopak jemnejšia a 

to  v precízne dokonalom frázovaní a tiež v temperamente. Z môjho pohľadu by bola v ýmena 

postáv rovnako zaujímavou alternatívou. V mužsk ých partoch sú zase príbuzné farby v stredn ých 

polohách francúzskeho barytonistu Stéphane Degouta (Schaunarda) a ukrajinsk ého basistu Vitalija 

Kowaljowa (Collina). Najmenej v ýrazný hlas má Marcello  Austrálčana Boaza Daniela.   

V hudobnom prevedení úspešného viedenského dirigenta Bertranda de Billy možno badať 

vysokú profesionalitu. Detailné naštudovanie orchestra, zboru i schopnosť spolupráce so spevákmi, 

sú dôkazom jeho početných skúseností s operou. Pre sentiment či rozvláčnosť nenecháva mnoho 

priestoru. Zakladá si na neustálom toku hudby, ktor ý aj v pomalých častiach nestráca plynul ý dych. 

Milovníkom tejto opery sa môže dramatická v ýstavba zdať vzdialená Pucciniho predstave. 

Drobnokresbu nálad dirigent presunul do orchestra, pričom jeho zvukovú pestrosť maximálne 

využil. Na veľmi malej ploche dokázal vykresliť rôznorodé farby a odtiene. 

 Súčasťou dvoj CD je aj booklet. Ten prináša informácie o predošl ých úspechoch 

oboch hlavn ých protagonistov, ich osudnom stretnutí na pódiu počas Mníchovského operného 

festivalu v roku 2003 i následnej veľmi úspešnej spolupráce. Tá sa, mimochodom. vďaka Deutsche 

Grammophon premietla aj do CD  a DVD nahrávok. V úvodnej informačnej časti bookletu je 

priestor vyhraden ý historickému pozadiu vzniku opery, detailn ý opis deja v štyroch dejstvách, ale aj 

dojmy z koncertného predstavenia v Mníchove v apríli 2007, odkiaľ pochádza aj nahrávka tohto 

albumu. Ide vlastne o 3 koncerty, ktor ých materiál bol použitý aj na DVD (vyšlo vo februári toho 

istého roku). Nakoľko otázka zdroja nahrávky je pri opere podstatná, táto dôležitá informácia je 

bohužiaľ spomenutá až v booklete. Preto  vyt ýkam, že sa prípadn ý záujemca z obalu nedozvie, o 

akú live nahrávku ide. Tento nedostatok sa konkrétne prejavil v pauzách medzi jednotliv ými 

stopami, čo narúša priebeh deja. Naopak, vyzdvihujem jazykové varianty. V úvode sa nachádza 

zhodn ý text v anglickom, nemeckom, francúzskom a španielskom jazyku. Libreto Bohémy je 



navyše zastúpené originálnou talianskou verziou. Za nedomyslenú stránku považujem označenie 

trackov v librete. Nachádza sa iba pri talianskom jazyku a kvôli umiestneniu pri väzbe je veľmi 

ľahko prehliadnuteľné. Sprievodná knižočka k CD je obohatená o 4 fotografie ústrednej dvojice, 

pričom jedna z nich je vo viditeľne zníženej kvalite. 

 I keď je dobré, že sa rady operných nahrávok rozširujú, pri celkovom hodnotení musím 

priznať, že by som si túto verziu opätovne vypočula skôr kvôli neodolateľnej hudbe Giaccoma 

Pucciniho než kvôli interpretačným výkonom. 

 

Alena Moravcová 

3.ročník 

 

Christoph Willibald Gluck – Orfeus a Eurydika 
5.-6. december 2008 

 

Réžia: Mariusz Treliński, Hudobné naštudovanie: Jaroslav Kyzlink, Scéna: Boris Kudlička, 

Kost  ými: Magdalena Musiał, Orfeus: Wojtek Gierlach/ Pavol Remenár , Eurydika: Malgorzata 

Olejniczak/ Helena Szabóová, Anjel: Lenka Máčiková/ Miriam Garajová 

 

Druhým premiérovaným titulom opery SND v sezóne 2008/2009 sa stala Gluckova 

trojdejstvová opera Orfeus a Eurydika. Dielo bolo stvárnené v SND už dvakrát. Pod taktovkou 

Karela Nedbala a v réžii Bohuša Vilíma v roku 1931 a v roku 1966 v naštudovaní Tibora Freša, 

v réžii Branislava Krišku. 

Hudobného naštudovania tohtoročnej inscenácie sa zhostil Jaroslav Kyzlink, ktorý na našej 

prvej scéne úspešne prezentoval tituly ako Alcina, Peter Grimes alebo Figarova svadba. 

Interpretácia orchestra bola však miernym sklamaním. Keďže sa opera hrá ako celok, bez prestávky, 

v druhej polovici predstavenia bolo cítiť únavu hudobníkov. Počiatočný „drive“ z hudby po čase 

zmizol, hudobníci hrali všetko rovnako, o dynamike nehovoriac. Na škodu samotného diela 

pôsobila hudba v podaní orchestra SND nudne.                             

V role režiséra sa tentokrát predstavil renomovaný poľský režisér Mariusz Treliński. 

Pôvodne filmový režisér vytvoril operné inscenácie v divadlách Teatr Wielki (Varšava), 

Washingtonská opera, Opera v Los Angeles alebo v Mariinskom divadle (Petrohrad). Treliński 

preniesol príbeh antickej mytológie do súčasnosti. Euridyka v tomto spracovaní neumrie na 

uštipnutie hadom, ale spácha samovraždu podrezaním žíl na zápästiach. Pre istotu ešte užije 

škatuľku liekov, ktorú zapije alkoholom. Taktiež postava Amora v tomto prípade nestelesňuje boha, 

ale doručovateľa pošty.   



Inscenácia je po režijnej stránke vyriešená zaujímavo. Oslobodzuje sa od bohov 

a historických kostýmov. Za „prešľap“ však musíme považovať nelogick ý moment, ktorý sa 

odohráva počas scény, kedy Orfeo Eurydiku vyvádza z podsvetia pod podmienkou, že sa na ňu 

nesmie pozrieť, inak ju navždy stratí. Ich pohľady sa však vymenia ešte skôr ako zaznie ich 

spoločn ý duet. V ňom si Eurydika paradoxne pýta vysvetlenie, prečo sa na ňu Orfeo nepozrie.  

Orfeus ju vyz ýva k dôvere, aby ho nasledovala, že jej neskôr všetko vysvetlí. Po chvíli ich pohľady 

opäť splynú a Eurydika zomiera predsa až v tomto okamihu. Napriek tejto režijnej vade 

vyzdvihujem veľmi pekn ý nápad riešenia smrti Eurydiky, kedy zo sveta odchádza rovnako ako 

prvýkrát, dverami. 

Príbeh sa odohráva na mieste, kde žije Orfeus a Eurydika. Tvorcom scény je Boris 

Kudlička, ktorý spolupracoval s Trelińskim už na niekoľkých inscenáciách. Podarilo sa mu 

vytvoriť dizajnovo nádherný byt, od chodby oddelen ý dverami. Dianie na chodbe sa premieta na 

plátno umiestnené nad bytom. Výstupy, ktoré sa odohrávajú na chodbe, majú takto možnosť 

pozorovať aj diváci sediaci v ľavej časti hľadiska, odkiaľ nie je priamy výhľad na chodbu.   

Kostýmy vytvorila Poľka Magdalena Musiał. Sú síce jednoduché, ale do modernej 

inscenácie sa hodia a nepôsobia rušivo.  

V opere vystupujú len tri hlavné postavy v dvoch alternáciách. Zbor, ktorý komentuje dianie 

je umiestnený spolu s orchestrom v orchestrálnej jame. Na prvej premiére sa v hlavn ých rolách 

predstavili Wojtek Gierlach (Orfeus), Malgorzata Olejniczak (Eurydika) a Lenka Máčiková 

(Amor). Vokálne aj herecky najviac vynikla Máčiková, ktorá pôsobila na javisku nenútene 

a prirodzene. Po vokálnej stránke boli Gierlach a Olejniczak presvedčiví, avšak niektoré herecké 

gestá vyzneli komicky, čo rušilo celkovo dobrý dojem z inscenácie opery. Alternantami druhej 

premiéry boli Pavol Remenár (Orfeus), Helena Szabóová (Eurydika) a Miriam Garajová 

(Amor).  

Nová inscenácia Gluckovej opery prináša zaujímavé poňatie mytologického príbehu 

preneseného do súčasnosti a určite patrí k vydarenejším inscenáciám, ktoré sa podarilo vytvoriť na 

pôde opery SND. 

Petra Kovačovská 

1. ročník 

Svätopluk: slovanský operný epos 

 
Réžia: Juraj Jakubisko, dirigent: Dušan Štefánek, kráľ: Ján Galla, Mojmír: Pavol Remenár, 

Dragomír: František Ďuriač, Milena: Katarína Štúrová, Svätopluk ml.: Ľudovít Ludha, Ľutomíra: 

Ľubica Rybárska 



  Tento rok priniesol celý rad aktivít, oživujúcich odkaz Eugena Suchoňa, klasika slovenskej hudby, 

od ktorého narodenia uplynulo 100 rokov. Medzi nimi sú aj dva veľké operné projekty. 

Banskobystrická Štátna opera resuscitovala pôvodnú, necenzurovanú podobu Krútňavy (18.10. v 

Piešťanoch) a bratislavské Národné divadlo uviedlo Suchoňovho Svätopluka (7.11.). 

Svätopluk, komponovaný v rokoch 1950-1959, sa môže chápať ako historická hra či 

legenda, no predovšetkým je veľkou reprezentačnou národnou operou, aké sa písali najmä v 19. 

storočí. Dielo má čím zaujať širšie publikum: je hudobne efektné, plné dramatických situácií 

a zvratov. Množstvo zborových spevov navodzuje majestátnu atmosféru. V kontraste s mohutnými 

zbormi stoja dialógy protagonistov, evokujúce štýl Wagnerových hudobných drám.  

Vo Veľkomoravskej ríši bojuje pohanstvo s kresťanským učením. Suchoň, inšpirovaný hrou 

Ivana Stodolu, interpretuje tento spor nielen ako náboženský, ale aj ako svár hodnotových 

systémov. K tomu pristupujú osvedčené operné témy lásky a zrady. Nemôžu chýbať ani tri prúty 

Kráľa Svätopluka ako posolstvo, ktoré pretrvá veky a stane sa vďačným materiálom pre rozličné 

dobové ideologické výklady. Podobne ako v pôvodnej Krútňave, aj v Svätoplukovi stretávame 

akéhosi sprievodcu – rozprávača. Zatiaľčo v Krútňave ide o hovorenú rolu básnika-intelektuála, 

ktorý sa spolu so svojím alter egom pozerá na dej opery akoby zvonka, v Svätoplukovi je epický 

sprievodca, igric Záboj, jednou zo spievajúcich postáv príbehu.  

Realizátori scény vyšli v ústrety očakávaniam a poňali Svätopluka veľkolepo. Scéna, v 

ktorej dominujú pohyblivé skalné stĺpy, totemy (akýsi slovanský „Stonehange“), kontrastuje 

s kostýmami, ktoré spájajú archaické prvky s modernosťou a miestami až s revuálnou efektnosťou 

(zvodné pohanské tanečnice). 

Filmový režisér Juraj Jakubisko už raz v SND operu inscenoval, a to práve Suchoňovu 

Krútňavu v roku 2007. Ak jeho Krútňava bola snovým podobenstvom o dedinskej slovenskosti, 

Svätopluka poňal v duchu tradície ako kvázi historický slovanský epos. Popri rôznych vizuálnych 

efektoch, projekciách, je hádam najzaujímavejšia jeho práca s troma kameňmi, ktorých meniace sa 

rozmiestnenie modifikuje priestor a atmosféru. Na záver sa dočkáme pointy: tri skaly sa spoja a 

vytvárajú reliéf Svätoplukovej podobizne.  

Zážitok z prvej premiéry len miestami rušila neúmerná intenzita zvuku orchestra, čo znížilo 

zrozumiteľnosť spievaného slova (vďaka za nemecké titulky!). Medzi sólistami sa objavili 

úctyhodné výkony. Herecky charizmatický Ján Galla sa výborne zhostil úlohy starého, životom 

unaveného kráľa. Pavol Remenár presvedčivo stvárnil rolu spravodlivého kresťana, princa 

Mojmíra. Rovnako dobre vyznel František Ďuriač ako Dragomír. Výborný spevácky i herecký 

výkon podala Katarína Štúrová ako mladá a krásna otrokyňa Milena. Po hereckej stránke menej 

presvedčivo sa so svojou postavou stotožnil Ľudovít Ludha (Svätopluk mladší). Rola zvodnej 

a bezohľadnej intrigánky Ľutomíry bola zverená Ľubici Rybárskej, ktorá akcentovala skôr tvrdosť 



charakteru postavy.  

Účinkujúcich pod vedením dirigenta Dušana Štefánka publikum odmenilo zaslúženým 

potleskom. Či Svätopluk ostane iba jubilejným „počinom“ alebo sa stane aj živým diváckym 

titulom, to ukáže budúcnosť. 

Ivica Ondrušová  

4. ročník 

 

W.A. MOZART – REQUIEM d-mol Kv.626 
Porovnanie nahrávok L. Bernstein a H. von Karajana 

 

W. A. Mozart Requiem d-mol Kv. 626, H. von Karajan, Wiener Philharmoniker  und Singverein, A. 

Tomowa-Sintov, H. Muller-Molinari, V. Cole, P. Burchaladze, Deutsche Gramophon, 1987, 52’12’’ 

W. A. Mozart Requiem d-mol Kv. 626, L. Bernstein, Chor & Symphony Orchester des Bayerischer 

Rundfunks, M. McLaughlin, M. Ewing, J. Hadley, C. Hauptmann,  Deutsche Gramophon, 1989, 

58’44’’ 

 

Herbert von Karajan a Leonard Bernstein patria k popredným dirigentským osobnostiam 

minulého storočia. Ich nahrávky sa radia k úspešne predávanému artiklu aj po ich smrti, napriek  

tomu, že kvalita hlavne posledných Bernsteinových nahrávok je diskutabilná. Napriek tomu je viac 

než potrebné oboznámiť sa s nimi, bližšie ich analyzovať a pochopiť.  

Obe nahrávky sú definitívne rozdielne a pramenia z rôznych dirigentských osobností 

Bernsteina a Karajana. Requiem, omša za zomrelého, otvára mnoho predstáv, avšak určujú aj  

hranice a tie nesmú byť prekročené. Po pridaní atribútov ako charakteristika Mozarta a 

klasicistických pravidiel, prichádzame k ťažkému riešeniu zo subjektívneho pohľadu. Je otázne, či 

sa Bernstein a Karajan snažili o autentickú nahrávku, avšak môj osobný dojem je, že obidvaja 

dirigenti sa snažili podčiarknuť veľkoleposť a priblížiť Mozarta modernému poslucháčovi. Najďalej 

od autentickosti má práve Bernstein. Ten robí pomalé časti podstatne pomalšie, u niektorých častí 

paradoxne nezachováva tempový ekvivalent natoľko ako Karajan, ale volí podstatne rýchlejšie 

tempá, čím podčiarkuje napätie hraničiace až s romantickými predstavami. Tento paradox môžeme 

pozorovať v častiach Domine Jesu, Dies irae a Hostias. Tempová zhoda nastala v Kyrie, Confutatis, 

Benedictus  a Sanctus, avšak romantický nádych je poznateľný aj tam. Iným  dramatickým 

činiteľom je organ napísaný v partitúre spolu s čelami a kontrabasmi. Karajan ho v nahrávke 

nepoužil, avšak Bernstein ho využil v plnej sile a častiam ako Rex tremendae pridáva na závažnosti.   

Pri tempovom usporiadaní a celkovej koncepcii Mozartovho Requiem prichádzame ku 



závažnému konfliktu. Má byť requiem oslavou smrti ako za pohanských čias, alebo to má byť  

pokorné konštatovanie a trúchlenie v zmysle kresťanského tradicionalizmu? Tento konflikt dirigenti 

vyriešili po svojom už v prvej časti, kedy Bernstein, ako je známy, zvolil voľnejšie tempo. Napriek 

tomu začína veľmi dramaticky, čo sa neskôr premietne do celého ďalšieho priebehu skladby.  

Karajan zvolil len o málo rýchlejšie tempo, ale celý charakter vniesol do polohy trúchlenia za 

mŕtvym, čo podčiarkuje aj počiatočné sólo basetového rohu. Postrehol som zaujimavý moment v  

prvej časti, kedy zbor spieva v latinčine s určitými talianskymi hláskami „Lučeat“. Túto výslovnosť 

preferujú hlavne Taliani, a nie „Luceat“, ktoré sa používa v náväznosti na tradičnú „tvrdú“ latinskú 

výslovnosť.  

Najväčšie tempové kontrasty pri konfrontácii dirigentov nájdeme smerom k pomalému 

tempu v troch častiach - Lacrimosa, Agnus dei a Comunnio-Lux Aeterna, avšak najviac zrejmé v 

prvých dvoch spomenutých dieloch. Najmarkantnejší rozdiel v pochopení  Mozartovho predpisu je 

v Lacrimose, kedy Bernstein chápe takt ako dvanásť dôb členených skôr exaktne na 3+3+3+3, na 

druhej strane Karajan chápe celok ako 1+1+1+1.  

Je otázne, či výber interpretov spočíval priamo na dirigentoch, alebo na spoločnosti, ktorá 

projekt financovala. Aj keď je známe, že hlavne Karajan si precízne vyberal s kým bude 

spolupracovať. Osobne ma však viac zaujalo farebné zladenie na Karajanovej nahrávke, aj keď 

občas mi vadil „ruský“ prízvuk Paata Burchaladzeho.    

Je len na poslucháčovi, ktorá z daných nahrávok ho osloví. Pokiaľ niekto hľadá autentické 

nahrávky, respektíve tie ktoré sú tak označené, mal by siahnuť asi po iných tituloch. Každopádne v 

modernom ponímaní ide o kvalitne stvárnené Mozartove Requiem z pohľadu dvoch odlišných 

osobností. Bolo by možno vhodné porovnať tieto nahrávky aj s inými ako napríklad requiem v 

podaní Soltiho alebo Furtwanglera, poprípade iných súčasných dirigentov.    

 

Peter Martinček 

1. ročník 

B. Smetana – Triumfálna symfónia 

 
Austrian Radio Symphony Orchestra, dirigent: Lothar Zagrosek 

 

     Zabudnuté dielo zakladateľa českej národnej hudby, majstrovsky oživené. Takto možno 

charakterizovať CD z produkcie Naxosu. Ponúka nové naštudovanie Triumfálnej symfónie 

Bedřicha Smetanu. Výzvu realizovať toto dielo prijal Rakúsky rozhlasový symfonický 

orchester pod taktovkou renomovaného dirigenta Lothara Zagroseka, pôvodom z Nemecka. Aj keď 



tento svetový dirigent vyniká najmä v opere, predviedol toto symfonické dielo mimoriadne citlivo 

a s hrdosťou, patriacou symfónii postavenej na základe bývalej rakúskej cisárskej hymny – dnešnej 

nemeckej. Triumfálna symfónia, dielo krásne a skutočne smetanovské, bolo aj skladateľom 

odsúdené k trvalému mlčaniu. Len scherzo je vyňaté, lebo nenesie ani len stopy nejakého 

politického zámeru, nenachádza sa v ňom ani takt citácie cudzích melódií a môže i koncertne 

existovať ako samostatná skladba.  

     Ide o prvú veľkú Smetanovu partitúru, napísanú roku 1854. Pôvodne ju Smetana písal pre 

rakúskeho cisásra Franza Jozefa I. na počesť jeho svadby s Elizabetou Bavorskou – Sissi. 

Hudobnou náplňou tejto symfónie vyjadruje obecnú náladu chvíle, keď dôverujúce srdce českého 

ľudu jasalo naproti „českému kráľovi“ a jeho družke. Dedikácia však nebola prijatá. Neskôr sa táto 

symfónia prestala hrávať práve kvôli citáciám hymny.  

     Interpretácia sa nesie vo výrazne stredoeurópskom  ponímaní. V prvej časti Allegro vivace, v 

trojštvrťovom tempe,  sa objavujú tieto dve roviny veľmi zreteľne. V jednej je typicky smetanovská 

nálada veselšia, postavená z väčšej časti na fanfárach, z ktorých vyslovene „českou“ spojkou, 

v harmonickej reči a v inštrumentácii, graduje až do klasicisticky znejúceho kánonu. Uzavretá je 

tremolom s plnými zvukmi fanfár. Český nádych dostáva skladba aj vďaka využívaniu polky, skoro 

ako básnického videnia českého tanca. Smetana polku priblížil vo svojej tvorbe už mnohokrát a 

dostal sa tak až k základu českého naturelu. Podľa princípov formy scherza, sa opäť  rozutekajú 

rytmy prvej časti, plné pohody, životnej radosti a mladistvej energie. 

Jana Popluhárová 

3. ročník 

 Verejná nahrávka koncertu 
 

Sergej Mironov, dirigent, Zbor slovenských učiteliek OZVENA, 6.decembra 2008, Slovenský 

rozhlas, Malé koncertné štúdio, Bratislava, rádio Devín: 14.februára 2009 o 19:00 

 
 OZVENA je amatérske umelecké vokálne teleso s celoslovenskou pôsobnosťou. Vzniklo v 

roku 1946 ako Spevokol bratislavských učiteliek. Založil ho dirigent Ján Weber, ktorý viedol zbor v 

rokoch 1946 – 1952. Jeho pokračovateľmi boli V. Fedor 1952 – 1958 a B. Valašťan 1958 – 1971. V 

roku 1971 sa zbor pretransformoval na terajšiu OZVENU a bol začlenený do organizačnej štruktúry 

Domova Slovenského zboru slovenských učiteľov v Trenčianskych Tepliciach pod garanciou 

Ministerstva školstva Slovenskej republiky. Od tej doby zbor dirigovali E.Šarayová – Kováčová 

1971 – 1986, P. Baxa 1987 – 1991, A. Kálay 1991 – 1992 a V. Lutonská 1992 – 1993. Od roku 1994 

až doposiaľ je dirigentom Sergej Mironov. 



 OZVENA jeden raz mesačne pracuje formou trojdňových sústredení, ktoré sa konajú vždy v 

inej lokalite Slovenska. Uskutočňuje výchovné koncerty pre školskú mládež, chrámové a večerné 

koncerty pre dospelé publikum a príležitostné vystúpenia pri významných národných a štátnych 

udalostiach. Účinkujú v ňom učiteľky od materských škôl až po univerzity, ale aj študentky, 

pripravujúce sa na učiteľské povolanie a ženy s iným povolaním. 

 OZVENA sa za desaťročia svojej činnosti prepracovala do absolútnej špičky medzi 

slovenskými ženskými zbormi. Vystupuje na významných domácich festivaloch a je stále žiadaná 

na náročných medzinárodných podujatiach. Medzi najväčšie úspechy patrí zlaté pásmo a titul 

Laureáta súťaže na festivaloch B. Smetanu v Litomyšli (1997) a B. Martinů v Hradci Králové 

(1999), 2. a 4. siesto v Cantonigros (Španielsko, 1986 a 1997) a popredné umiestnenia v Budapešti 

(Maďarsko), Gorizii (Taliansko) a v Tours (Francúzsko). 

 OZVENA je poslucháčom sympatická hlavne kvôli všestrannému zameraniu, prezentuje 

skladby domácich, ale aj zahraničných autorov. Svoje miesto v repertoári majú aj černošské 

spirituály a úpravy populárnych a jazzových skladieb rôznych skupín. Zbor sleduje všetky moderné 

svetové trendy, ktoré aplikuje vo svojom repertoári, čím si vytvára výborné predpoklady na 

udržanie svojej poprednej pozície doma i v zahraničí.  

 Viac ako hodinu trvajúci koncert sa niesol v duchu vážnej hudby minulosti, ale aj súčasnosti. 

Odzneli diela známych , ale i menej známych autorov. Niektoré skladby odzneli v úprave pre zbor, 

ktoré im aranžuje vicedirigentka Lenka Plačeková ako napríklad Tebe poem od Rachmaninova, Ett 

liv for mei od Edenrotha, Abide with me od Monka. Hneď na začiatku ma zarazilo, keď som si 

prečítala program, že nebudú spievať ani jedinú slovenskú skladbu. Je to predsa zbor slovenských 

učiteliek.  Poznám ich repertoár a zvyk spievať na záver už ich osvojenú „hymnu“ - Suchoňovu  

Aká si mi krásna, no neodznela tu. Je pravda, že toto bola nahrávka a viem, že v zahraničí na takýto 

detail reprezentácie svojej krajiny nezabúdajú, ale chýbalo mi to z hľadiska ich typickosti. 

Repertoár sa ďalej niesol v znamení sakrálnych kúskov, z ktorých najviac vynikala Aleluja od 

Thompsona. Táto skladba odznela veľmi sebaisto, dokonca aj dirigent im zložil gestom poklonu. 

Oživením bola malá skupinka - The Real Group, ktorá spievala skladby modernej tvorby od takých 

nórskych autorov ako Jalkéus - Sosna min vän a Edentroth - Ett liv for mei. Vynikla tu ich 

schopnosť pracovať s rytmom, popasovať sa s čistotou tónu a vedieť sa hlasovo doladiť, ak niekto 

náhodou klesne pod tón alebo vypadne, čo sa aj určite nechtiac podarilo jednej z členiek. Tu sa 

dokázalo, že ak niekomu na niečom veľmi záleží, môže niekedy aj takto zakopnúť. V ďalšej časti 

koncertu odzneli diela českých autorov Smetanu - Západ slunce, Dvořáka- Napadli písne z cyklu  

V přírode, ďalej od maďarského skladateľa Kodálya - Esti dal. Bol to zároveň aj vianočný koncert. 

Zbor si pripravil ako prídavok známe vianočné koledy, Tichú noc a White Christmas. Odzneli v 

zaujímavých úpravách, Tichá noc síce vo viacerých jazykoch a iných tóninách, ale v niektorých 



pasážach dokonca v šesť - hlase, s à cappella sprievodom. To isté bolo aj v prípade White 

Christmas.  

Tento koncert bol veľmi zaujímavý. Interpreti vedeli, kde majú niečo pridať a kde naopak, niečo 

ubrať, aby nevynikli ich nedostatky, o ktorých isto aj sami dobre vedia (ak sa odosobním od toho, 

že som stála ako členka zboru na pódiu medzi ostatnými spevákmi). Som zvedavá, čo pripravíme 

nabudúce a kedy sa v Bratislave objavíme opäť. 

 

                                                                                     Alexandra Jakúbeková  

 3. ročník 

 

Incubus – Morning view (2001) 
 

 Kalifornská formácia Incubus (Brandon Boyd, Mike Einziger, Jose Pasillas II, DJ Kilmore, 

Dirk Lance) by sa dala zaradiť do viacerých štýlových škatuliek modernej rockovej scény, napríklad 

progressive rockovej, nu-rockovej, nu-metalovej, hard-rockovej, art rockovej,... . To, do akého 

konkrétneho štýlu ich zaraďujeme však nie je až také podstatné, pretože hlavné pri tejto kapele je, 

že robia zaujímavú hudbu. Dôkazom toho je aj ich piaty radový album s názvom Morning view 

(2001). 

V porovnaní s ich predošlým albumom je však hudobný posun značný. Predošlý album Make 

yourself, po ktorom sa de facto kapela stala celosvetovo známa (slávna v rámci rockovej scény) 

a začala sa zaraďovať k priekopníkom vtedajšieho novovznikajúceho štýlu z konca 90-tych 

rokov, teda nu-metalu. S rokom 2001 a s ich albumom Morning view sa však kapela presunula 

určite nie do inej, ale skôr do viacerých iných štýlov. Týmto svojím počinom zrejme stratili 

niektorých skalných fanúšikov, ale určite získali alebo získajú nových. Jednak kvôli miestami 

značnému odklonu od nu-metalu a novému zvuku (najmä zmena značky gitary v niektorých 

skladbách z Paul Reed Smith guitars na Fender Jazzmaster), ďalej kvôli používaniu orientálnej 

tematiky a sláčikového orchestra, ktorý  obsahuje husle, violy, violončelá a drevené dychové 

nástroje. Táto zmena je v neposlednom rade zapríčinená niektorými pesničkami.  

Tento album by sa dal charakterizovať ako míľnik v ich tvorbe. Naznačil veľké muzikálne možnosti 

tejto formácie, o technických dispozíciách jednotlivých inštrumentalistov myslím netreba zbytočne 

hovoriť. Basgitarista Dirk Lance po nahratí tohto albumu totiž opustil skupinu. Podľa oficiálneho 

vyjadrenia kapely sa tak stalo kvôli jej smerovaniu, ktoré sa odlišovalo od Dirkovho. Možno sa tak 

stalo vďaka viac popovým melódiám alebo väčšiemu hudobnému experimentovaniu.  



Prejdem teda k rozboru jednotlivých skladieb. Prvá skladba Nice to know you sa stala zároveň aj 

prvým singlom z tohto albumu a je jeho celkom dobrým predstavením. Jednak čo sa týka použitia 

inštrumentov, zatiaľ len čisto kapelového – gitara, basgitara, bicie, spev, DJ-ing, a takisto aj 

zaujímavého formového usporiadania: krátke intro, 4 x A = 4+2+4+4 (osminové), 4 x B = 4+2+4+4, 

4 x A, C (rytmická zmena), 4 x B, 4 x A , C, 4 x B, D, C, 4 x B. A a B diely sú harmonicky aj 

rytmicky rovnaké, líšia sa však v aranžmánoch a v sounde, C a D diely sú naopak rozdielne. 

Druhá skladba Circles má podobnú štruktúru, a preto možno trošku zaniká medzi ostatnými 

skladbami. Melódia v refrénoch prvej a druhej skladby nie je extra melodická, skôr tu cítiť prvky 

hovoreného slova (rapu). Obidve prvé skladby sú v molovej tónine. Pri  Circles sa už objavujú prvé 

náznaky používania orientálnych nástrojov v bridgovom (C) diely. 

Ďalšia skladba, tretia v poradí, je Wish you were here. Rovnaký názov nesie aj svetoznámy hit od 

kapely Pink floyd. Táto pesnička v podaní Incubusu sa stala napríklad znelkou pre športový kanál 

Eurosport 2, takže aj vďaka tomu ju môžeme označiť za správne vybraný druhý singel. Táto 

skladba sa javí relatívne jednoducho, ale ako sa hovorí v jednoduchosti je krása. Opäť sa tu 

vyskytuje zaujímavý rytmický model 3+3+2. V prvej slohe (A) hrá bubeník len na kotle (prechody), 

bez rytmickej hi-hat-ky a malého bubna. V druhej slohe (A) ich už zaujímavo používa a pritom 

„stručne“ bez zbytočného predvádzania sa. V A dieli je nádherná melodická Mikova gitara, ktorá 

možno aj čiastočne prevyšuje melódiu vokálu. 

Skladba Just a phase patrí k vrcholom celého albumu. Spojenie kapelového zvuku vrátane DJ-ingu 

a orchestra, orientálne ladený, veľmi jemný, nie všade použitý, v ktorom výstavba skladby 

prevyšuje nielen mnohé svetoznáme hity, ale aj posilňuje celkový umelecký zážitok. Je však pravda, 

že umeleckosť a zaujímavosť nie je v dnešnom hudobnom svete komerčne úspešná. Táto skladba by 

sa dala rozdeliť na 3 veľké diely. Prvý v 4/4 takte trvá približne 1:40. Potom nasleduje druhý diel už 

v 3/4 alebo skôr v 12/8 takte, teda 3+3+3+3. Tento diel trvá približne do 4:22. V tomto dieli by sme 

mohli nájsť aj akýsi krátky spojovací úsek, ktorý sa tu objavuje dvakrát a druhý raz nás už presunie 

do posledného tretieho dielu, ktorý je „tvrdý“. Nastupujú „bustrované“ gitary, tempo zostáva, 

rytmus sa mení na 4/4 avšak v každom druhom takte je prvá doba predrazená, t.j. rozbíja sa nám 

štvordobové metrum. Tento diel končí po minúte, teda okolo 5:20. Tempo tejto skladby je pomalé, 

baladické (čím sa odlišuje od prvých troch skladieb), a tým sa expresívny kontrast v treťom 

záverečnom dieli ešte viac zvýrazňuje. Takisto Brandonov vokál je v tejto skladbe, aspoň v prvých 

dvoch dieloch, výrazne odlišný od predošlých skladieb, je viac kantabilný. 

Nasledujúca pieseň 11 am je akoby voľným pokračovaním predošlej piesne. Pripomína ju 

minimálne svojou atmosférou. Do popredia sa tu dostáva orientálny zvuk orchestra, ktorý má „na 

svedomí“ aranžérka a dirigentka Suzie Katayama. Aranžovala a dirigovala sláčiky na celom 

albume. Táto pesnička je tiež postavená na akustickej gitare. Rytmický model je tu 3+3+2 ako 



pri tretej skladbe Wish you were here a vokál, teda hlavná melódia je veľmi melodická. Blood on the 

ground, v poradí 6. pieseň, nás opäť posiela do riadne rockového, ba možno až nu-metalového prostredia. Je 

to energická, priamočiara pesnička, kde v slohe Brandon používa prvky rapu a refrén je postavený na dlhom 

„kričanom“ tóne. Svoje tu zohráva aj DJ Kilmore, ktorý obohacuje pesničku svojím umením. Tento song je 

skôr návrat k predošlým dvom albumom Make yourself alebo S.C.I.E.N.C.E. Siedma pieseň Mexico je 

ďalším vrcholom albumu, aspoň čo sa týka inovatívnosti skupiny. Spev, akustická gitara a violončelo tvoria 

úžasnú atmosféru v smutnej, atypickej baladickej piesni. Vyskytujú sa tu dva rytmické modely: A diel (sloha) 

7/8 takt, refrén (B diel): 8/8 alebo skôr 3+5 (štvrťové). Warning,  ďalší singel z tohto projektu, je možno opäť 

trošku návrat k predošlému albumu Make yourself. Je to durová pesnička, kde je použitý po prvý raz 4/4 takt, 

pritom je ale rozbíjaný viacerými predrazenými dobami a rytmizovanou basgitarou, najmä v slohe 

a v poslednom refréne. Chvíľu je tu použitý akoby klavír, ale na konci skladby sa ukáže, že je to efekt na 

elektrickej gitare. Echo ako nám hneď napovedá názov, nám prezentuje akusticky príjemnú, durovú a 

melodickú pesničku v 4/4 takte s orientálnou tematikou. Hlavná melódia je v gitare, najmä v nespievaných 

častiach. Akustický zvuk dopĺňa aj použitie metličiek bubeníkom a jemný Brandonov vokál. Have you ever 

je jedna z najtvrdších piesní s prvkami rapu, rytmickosti, v ktorej sa opäť objavujú motívy z predošlých 

albumov. Are you in (Si „in“)? - to je názov zaujímavého, asi najviac odlišného kúsku a tiež jeden 

z najúspešnejších singlov na albume, ktorému určite pomohol výborný, jednoduchý videoklip. Funkpopový 

groove je základom príjemne počúvateľnej skladby obohatenej o dva ženské vokály.  Under my umbrella je 

zároveň asi najtvrdšou pesničkou na albume a predstavuje akýsi predčasný záver - možno aj „starej“ tvorby 

Incubusu. Posledné slovo dostala vyše 7 minútová pesnička v pentatonike, Aqueous transmission, ktorá 

orientálne uzatvára celý album. Príznačný je opakujúci sa gitarový model a orchester kombinovaný s dur-

molovou harmóniou v speve. Je tu použitá darovaná sitar od Steveho Vaia. Posledných 40 sekúnd je 

venovaných ukľudňujúcim zvukom kvákajúcich žiab.  

 

Chcel by som upozorniť aj na niektoré úskalia na Morning view. Brandonov spev znie po viacerých 

vypočutiach albumu miestami dosť akademicky alebo bez dostatočného emocionálneho náboja. Je 

škoda, že takmer všetky vokály si Brandon spieva sám a nepoužíva častejšie spojenie s napríklad 

ženským vokálom ako v skladbe Are you in. Formová výstavba viacerých pesničiek je značne 

podobná: po druhom refréne prichádza takmer vždy bridge (C diel), čo sa stáva stereotypom. 

Niektorí označujú tento album za štýlovo nevyhranený, resp. štýlovo nejednotný. S tým sa dá 

súhlasiť, ale je to skôr prínosom, pretože tým album získava na pestrosti. Vysoko hodnotím 

aranžmány a výstavbu jednotlivých skladieb a v kontexte pop-rockovej svetovej scény radím tento 

album k umelecky vysoko hodnotným dielam - napriek čiastočnej komerčnej úspešnosti. 

 

Samuel Tomeček 

3. ročník 

 



 

 

Gregorian 

CD Masters of Chant Chapter VI. 
 

Nemeckú skupinu založil hudobný producent Frank Peterson. Vznikla v roku 1999 a pre 

širokú verejnosť je známa ako skupina gregoriánskych mníchov. Ľudia si myslia, že keď spievajú v 

gregoriánskom štýle, obliekajú sa ako gregoriánski mnísi, tak aj žijú v kláštore a dodržiavajú  

kláštornú regulu. O svojom pravom pôvode sa nezmieňujú ani na vlastnej internetovej stránke. 

Samotný Frank Peterson prezradil vznik, pôvod a zákulisie skupiny médiám, aby uviedol všetky 

dohady na pravú mieru. 

Skupina Gregorian prezentuje netradičné spojenie populárnej a rockovej hudby s 

gregoriánskym chorálom. Zaznamenali úspech po celom svete, predali vyše pätnásť miliónov 

nosičov a umiestnili sa na najvyšších priečkach hudobných rebríčkov. Sú autormi jedenástich 

úspešných albumov a ten posledný, Masters of Chant Chapter VI., z roku 2007 považujú za 

najúspešnejší. Desiati speváci tohto magického zboru sa podieľali aj na takých projektoch ako sú 

Harry Potter, Pán prsteňov a Hviezdne vojny.  

Táto jedinečná skupina je nasledovníkmi projektu Enigma. Podobný unikátny mix dovtedy 

nikde na svete neexistoval. Mohli by sme ho zaradiť do žánrov sacro-pop, alebo sacro-rock, 

christian pop-rock alebo dokonca gospel pop-rock. Sacro-pop podľa môjho názoru nepatrí do 

kostola, uplatňuje sa na iných podujatiach a zhromaždeniach. Z populárnej hudby preberajú známe 

hity a dodávajú im úplne inú hodnotu a charakter prostredníctvom nových aranžmánov. Nie každá 

pieseň sa však hodí do ich repertoáru. Výber musí byť veľmi dôkladný. Pieseň musí mať vhodnú 

melodickú tému a musí byť prispôsobená hlasovému rozpätiu spevákov. Náladou musí konvenovať 

atmosfére gregoriánskeho chorálu. Speváci pri interpretácii dodržiavajú základné princípy prednesu 

gregoriánskeho chorálu. Spievajú jednohlasne, až na výnimočné striedanie sólistov a samozrejme je 

to čisto mužský spev. Ich melodika smeruje k dosiahnutiu čo najväčšej čistoty a poriadku, čím 

smerujú k  jednote textu a melódie. V minulosti z gregoriánskeho chorálu čerpala ľudová pieseň 

takmer všetkých európskych národov, duchovná pieseň, hudba stredovekých duchovných hier a 

rytierske umenie. Dnes považujeme podobnú hudbu za nemodernú, zabudnutú, neobľúbenú, čo 

chcel Frank Peterson zmeniť. Gregorian tento druh hudby oživuje, dodáva jej iný rozmer a ľudí 

zaujali natoľko, že pre nich znamená niečo viac ako náboženský odkaz. Speváci Gregorianu sú 

profesionálnymi spevákmi, ktorí majú svoje kritériá. Pochádzajú aj z Veľkej Británie a všetci sa 



stotožňujú s víziou ich producenta. Na pódiu zvyčajne vystupujú desiati speváci, pritom v 

skutočnosti tento zbor tvorí šestnásť mužov. Približne sedemdesiat percent ich repertoáru tvoria 

popové piesne, asi dvadsať percent ich vlastná tvorba a zvyšnú časť klasický gregoriánsky chorál.  

Ich najnovšie CD Masters of Chant Chapter VI. je v poradí už šieste CD z radu albumov Masters of 

Chant. Okrem tejto série sa môžu pýšiť aj projektmi ako sú hardrockové piesne na albume 

Gregorian-The Dark Side alebo vianočné piesne na albume Christmas Chant 2006.  Okrem CD 

nosičov vydali aj niekoľko DVD nahrávok, či už z koncertov alebo špeciálne nahraté klipy. Ich 

hudba prezentuje viaceré obdobia a rozličné hudobné žánre, samozrejme reprezentované v ich 

klasickej gregoriánskej polohe. Môžeme počuť hudbu od skupiny Coldplay, speváka Lennyho 

Kravitza alebo dokonca speváčky Björk, či nesmrteľnú baladu Crying in the Rain od Everly 

Brothers. Okrem piesní od populárnych skupín alebo interpretov (ako sú ďalej Joan Osborne, Annie 

Lenox, Queen, Peter Gabriel a iní) CD obsahuje aj dve gregoriánske kompozície, ktoré vhodne 

dopĺňajú ostatné chorály na CD. Skladby oslovia každého poslucháča. Album obsahuje pomalé 

piesne od známych interpretov ako napríklad Miracle of Love od Annie Lenox. Z tejto polohy 

prechádzajú Gregorian aj do rockovejšej nálady, čo dokazujú v piesni od Lennyho Kravitza Believe 

in Me. Speváci dokážu pôvodnú rockovú pieseň interpretovať v baladickej polohe. Ich jedinečné, 

čisté hlasy sprevádza často klavír, gitara alebo celý orchester. Ak poznáte pôvodné piesne, jedinú 

zhodu nájdete iba v texte, pretože gregoriánsky chorál zmení ich podobu natoľko, že pieseň je úplne 

nová s novým posolstvom. Spojenie ženskej sólistky s Gregorian má tiež svoje čaro, ako napríklad 

v piesni One of Us alebo The Circle. Po kvalitných, na druhej strane aj komerčne úspešných 

albumov Gregorian dokázali, že sú žiadaní. Priniesli do hudby niečo nové, neporovnateľné a 

neošúchané. 

Jana Mihályiová 

1. ročník Žurnalistika 

 

Sausage – Toto rozhodne nie je o klobáse! 

 
                Maďarský bubeník Borlai Gergő je považovaný za zázračné dieťa maďarského jazzu. 

Sám seba však  považuje za univerzálneho hráča a v jeho hre počuť, že je otvorený všetkým 

žánrom. Spolupracoval už s celou plejádou najvýznamnejších maďarských hudobníkov či už z 

jazzovej, alebo populárnej scény.  Uvediem napríklad Zsolt Kaltenecker, Presser Gábor, Tátrai 

Tibor, Jamie Winchester. Na konte má už vyše päťdesiet nahraných albumov, z toho aj dva vlastné 

sólové albumy.  Jeho sólový debut vyšiel v roku 1997 a nesie jednoduchý názov 17. Tu sa 

odzrkadľuje jeho zhrnutie  hudobnej kariéry do sedemnástich rokov. Druhý v poradí s názvom 



Sausage bol nahrávaný v TOM TOM records a vyšiel v roku 2004. Ide o jeho vlastnú výpoveď 

vnímania  hudby, nielen ako bubeníka, ale aj ako skladateľa a hudobníka. Na albume sa nachádza 

13 skladieb a každá z nich má svoje osobité špecifiká. Gergő si  všetky skladby napísal sám a  

podieľal sa na nich aj ako aranžér za pomoci Petra „Peta“ Lukáča. Na projekt si prizval 

najvýznamnejších maďarských hudobníkov a sám na albume nahrával niekoľko nástrojov. Nie je to 

tradičné CD ako by sme čakali od viacerých hráčov na bicie nástroje, zameraný len na bubenícke 

majstrovstvo, ale išlo mu viac o podstatu hudby a sebavyjadrenie prostredníctvom nej. Čo sa týka 

pohľadu na technickú úroveň  zvládnutia nástrojov, tak  tú hodnotím veľmi vysoko, lebo cítiť z 

nahrávky, že sa na nej podieľali naozajstní majstri svojho remesla. Sám Gergő okrem bicích 

nástrojov nahrával do viacerých skladieb basgitaru, klavír,  rôzne perkusívne nástroje a venoval sa 

„computer programingu“. Jeho album na prvé počutie zaujme sviežou a pestrou inštrumentáciou. 

Vyskytujú sa tu tradičné nástroje, ale vo viacerých skladbách využíva elektroniku. Jeho skladby 

poskytujú veľký priestor sólovým a improvizačným pasážam. Nedá sa presne určiť jeden konkrétny  

žáner tohto CD. Objavujú sa tu čisto inštrumentálne skladby, aj pesničky, ktorých je ale pomenej a 

sú svojsky spracované. Na úvod zaznie skladba s rovnomenným názvom albumu Sausage. Skladba 

začína netradične „naloopovaným beatboxom“ a rozvinie sa do DnB v podaní už aj ostatných 

nástrojov, pričom sa pridá spev a vyvrcholenie príde vo forme gitarovej sólovej pasáže. Druhá 

skladba s názvom Fly začína dlhším introm. V tejto skladbe sa pracuje s plochami, kde sa jednotlivé 

nástroje postupne vrstvia a je tu využitý aj computer programming. Veľmi hravá rytmická skladba s 

chytľavou melodikou krásne využíva majstrovstvo jazzového speváka Gábora Vinanda. Skladba Im 

Fat. I know je položená do ťažkého posadeného groovu. Niektoré pasáže majú akoby davisovský 

charakter a v refréne prichádza nečakane tvrdšia až metalová gitara, čo ale skladbe vôbec neublíži. 

Nasleduje skladba s názvom Yes, kde sa prejavila Borlaiova genialita v spôsobe spojenia 

elektroniky so živými nástrojmi a ide o jednu z najkomplikovanejších a najzložitejších skladieb na 

albume. Téma pripomína jednu z kompozícií od legendárnej formácie  Weather Report. Po tejto 

živelnej skladbe prichádza trocha relaxu vo forme  piesne s názvom Sex. Ide o skladbu v pomalšom 

tempe, v ktorej sa nachádza aj veľmi jemné a vystavané sólo na Fender Rhodes piane v podaní 

Arpáda „Cumó“Oláha. Atmosféra skladby zodpovedá jej názvu. Before the Scofield Concert je na 

albume šiesta v poradí a jej motorom  je opakujúci sa groove s malými obmenami, pričom gitara 

hrá tému. Tiež využíva computer programming a vrství nástroje. Zaujímavým počinom je skladba 

The Band, ktorá má charakter mini big bandu, pričom využíva moderné aranžmány a objavuje sa v 

nej viacero hostí aj so sólovými pasážami. More Sex je akoby pokračovaním skladby Sex. Je viac 

rytmická, tiež založená na groove. Objavuje sa v nej spevná vložka v podaní Jamieho Winchestera, 

ale ide len o dotvorenie atmosféry skladby. More Sex je najkratšou skladbou na albume.  Dance for 

Allan Holdswort je akousi Borlaiho výpoveďou. Celú skladbu nahral sám  okrem basgitary, ktorú 



nahral aj jeho spoluhráč Papesh Péter, známy z mnohých iných projektov. Tu sa odzrkadľuje jeho 

zmysel pre detail, čo počuť pri každej zahratej note. Zaujímavou je aj  No reverb. Ide čisto o 

inštrumentálny počin. Skladba sa pohybuje na hranici viacerých štýlov (electro, funky, jazz) a 

všetky nástroje sú nahraté v podaní autora.  Aj ďalšia skladba je mix štýlov. Má zaujímavé 

aranžérske spracovanie a je prvou skladbou kde sa nám Borlai predstaví so sólovým umením na 

svojom primárnom nástroji - na bicích nástrojoch. Jej názov je Fitness. Doslovne sa v nej vyhral s 

elektronikou a má veľmi vtipné spracovanie. Skladba Bussines Girl je akoby z iného albumu, 

pretože sa pohybuje úplne v inej atmosfére ako ostatné skladby. Prejavuje sa v nej intimita a 

romantickejší charakter. Poslednou na albume je After the Scofield Concert. Už samotný názov nám 

naznačuje, odkiaľ čerpal  inšpiráciu, ale samozrejme, že tam cítiť jeho vlastný rukopis.   

            Sausage je podľa môjho názoru veľmi muzikálny album,  v ktorom sa odzrkadľuje 

Borlaiova  inštrumentálna univerzálnosť a flexibilita. Je pozoruhodné, ako dokáže skĺbiť jazzové 

prvky s rockovými, navyše s použitím moderných elektronických efektov a zvukov. To len 

odzrkadľuje jeho genialitu a  hudobné napredovanie. 

           Tento album nie je určený širokej škále poslucháčov a nie je komerčným projektom. Je 

vhodný pre fajnšmekrov a skupine ľudí, ktorá vyhľadáva modernú hudbu, ktorá búra hranice 

žánrov. 

 

Ľuboš Ambrózai 

3.ročník 

 

SKIN – Fleshwounds 
 

Presvedčivý, svojský a nevšedný vokál ex – speváčky skupiny Skunk Anansie    (1994 - 

2001), ktorá pôsobila na britskej scéne, je nosným prvkom celého albumu Fleshwounds. Dnes už 

sólová speváčka, čiernej pleti, Skin, vydala tento sólový debut v roku 2003. Prejav šialenej rockovej 

speváčky, ktorý bol typický pre skupinu Skunk Anansie sa zrazu zmenil. Nepochybne, že si Skin  

počas svojej sólovej dráhy získala novú a nemalú skupinu fanúšikov, pre mnohých však vydanie 

albumu Fleshwounds bolo prekvapením.  

Obsahuje 11 piesní, ktorých zoradenie prešlo zmenami na popud samotnej speváčky. Musím 

priznať, že všetky piesne trhajú za srdce svojimi nadľahčenými melódiami, či refrénmi, cítiť z nich 

vnútro a osobné pocity.  Dýchajú nešťastnou láskou, smútkom a sklamaním, o čom svedčí už 

samotný názov albumu Fleshwounds (povrchové poranenia). Piesne však pôsobia v niektorých 

prípadoch až priveľmi jednoducho, čo však bolo možno zámerom jednotlivých tvorcov tohto 

albumu i samotnej speváčky. Čo sa týka žánru, ide o zmes rocku, popu a indie. Album obsahuje 



množstvo nástrojov, z ktorých možno spomenúť gitary  (elektrické či akustické), klavír, husle, 

violončelo a samozrejme nikým nenahraditeľný ,,nástroj“ -  spev Skin. Na vytvorení tohto albumu 

so Skin spolupracovali David Kosten, Marius De Vries, Flo, Guy Chambers, Richard Flack, Adrian 

Bushby, ale taktiež aj členovia skupiny ako John Blackburn (basgitara), Elliot King (gitara), Mark 

Kulke (gitara) a Wayne Riches (bicie nástroje).  Skladba s názvom Faithfulness otvára tento debut. 

Song plný sviežosti a energie je naozaj podareným začiatkom. Za ňou nasledujúca pieseň Trashed  

je tiež dôkazom toho, že prevaha pomalých balád je spestrená. Typickými príkladmi prekrásnych 

balád sú piesne ako Don′t Let Me Down, The Trouble With Me, I′ll Try, You′ ve Mod Your Bed, s 

jemným klavírnym sprievodom, ktorý navodzuje smútočnú atmosféru celej skladby. Nasledujúca 

pieseň As Long As That′s True nie je o nič menej presvedčivejšia, než tá predchádzajúca. Ide o 

vnútorný nepokoj i samotnú nenávisť k človeku, dôvod nešťastného konca lásky dvoch ľudí. 

Umiestnenie skladby Till Morning na koniec albumu je vhodným gestom. Predstavuje precítené 

ukončenie sólového debutu prostredníctvom nostalgického znenia samotných tónov klavíra.  

Ak by som mala konkrétne  určiť, ktorá z piesní albumu Fleshwounds je najkvalitnejšia, 

bola by to bez pochýb skladba Faithfulness. Ide tak povediac o rádiový hit, ktorý vyšiel aj ako 

samostatný singel v zmixovaných podobách, rovnako ako aj pieseň s názvom Trashed. Celým 

albumom sa tiahne komorná atmosféra, preto ak niekto z fanúšikov od tohto debutu očakával 

rockovo šialené dielo, tak si asi na svoje nepríde. Na druhej strane si týmto Skin získala fanúšikov, 

obľubujúcich kľudnejšie, pomalšie, či baladickejšie piesne. Speváčka sa však aj napriek tomu 

poistila jej druhým sólovým albumom Fake Chemical State z roku 2006, ktorý sa od 

predchádzajúceho líši jeho divokosťou a dramatickosťou vyjadrenia prostredníctvom rockových 

piesní.  

Ako celok, album Fleshwounds na mňa pôsobí veľmi príjemne. Ak by som mohla, tak ho 

bez váhania odporučím každému, kto si chce spríjemniť náladu pri znení jemných melodických 

piesní, ktorých refrény chytajú za srdce. Neobvyklý spev Skin je neodmysliteľnou súčasťou debutu. 

To je dostatočným dôvodom na jeho vypočutie alebo zakúpenie. Ak by sme však brali do úvahy aj 

jednotlivé texty, pôsobia naozaj hodnoverne, hoci skladby by nemali podľa mňa tí, ktorí zažili v 

blízkej minulosti sklamanie v láske. Ak má však niekto v obľube ženské hlasy, pokojné melódie, tak 

by tento album nemal v jeho zbierke chýbať.  

Lenka Hološková  

3.ročník 

 

The Bad Plus 
Bratislavské jazzové dni Slovenská sporiteľňa 2008  

Piatok, 24. október 2008, PKO, Bratislava 



 

Vrece s označením ,,Free Style“ sa po vystúpení netradičnej formácie F.S.C.O. akoby 

roztrhlo. Na rad prichádza pre mňa ešte netradičnejšie trio, resp. kvarteto s názvom The Bad Plus so 

speváckym zjavom Wendy Lewis. Hudobníci, pochádzajúci z amerického kontinentu, spolu hrajú 

už osem rokov a pod značkou The Bad Plus koncertujú po celom svete. Ethan Iverson (klavír), Reid 

Anderson (kontrabas) a Dave King (bicie nástroje) sú hudobními, ktorých mená vôbec nie sú známe 

na svetovej scéne, pretože zväčša hrávajú v spomínanom zoskupení. Keď som si po ich vystúpení 

prečítal bulletin o BJD, veľmi ma zaujal citát z denníku Guardian na ich margo: ,,Takto by asi 

mohlo znieť jazzové trio filmárskych bratov Coenovcov- dráma a komédia zrolovaná do jednej 

cigarety“. Priznám sa, že hneď od začiatku na mňa pôsobila skupina rozpačito. Ani nie tak 

inštrumentálnymi výkonmi hudobníkov, ktoré neboli zlé, no zároveň nejako extra nezaujali. 

Chýbala im jasnosť v kompozíciach, jednoduché myšlienky sa zdali nerozvinuté. Skladby pôsobili 

roztrieštene. To všetko by sa dalo chápať ako zámer skupiny ako zaujať poslucháča. Pokým skladby 

z vlastnej dielne, Mint, Ski Jumping, hralo iba trio, všetko sa dalo akceptovať. Tézu o dráme a 

komédií z uvedeného citátu však potvrdila speváčka Wendy Lewis z USA. Smiech v sále pri jej 

úvodnej skladbe so slovami ,,I´m so ugly!“ pôsobili naozaj komediálne. Altový hlas a pekné 

zafarbenie ma však nepresvedčili o kvalitách speváčky. Jej malý tónový rozsah dopĺňal celkový 

charakter vystúpenia The Bad Plus. Evidentný vplyv artificiálnej hudby, najmä na klaviristu Ethana 

Iversona, akoby nedovolil formácií odviazať sa, následkom čoho je oscilovanie medzi viacerými 

štýlmi. Vyhrávky klaviristu nemali najlepší vplyv na celkovú zohratosť skupiny. Svetlým 

momentom vystúpenia bola sólová pasáž Dave Kinga na bicích nástrojoch. Odpútanie sa od 

,,tradičného“ však opäť podľa môjho názoru spútala cover verzia skladby How Deep Is Your Love 

od Bee Gees. Nemastné harmónie aj ostatných ,,cover“ skladieb (či už od Nirvány alebo Pink 

Floyd) vyvolali v obecenstve rozpaky a následné pokriky ako ,,play some jazz“ a pod. Celkovo 

však nemožno formácií The Bad Plus odoprieť istú charizmu, možno práve pre celkovú prezentáciu 

speváčky, vďaka ktorej si získali istú skupinu divákov.  

Michal Baláž 

 4. ročník 

 

The Manhattan Transfer 
9. December, Divadlo Aréna, Bratislava 

 

Hovorí sa, že ľudský hlas je najdokonalejší hudobný nástroj. Niekedy sa s touto tézou neviem 

dokonale stotožniť, nakoľko si vieme asi všetci dobre predstaviť možnosti a dispozíciu hlasiviek s 

porovnaním hociktorého bežného inštrumentu. Koncert dnes už hádam legendárneho vokálneho 



kvarteta v divadle Aréna však pre mňa znamenal absolútne potvrdenie starej myšlienky. Takmer  

štyridsať ročná história formácie (vznik v roku 1969) akoby vôbec nezanechala žiadne stopy na 

štyroch vokalistoch: Janis Siegel, Cheryl Bentyne, Alan Paul a Tim Hauser. Pribudlo samozrejme 

zopár šedín. Skupina poctila svojou prítomnosťou našu republiku po prvýkrát, hoci pôsobí na 

svetovej scéne už roky. ,,Máte naozaj krásne mesto. Poobede sme boli aj na vianočných trhoch, kde 

sme si dali varené víno a štrúdľu", v úvode poznamenal Tim Hauser. Celý koncert bol obrovským 

pohladením na duši všetkých divákov. Nečudo, veď Manhattan Transfer vytiahla zo svojej bohatej 

diskografie tie najväčšie vypalováky. Pomerne dlhý program nenechal ani na okamih poslucháčov 

spať.  Tí sa nenechali dlho núkať a často tlieskali do rytmu. Vokálna formácia nielen roztlieskala, 

ale navodila takú atmosféru, že celé obecenstvo začalo lúskať prstami. Nálada éry swingu sa tak 

preniesla na celú sálu. Prevedenie cover verzií skladieb či už od Marcusa Millera (Tutu), Counta 

Basieho (Until I Met You), štandard Route 66, je stále jedinečné a typické pre Manhattan Transfer. 

Čisto intonované disonantné a správne tenzie dodávajú ,,coverom“ pôvodný nádych, ale zvuk patrí 

formácii. Vokálne kvarteto počas koncertu sprevádzala ,,zájazdová kapela“ v zložení Yaron 

Gershovsky – klávesové nástroje, Adam Hawley – gitara, Gary Wicks - kontrabas, basgitara,  Steve 

Hass – bicie nástroje. Hoci kapela netvorí  stálu súčasť zoskupenia, celkom dobre drží pohromade,  

a to aj zásluhou  Yarona Gershovskeho, ktorý  všetko vedie a má aj všetko poznačené v notách. 

Steve Haas, evidentne bubeník, vychádzajúci z koncepcií tvrdších, rockovejších štýlov, súdiac 

podľa výzoru a štýlu hry, akoby vôbec nezapadal do štýlu Manhattan Transfer. Na druhej strane mu 

dodáva ešte originálnejší výraz. Ale produkcia inštrumentalistov nie je až taká podstatná. Hrajú 

slušne, avšak na predvádzanie je tu hlavne vokálne kvarteto. Čím viac sa koncert chýlil ku koncu, 

tým prichádzalo k väčšiemu napätiu v podaní najväčších hitov. Soul Food To Go (album Brazil 

1987), no najmä fenomenálny Birdland Joea Zawinula z roku 1977 skomponovaný pre Weather 

Report, spôsobil v celej sále veľké standing ovation. Stáli všetci do jedného. To však nebolo všetko! 

Nasledovalo niekoľko prídavkov, ktoré som nestíhal rátať. Skladba Boy From New York City 

ocenená Grammy (celkovo ich získali osem) ešte viac roztlieskala stojace obecenstvo. Všetko 

uzavrela pomalšia skladba Embraceable You, a tak sme sa mohli rozísť nielen s výborným pocitom 

z koncertu, ale i s konštatovaním, že im to stále výborne spieva!   

Michal Baláž 

4. ročník 

 

Tales From The Beach (2008) 

Incognito 

 



 

 

 

 Skupina Incognito je v súčasnosti najúspešnejšou jazzovo funkovou skupinou. Vznikla 

okolo roku 1980 vo Veľkej Británii. Zakladateľom skupiny bol Jean-Paul 'Bluey' Maunick, 

súčasný gitarista a spevák. Názov ich debutového albumu Jazz Funk napovedá, akým žánrovým 

smerom sa Incognito bude uberať. Hlavnými inšpiračnými zdrojmi skupiny boli hviezdy 

svetového formátu, ako Stevie Wonder; Earth, Wind & Fire; Kool & The Gang a iní.  

Aj napriek tomu, že Incognito má za sebou takmer tridsať rokov svojej existencie, stále 

ostáva pri tom istom žánri. Dôkazom toho je aj ich trinásty album Tales From The Beach, ktorý 

vyšiel v apríli roku 2008. Už pár dní po jeho uvedení sa stal jedným z najpredávanejších 

jazzových albumov v internetových obchodoch. Tajomstvo úspechu skupiny Incognito spočíva 

najmä v chytľavých groovoch, plných černošských vokálov a riffov dychovej sekcie. Na 

albume sa podieľalo viacero hudobníkov. Najvýraznejším z nich je už spomínaný gitarista, 

spevák a producent skupiny, Jean-Paul 'Bluey' Maunick. Je aj autorom väčšiny kompozícií. K 

nahrávaniu prizval aj rôznych hosťujúcich umelcov, ako napríklad speváčku Joy Rose alebo 

basgitaristu a perkusionistu Richarda Bulla. Z tohto dôvodu sa nahrávanie uskutočňovalo vo 

viacerých krajinách: v Anglicku, Nemecku, Taliansku, a dokonca aj v Indonézii. Album 

obsahuje spolu pätnásť skladieb, z čoho dve plnia funkciu medzihry. 

Singlovým hitom tohto albumu je skladba Never Look Back. Začína ako balada od Milesa 

Davisa, no postupne sa k dusítkovej trúbke (Sid Gauld) pridá saxofón (Paul Greenwood) a 

trombón (Trevor Mires). Prvú minútu spolu vytvárajú zaujímavé jazzové trojhlasy. Potom však 

nečakane príde rýchly prechod bicích nástrojov (Richard Bailey) do funky groovu a spolu s ním 

sa ozýva aj basgitara (Julian Crampton) a Fender Rhodes Piano (Ski Oakenfull), ktoré je pre 

túto skupinu veľmi charakteristické. Neskôr zaznieva téma v podaní speváčky Mays Leak, 

tentoraz je však skladba bez textu, znejú iba  vokály, aby vynikla melodická línia témy. Okrem 

spevu však v tejto skladbe vynikajú aj inštrumentálne sóla pozauny, klavíra a tenor saxofónu. 

Ďalší singlovým hitom je skladba I've been waiting. Dôležitú úlohu v tejto skladbe hrá gitara, 

ktorá udržuje chytľavý groove počas celej skladby. Text tejto piesne hovorí o pocitoch 

zaľúbenej ženy, ktorá očakáva vyznanie lásky, no čaká márne. Okrem hlavného motívu 

ozdobeného vokálmi (Imaani & Tony Momrelle) zaznievajú aj zvukové efekty syntetizátorov a 

vyhrávky dychovej sekcie.  

Dve skladby albumu zasahujú aj do latino štýlu, a to Freedom To Love a Happy People. 

Objavuje sa v nich rytmický pattern clave, typický pre bossa novu. Rytmiku samozrejme 

dotvára niekoľko druhov perkusií, ako napríklad kongá, tamburína, šejkre, bongá a iné. 



Niekoľko skladieb je aj tanečných (Love, Joy, Understaning; Feel The Pressure), s využitím 

elektronických bubnov, čo je možno trochu aj na škodu, lepšie by vyzneli živé bicie nástroje, 

no na druhej strane je to prejavom prieniku modernej tanečnej hudby do jazzfunku.   

 Vrcholom albumu je posledná skladba, Tales From The Beach. Stojí na basgitarovom 

groove, ktorý je vynikajúcou ukážkou hry na tento nástroj. Sú tu využité viaceré techniky, ako 

finger, slapp a podobne. Groove je podporovaný funkovým gitarovým backlightom a neskôr 

štvorhlasnými vokálmi. Malým nedostatkom tejto skladby je jej dĺžka, ktorá nedosahuje ani 2 

minúty, a stáva sa tak outrom tohto albumu. 

 Hudba skupiny Incognito je aj po tridsiatich rokoch stále svieža a aktuálna. Ich najnovší 

album je prezentovaný nielen prostredníctvom internetu, ale aj vďaka živým koncertom po 

celom svete. A ako jedna z mála skupín sveta, Incognito udržuje stále jazzfunkovú tradíciu, 

ktorá má pôvod v 80-tych rokoch v skupinách ako Mezzoforte, Spyro Gyra a Tower Of Power. 

Incognito ostalo verné svojmu charakteristickému zvuku, všetkým svojim fanúšikom tak stále 

pripravuje kvalitné a nečakané hudobné zážitky.  

Erik Dimitrov 

 4. ročník 

 

Oasis – Dig Out Your Soul (2008) 
 

 Je to už takmer 16 rokov, čo Liam a Noel Gallagherovci spôsobili prevrat v oblasti  

alternatívnej gitarovej hudobnej scény vo Veľkej Británii a vyniesli britpop na vrchol rockového 

neba. Zatiaľčo mnohé kapely z 90. rokov zľahli popolom, Oasis majú v roku 2009 najväčšie 

svetové turné, nový album a vypredané štadióny za pár hodín. Ako kedysi povedal Allan McGee, je 

dobré byť „primladý ako Rolling Stones a pristarý ako Libertines a im podobný.“ 

Oasis starnú, ale nestrácajú dych. Nenapredujú, nezaostávajú, ani nestagnujú. Sú niekde medzi tým 

všetkým a naďalej sa len usmievajú, kritizujú, flámujú a dokazujú, že stále vedia robiť hity. Na 

debute Definitely Maybe spievajú o tom, ako si dajú „lazane s omáčkou“, na Dig Out Your Soul nám 

predkladajú ako si dať „plátok lososa s kaviárom“. Vráťme sa trochu do histórie. Nevedno, čím to 

je, ale takmer každý nový album Oasis od Be Here Now sa propagoval ako comebackový. Ich 

predposledný album z roku 2005 Don’t Believe The Truth bol akýmsi návratom ku koreňom ich 

tvorby z čias WTSMG po neúspešnej Heaten Chemistry, ktorá sa niesla v duchu orchestrálneho 

návratu k albumu Be Here Now. To, že Oasis vsadili zlú kartu na experimentovanie s groovmi 

a loopmi, sa tiež odrazilo na albume Standing of the Shoulder of Giants, ktoré bolo na ich 

oficiálnych stránkach označené ako comebackové. Nech to už však bolo akokoľvek zlé či dobré, 

Oasis mali z každého albumu single, ktoré sa udržali na vrchole TOP 10 UK chart. 



Na DOYS je však naozaj cítiť návrat ku koreňom Beatles, Pink Floyd, Doors, Johna Lennona 

a ,samozrejme, starého Oasis z čias WTSMG ako kedykoľvek predtým. Na prvý pohľad to už 

predurčuje obal albumu, ktorý je ladený do psychadelických motívov z obdobia 70. rokov. Treba 

podotknúť, že tento album je pravdepodobne prvý masovo reklamovaný album Oasis. Billboardy, 

televízie, internet - toto všetko bolo cítiť nielen v uliciach Anglicka, ale aj v ostatnej časti sveta. 

Autorsky sa na ňom podieľal Noel Gallagher s výnimkou štyroch piesní. Ich prvý singel Shock of 

the Lightning je plný priamočiarych gitár a bicích nástrojov, spätných väzieb s jednoduchou, 

typickou oasisovskou melódiou, kde je Liamov spev čerstvý, no pôsobí vyzreto. Je posunutý na inú 

úroveň, niekedy dokonca porovnateľnú s Lennonovou. Liam sa taktiež autorsky podieľal na tomto 

albume. Za jeho vydarenú „lennonovku“ bezpochyby možno považovať Outta the time, kde cítiť 

jeho vyspelosť, kedy od čias dlhých prebdených nocí, musí vstávať ráno o šiestej a zaniesť deti do 

školy. Lennonov rukopis tu cítiť hlavne vďaka klavíru, ktorý silno pripomína jednu z najznámejších 

skladieb J. Lennona: Imagine. Oasis na DOYS ničím zvlášť nevynikajú, no napriek tomu majú 

nebeskú silu. Nahrávanie prebiehalo v štúdiách Abbey Road London, kde používali rôzne 

kombinácie analógových syntetizátorov, klavírov, „vintage“ gitarových aparátov a gitár, sitár, 

hammondov, či sláčikových nástrojov. Kvalita zvuku ako aj výsledného masteru je bezpochyby 

perfektná. Oasis sa nám pokúšajú cez DOYS niečo odovzdať, nevedno však čo. 

Pre verného poslucháča „vybavené“, uspokojivé, famózne, pre nového nedotknuteľné, 

nepochopené. 

Andreas Imrich  

 4. ročník 

  

Metelica a hostia: Deň žien 2008 (Lux 2008) 

Produkcia a aranžmány: Martin Noris, Miro Šibík, Miro Šmilňák, Autor textov a 

hudby: Miro Šmilňák 

Jedným z najväčších minuloročných úspechov skupiny Metelica je jej nový album Deň 

žien, ktor ý pomenovaním nadväzuje na dva predchádzajúce: Deň pracovného pokoja (1998) a  Deň 

letecký (2008). V ňom sa kapela, opäť po piatich rokoch, predstavuje v celkom novom šate. Mix 

dvanástich najväčších hitov, ktoré odznievali niekoľko rokov na koncertoch, predstavujú takmer 44 

minút kvalitnej muziky. Ťažko ju možno zaradiť do konkrétneho štýlu. Od pomal ých popov ých 

skladieb Nádej, Anjeli, cez dominujúci folk v Šarkanovi, jazzovej piesni Okolo bytovky, „drsný“ 

rock v Námestove až po „naj“ hit Pivo, vrie „dobre korenistý guláš!“ Pre každého niečo. 

Metelica je skupina s netradičným postojom a štýlom hudby. Špecificky sa zaraďuje do 

slovenskej gospelovej scény, z ktorej už vo svojich začiatkoch vyčnievala. Vďaka uleteným textom 



a originálnej hudbe patrí k tým najkvalitnejším zoskupeniam. O tom svedčí aj toto recenzované CD, 

Deň žien. O pevný hudobný background sa výrazne oprel tvárny gitarista a veľmi dobrý spevák 

Martin „Chucky“ Noris. Texty a hudba sú jednoznačne silnou stránkou hlavného lídra kapely Mira 

Šmilňáka a do pevnej zostavy ešte chýba Mirov brat Peťo, ktor ý je jej hlavným spevákom. Táto 

skromná trojčlenná zostava sa vykryštalizovala po niekoľkých rokoch spoločnej hry bratov 

Šmilňákovcov, z ktorých dodnes zotrvali už len dvaja. Napriek tomu ich na koncertoch nestretnete 

len troch. Majú ešte jedného stáleho člena, perkusionistu Jozefa „Doda“ Dolinku, ktorý sa však 

nahrávania nezúčastnil. Pre toto skromné zoskupenie bolo teda neodmysliteľným riešením pozvanie 

niekoľkých profesionálnych hudobníkov. Vďaka ich veľkému počtu sa objavujú aj v podtitule CD 

ako Metelica a hostia. Medzi nimi sú bubeníci Braňo Jeleň , Marek Hrdinský, Robo Rist, 

basgitarista Mišo Šimko, perkusionista Ajdži Szabo, ďalší basgitarista Viktor Hidvégy a saxofonista 

Mišo Žáček. Vesel ým doplnkom tohto albumu je škótsky huslista James Evans, ktorý sa pred 

niekoľkými rokmi udomácnil na slovenskej gospelovej scéne. Zaujímavý je aj výber spevákov. Ide 

o sympatický hlas Martina Michelčíka v piesni Superman, ľahučký spev Márie Šibíkovej v duete 

Anjeli, chrapľavý jazzový doplnok v podobe Félixa Jána Tkáča kapucína „Feličeho“ v piesni Okolo 

bytovky. Zostávajúce piesne si členovia kapely rozdelili medzi sebou. Peťovi sa ušli nekonfliktné 

pohodovky Trojlístok, Anjeli, Šarkan, Nádej a posledná pieseň na zozname Dýchať už viem. 

Chackymu sadli skôr melancholické a „drsné“ hity Tu sa to zlieva, Kde bolo tam bolo, Big Bang. 

 Mirovi ostalo ospevované Pivo. Netradičná, ale zato veľmi vydarená, je recitačná vsuvka „ zlatý 

klinec“ pani Hildy Michalíkovej v závere albumu. 

 O celkovú vizáž CD a o bookletu sa postarali nadaní „luxáci“ Tomáš Hasaj a Matúš Ježo. 

Vďaka nim obal pôsobí veľmi pútavo, vynikajú najmä komické ilustrácie k niektorým piesňam. Je 

škoda, že na ňom chýbajú informácie o kapele, hudobníkoch a hosťoch. So zvukom a aranžmánmi 

sa niekoľko mesiacov pohrával Miro „Šibo“ Šibík spolu s „Chuckym“ a Mirom Šmilňákom 

v nahrávacom štúdiu LUX.  

Kapela týmto CD nesmierne obohatila vlastnú, ale aj gospelovú diskografiu. V piesňach, 

ktoré vás chytia za srdce alebo veľmi pobavia sa spieva o živote, o láske, o nádeji, o svete, o zemi, 

o bytovke, o šarkanovi, o supermanovi a o pive. Aktuálnosť v uletenosti. Tak by som v skratke 

mohla charakterizovať toto CD. 

 „Mám takú nádej že dá sa spievať...“ aj ja mám nádej, že im to tak pôjde aj naďalej. 

„ Krajinou túlajú sa anjeli, keď cíti, že hreje, aj slepý láske uverí.“                                                                        

 

Katarína Kasanová 

3.ročník 

 



Christina Aguilera – Keeps Getting’ Better: A Decade of Hits 

(International Edition 2008) 

Keeps Getting’ Better: A Decade of Hits je prvá výberovka najväčších hitov americkej 

populárnej speváčky Christiny Aguilery, vydalo ju RCA Records 7. novembra 2008 v Európe a 11. 

Novembra toho istého roku v USA. Nachádzajú sa na ňom piesne nahrávané počas celej 

desaťročnej speváčkinej kariéry. 

Už názov chce naznačiť, že pod výberovkou sa skrýva niečo výnimočné, čo sa  vyvíjalo tým 

správnym smerom. Svoju kariéru Christina Aguilera nazýva Decade of Hits, čím chce utvrdiť svoje 

postavenie na poli populárnej hudby. Na obale CD je Christina odfotená v niečom ako skafander 

a celkovo má obal naznačiť jej nasledujúce smerovanie, či už do oblasti elektronickej hudby alebo 

odrazu jej imidžu. 

Z Christininho prvého štúdiového CD, nazvaného podľa speváčky Christina Aguilera 

(1999), ktoré reprezentuje jej teenagerské obdobie. Na tomto CD sa nachádzajú hlavne piesne, ktoré 

mali zaujať čo najviac mladých poslucháčov. Objavujú sa tu rytmické piesne - snažili sa nadviazať 

na vtedajšiu vlnu elektronického popu, Genie in a Bottle, What a Girl Wants, Come on Over Baby 

(All I Want is You), ale aj jedna z pomalých balád, ktoré mali ukázať Aguilerine spevácke schopnosti 

- I Turn To You. 

Z prechodného obdobia, medzi prvým a druhým štúdiovým CD, pochádzajú duet s Rickym 

Martinom Nobody Wants To Be Lonely (2001), Lady Marmalade, ktorú Christina naspievala v tom 

istom roku spolu so speváčkami Pink, Mya, a s raperkou Lil’ Kim. Vo videoklipe k piesni všetky 

štyri vystupujú ako kurtizány. Práve touto piesňou odštartovala speváčka svoj „hriešny“ (dirty – 

podľa názvu piesne z ďalšieho albumu Stripped) imidž ženy, ktorá už nie je nevinnou teenagerkou, 

ale niekto, kto sa nebojí prezentovať svoju sexualitu na verejnosti. 

Z albumu Stripped (2002) pochádzajú piesne, oproti predchádzajúcemu CD žánrovo 

pestrejšie, ale stále v oblasti populárnej hudby. Skladby Dirty, Fighter a Beautiful, ktorá získala 

niekoľko ocenení. Na tomto CD sa Christina podľa nej samej odprezentovala „úplne nahá“ 

(Stripped – dokonca aj na obale CD je fotka speváčky čiastočne odhalenej). Chce tým povedať, že 

nemieni skrývať to, kto v skutočnosti je, a v jej piesňach sa nachádza jej naozajstné „ja“. Ako 

príklad by som uviedla už spomenutú pieseň Fighter V nej opisuje svoj vzťah k otcovi, ktorý ju 

počas detstva fyzicky týral. Tvrdí, že svoje utrpenie vkladá do hudby. Práve tým si album získal 

toľko fanúšikov, čo bol bezpochyby jeden z primárnych cieľov. 

Ďalšie piesne Ain’t No Other Man, Candyman a Hurt, pochádzajú z dvoj-CD Back To Basics 

(2006). Tento album samotná Aguilera pokladá za jazzový album, ale podľa môjho názoru ide 

o popové CD, ktoré sa čiastočne približuje jazzu. Christina sa tu snažila utvrdiť svoju pozíciu jednej 



z najlepších populárnych speváčok dnešnej doby. Má silný hlas a 4-oktávový rozsah, ale podľa mňa 

sa jej často nepodarilo na živom vystúpení dosiahnuť taký spevácky výkon, aký môže poslucháč 

počuť pri štúdiových nahrávkach. Naživo Christina znie „ukričane“ a nestačí na vysoké tóny. 

Ku koncu sa na albume nachádzajú dve aranžérske prepracovania piesní Genie in a Bottle 

a Beautiful, čoho výsledkom sú skladby Genie 2.0, a You Are What You Are. Obidve skladby sú 

nahraté v pomalom tempe, s futuristickým soundom v štýle modernej elektronickej hudby. Na CD 

sa nachádzajú aj dve nové skladby, Dynamite a pieseň Keeps Gettin’ Better, podľa ktorej je celá 

výberovka nazvaná. Takisto nové piesne sa snažia nadviazať na dnešnú elektronickú hudbu. 

Christina chce v piesni Keeps Gettin’ Better zaujať nový postoj záchrankyne celého sveta. Okrem 

toho v piesni spieva o tom, že je „super-bitch“. 

Je obdivuhodné, že sa Christina Aguilera udržala na výslní populárnej hudby desať rokov, čo 

určite nie je ľahké hlavne kvôli silnej konkurencii. Toto CD dokazuje, že je  žánrovo všestrannou 

umelkyňou so speváckymi schopnosťami, ktoré nie sú u populárnych spevákov také časté. Aj 

napriek tomu musím skritizovať jej neustálu snahu zaujať, a to hocijakými prostriedkami. Nemá 

vyhranený štýl a neustále mení svoje postoje podľa toho, čo je momentálne najviac ”in”. Bez toho 

všetkého by však zrejme nebola tam, kde je. 

 

Izabela Riečanová 

3. ročník 

Jaga Jazzist 

 Počas svojej trinásťročnej existencie si skupina Jaga Jazzist vypracovali unikátny štýl a po 

boku Royksopp formovali vlnu novej hudby zo severu Európy. Napriek názvu Jaga Jazzist 

nemôžeme o skupine hovoriť ako o výlučne jazzovej formácii. Desaťčlenný kolektív mladých 

hudobníkov počúvajúcich experimentálnu elektroniku, post-rock a jazz pod menom Jaga Jazzist 

nostalgicky spomína na jazzfunkové skupiny 70tych rokov a v momente „fúzuje“ do aktuálnych 

trendov. Ich zvuk je prepojením dychových nástrojov, vibrafónu, elektrickej gitary, bicích nástrojov 

a píšťaliek, ktorých kompozičné spracovanie neustále mení rýchlosť, výber tónov i náladu presne 

tak, aby sme vnímali jej prítomnosť s patričným potešením.    

 Jaga Jazzist sú síce v mnohom originálni, ale inšpirácie ako napr. Soft Machine,  

Stereolabom, Tortoise až k jazzovým koreňom Milesa Davisa a Johna Coltranea, mali na nich 

určite vplyv. Skutočná výnimočnosť Jaga Jazzist spočíva v hudobnom spojení pôvodných 

jazzových prvkov a elektroniky v priestore, v ktorom sa stretáva chaos avantgardy s krásou tradície.

 Od roku 1996 sú Jaga Jazzist súčasťou undergroundovej scény (spolu s Royksopp, čo si síce 

nedokážem živo predstaviť) v Oslo. Za prelomovú udalosť na začiatku ich kariéry sa dá považovať 



výhra v súťaži o najlepšiu živo hrajúcu skupinu v Oslo roku 1998. Od tohto úspechu sa silné 

individuality J.J zamestnali v rôznych produkčných a aranžérskych projektoch (Bobby Hughes 

Experience, Bugge Wesseltoft, Motorpsycho, Big Bang, Euroboys, Jazzkammer, Biosphere, 

Supersilent, Alog, Lasse Marhaug a Kim Hiorthoy), aby získali dostatok skúseností na vydanie 

debutového albumu A Livingroom Hush na jar 2001. Počas dvoch aprílových týždňov roku 2000 v 

štúdiu nahrali akustické verzie skladieb, ktoré boli v post-produkcii obohatené o módne 

elektronické prvky. Ako sa neskôr ukázalo, víťazným receptom sa stali perkusie Martina Horntvetha 

prepojené s rôznymi elektronickými „mašinkami“, na ktoré ostatní členovia skupiny reagujú so 

svojimi živými nástrojmi. Skladba Mixing It sa stala jednou z najlepších skladieb roku 2002 vo 

svojom žánri a album zaradil do zoznamu odporúčaných titulov aj Gilles Peterson.   

 S rozhľadom Herbieho Hancocka a šťastným úsmevom popových prísad vyrába Jaga Jazzist 

hudbu odpovedajúcu na zvuky postrocku Radiohead a Tortoise so štruktúrovou rezonanciou Aphexa 

Twina. Napriek všetkým vplyvom a inšpiráciám je nórska desiatka nesporne súčasnou hybnou silou 

hudby na počúvanie. 

Pavol Kopeček 

1. ročník 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Nouvelle Vague 
Nouvelle Vague (nová vlna) je francúzske hudobné zoskupenie, 

ktorého jadro tvoria skladatelia Marc Collin a Olivier Libaux. 

Zakladatelia skupiny začali spolupracovať v roku 1998 už s predchádzajúcimi skúsenosťami z 

iných projektov. Názov skupiny je slovnou hračkou odkazujúcou na tradíciu francúzskej filmovej 

novej vlny 60. rokov minulého storočia. Ďalej na hlavné zdroje ich hudby, predovšetkým cover 

verzie new wave, punk rocku a post punku a v neposlednej rade i na zvuk ich skladieb, 

vychádzajúcich zo štýlu bossa novy 60. rokov. Po neočakávanom úspechu debutového albumu 

Nouvelle Vague (2004) vyšiel album Band à Part (2006) a tretí, zatiaľ posledný, Late Night Tales: 

Nouvelle Vague (2007). Všetky tri albumy si určite zaslúžia pozornosť nielen pre svoju grafickú 

dokonalosť, ale aj pre originálny odkaz na minulosť, a to moderne, bez znakov gýču. Aj keď je u 

nás táto skupina viac neznáma ako známa, na Slovensku sa nám predstavila v roku 2007 v 

programe festivalu Wilsonic. 

Pri vydaní Band à Part, ktorý vyšiel v Európe v máji 2007 (PIAS – Peacefrog). K členom 

tohto zoskupenia patrili samostatne pôsobiaci francúzski umelci, ktorí sa hlásia k hnutiu „za obrodu 

francúzskeho chansonu“ (Renoveau de la chanson française): Marc Collin – klávesy, Olivier Libaux  

– gitara, Marina Celeste, Mélanie Pain, Phoebe Killdeer, Gerald Toto, Silja, – spev. Obsadenie 

skupiny sa okrem stálych členov pri každom novom albume mení. Dokazuje to flexibilnosť, 

variabilnosť a inšpirácia nielen v hudbe, ale aj vo vzťahoch medzi hudobníkmi, ktorí sa aj týmto 

spôsobom posúvajú stále ďalej a nezapadajú už pri druhom CD do stereotypu, či priemernosti. 

Album Band à Part je zmesou starého v novom kontexte. Zaujímavé akustické spracovanie hudby 

osemdesiatych rokov a dominantného brazílskeho pop twistu je po stránke citovej a umeleckej 

neprehliadnuteľné. Cover verzie hitov sú väčšinou kontroverzné, pri ktorých sa dá polemizovať, do 

akej miery boli znovuobjavené pre zisk, či nenásytnosť trhu. Nouvelle Vague ide svojou vlastnou 

cestou. Lyrickosť, niekedy až sentimentálnosť sa môžu zdať poslucháčovi pri predstave pôvodného 

originálu komické. Album ponúka 14 aranžovaných skladieb: The Killing Moon,/Echo & the 

Bunnymen/, Ever Fallen in Love (With Someone You Shouldn't've) /Buzzcocks/, Dance with Me 

/Lords of the New Church/, Don't Go /Yazoo/, Dancing with Myself /Generation X/, Pride (In the 

Name of Love) /U2/ O Pamela /The Wake/, Heart of Glass /Blondie/, Waves / Blancmange/, Blue 

Monday / New Order/… Určite je zaujímavé, akou kontrastnou cestou sa vybrali hudobníci pri 

aranžovaní spomínaných piesní. Sú zaručenou kópiou originálov, hudba je precízne spracovaná do 

detailov. 



Jana Kyselová, 4. ročník 

Himmlische Trompete 
 

Album Himmlische Trompete bol nahraný v roku 2008 v nahrávacom štúdiu Koch Universal 

Musik v Nemecku. CD obsahuje 14 sólových skladieb v úpravách pre sólovú trúbku s doprovodom 

dychovej hudby. Autormi spomínaných úprav sú poprední zahraniční, českí i slovenskí skladatelia, 

ktorých mená dominujú v žánri dychovej a ľudovej hudby a nie sú pre zainteresovaných neznáme. 

 Sólovým interpretom je trubkár Vlado Kumpán. Toto CD nahral ako svoj v poradí už piaty 

sólový album. Vlado Kumpán je rodákom zo Skalice a už počas štúdií na Štátnom konzervatóriu v 

Bratislave začal pôsobiť v rôznych dychových hudbách. Po skončení konzervatória pôsobil v 

orchestri SND a v Symfonickom orchestri Slovenského rozhlasu v Bratislave. V roku 2001 založil 

vlastnú dychovú hudbu pozostávajúcu výlučne z profesionálnych muzikantov pod názvom Vlado 

Kumpan und seine Musikanten, s ktorou o dva roky neskôr získal 1. miesto v „profi“ kategórii na 

Majstrovstvách Európy českej, moravskej a slovenskej dychovej hudby vo švajčiarskom Seedorfe. 

S touto kapelou nahral všetky svoje sólové albumy a podieľal sa s českými, či rakúskymi kapelami 

na nahrávaní viac ako 30-tich CD.  Himmlische Trompete je azda najzrelšie sólové CD Vlada 

Kumpána. Nechcem tým naznačiť, že predchádzajúce albumy boli len nejakými slabými pokusmi. 

Nahrávka predstavuje kvalitatívny skok vpred od predchádzajúcich nahrávok a oslovila ma po 

interpretačnej, ale aj zvukovej stránke. Z hľadiska dramaturgie a interpretácie je vybraných 14 

náročných skladieb, v ktorých interpret poukazuje na svoje hráčske zručnosti. 

   Úvodná skladba je Bravour-polka od Adama Hudeca, ktorá je aj názvom celého 

albumu. Počas znenia melódie cítiť rukopis autora najmä v používaní swingových rytmických 

vsuviek v skladbe. Vďaka tomu, že Kumpán disponuje veľkým rozsahom registra (končiaci až na 

rozmedzí troj- až štvorčiarkovanej oktávy), kultivovaným tónom a vynikajúcou technikou hry, stáva 

sa výborným interpretačným médiom pre autorov, ktorí svoje skladby veľakrát komponujú pre 

konkrétneho interpreta.  

 Hudobný druh galop je dominujúci spomedzi všetkých nahraných skladieb nachádzajúcich 

sa na tomto nosiči. Až v 4 skladbách interpret a sním aj celá kapela poukazujú na svoje technické 

zručnosti v tempe vivace. To, ako ovládajú hudobné remeslo určite ocení každý poslucháč. Väčšina 

skladieb tohto druhu pochádza z autorského pera Miloslava R. Procházku a nie je ani prekvapením, 

že je najviac vyskytujúcim sa autorom na celom albume, pretože je aj aktívnym hráčom v kapele.  

 Okrem typických druhov pre dychovú hudbu – polka, valčík a spomínaný galop,  tu nájdeme 

aj skladbu v rytme španielskeho temperamentu od D. Bakera pod názvom Salamanca. Ľudovú 

pieseň zastupuje skladba s názvom Studánečka, ktorá je známa z repertoáru moravského speváka 

Jožka Černého. Táto pieseň je upravená pre dve trúbky alebo krídlovky. Pri hraní vo vysokých 



polohách vydávajú nástroje typický zvonivý, priezračný a zároveň prenikavý zvuk, ktorý dodáva 

skladbe neuveriteľné čaro. V tomto inštrumentálnom podaní si poslucháč ani neuvedomí, že tam 

niečo chýba – spev. 

 Čo je zaujímavé, všetky moderné skladby v úpravách pre dychovú hudbu majú tempové 

označenie slow. Sú to skladby Love Story, ktorej autorom je Francis Lai, I Will Always Love You od 

Dollyho Partona, známa z filmu Osobný strážca, Maria od Leonarda Bernsteina. Poslednou 

skladbou na celom CD je Märchen vom Moos und Farnkraut od Jaroslava Čelbu. Názov podľa 

nemeckého prekladu veľa poslucháčovi neprezradí. Až po vypočutí prvých taktov zistí, že je to 

úprava titulnej melódie z československej rozprávky Kremienok a Chocholúšik.  

 V interpretácii pomalých skladieb môže interpret poukázať na kvalitu svojho tónu, výdrž a 

intonáciu. V skladbách rýchleho tempa je stredobodom pozornosti technická zdatnosť, či súhra 

orchestra. Kumpán na žiadnej úrovni interpretácie nesklamal a dokázal, že patrí medzi špičku 

trubkárov nielen v Európe, ale aj vo svete.  

Lukáš Kollár 

4. ročník 

 

Francúzski raperi Hocus Pocus 
 

 Francúzski Hocus Pocus z Nantes po dvoch rokoch konečne vypustili do obehu očakávaný 

album Place 54 (2007). Po predchádzajúcom úspešnom nosiči 73 Touches z roku 2005, ktorý 

nastavil vysokú latku, mali Hocus Pocus čo robiť, aby si tento status aspoň udržali.  

Celý počin sa nesie v duchu všestranných rúk 20Syl-a, ktorý mal prsty takmer všade, kde sa len 

dalo. Albumový cover, texty, rapy, produkcie a aj samotná mixáž, to sú všetko oblasti, kde nechal 

svoje odtlačky, a pod ktorými je aj podpísaný nadaný 20Syl. Jeho „slabosť“ pre akustické nástroje 

sa vinie krížom cez všetky skladby, a tak dáva albumu povahu ucelenosti. Zachytiť tu môžeme aj 

v tejto dobe dosť ojedinelý nádych zlatých čias hiphopu, ktorý bol ovplyvnený obzvlášť jazzom, 

funkom a soulom. Hocus Pocus oslavujú tieto žánre v kombinácii s hiphopom a vytvárajú pestrú 

zmes. Je dopĺňaná „turntablizmom“, obzvlášť od parťáka Dja Greema, a samozrejme aj od jeho 

skupiny C2C, ktorá sa môže pýšiť štyrmi titulmi v rade za sebou z DMC Championship v rokoch 

2003 až 2006, takže kvalitu nemožno spochybňovať. 

 Oproti prvému albumu 73 Touches sa album Place 54 posunul na ďalší level, hlavne 

z muzikálnej stránky a vidieť to aj na tom, že už nemal potrebu „samplovať“ cudzie skladby. Okrem 

dvoch piesní je celý album nahrávaný so živými nástrojmi. Pozitívna energia sála z celého počinu, 

ale najmä vo vyslovene pozitívne ladených songoch ako Smile, kde sa za mikrofón postavil okrem 

20Syla aj spevák Omar, ktorý hosťoval aj u žijúcej hiphopovej legendy Guruho. Guru si ho prizval 



na svoju štvrtú sériu Jazzmatazz. Ďalšia pozitívna skladba nesie názov Vocab! a spolu so 

skamarátenými rapermi z USA The Procussions a s raperkou T-Love vytvorili hit, ktorý sa stal 

singlom a robil promo celému Place 54 ešte pred oficiálnym „releasom“. Okrem raperov a Djov sa 

na albume vystriedali aj hudobníci ako flautový virtuóz Magik Malik, basgitarista Hervé Godard, 

kontrabasista Jean-François Vincendeau. Na gitare počuť hrať Arnauda Lacarteho, Davida Le 

Deunffa, na klavíri hrá Matthieu Leličvre, na saxofóne: Thomas Faure, na pozaune Daniel 

Zimmerman, na trúbke Guillaume Poncelet a na xylofóne Josselin Quentin.  

 Tieto všetky osobnosti transformovali skladby do novej podoby. Už sa tu nedá hovoriť o 

čistom hiphope alebo napríklad hiphope s prvkami jazzu, ale skôr o jazze s prímesou hiphopu. To 

však na hodnote určite neuberá. Je vidno, že sa 20Syl hudobne posunul o ďalšie kroky , a tak si 

môžete vychutnávať hudobné dielo, ktoré má čo povedať novému širokému spektru poslucháčov 

a pritom si uchová aj starých fanúšikov. 

Dušan Tomasta 

3. ročník 

žurnalistika 

 

Vianočné vystúpenie folklórneho súboru Ekonóm 
 

Keby som mala porovnať predchádzajúce ročníky vianočných vystúpení tohto súboru, tento 

bol jednoznačne najlepší. Ako každý súbor, aj tento má obdobia, kedy jeho vystúpenia nesú dojem 

„naučenosti“ bez vžitia sa do predvádzaného. 

Vystúpenie bolo zahájené násilným lapaním chlapcov z Očovej v nádherných bohato, ale 

vkusne zdobených krojoch. Napriek epickej a dobre zohranej choreografii však v muzike prvé husle 

predbiehali dej na pódiu, hudba a tanec neboli zosynchronizované. Potom nasledoval v programe 

neuvedený a teda nečakaný spomienkový príhovor na počesť Jána Mráza, huslistu folklórneho 

súboru. K veršom, zloženým na jeho pamiatku, sa pridalo 5 bývalých speváčok za sprievodu 

harmoniky, ktoré spievali za jeho „primášskych čias“. Uviedli na jeho pamiatku niekoľko piesní so 

sprievodom akordeónu, napríklad A ty dievča, netrucuj, Šošovička... Po tejto vsuvke sa program 

opäť vrátil do svojich koľají párovým Starosvetským tancom (4x 2+2), ktorý náročnosťou 

choreografie predbehol všetky moje očakávania. Spomienka na túto časť „vyžehlila“ aj intonačné a 

tempové nedokonalosti ďalšieho čísla. V ňom cimbal a husle zneli akoby sa navzájom nepočuli. Po 

tomto skĺznutí si tanečníci „odpískali“ pauzu a na počúvanie ostala muzika (cimbal, píšťala/klarinet, 

1., 2., 3. husle, viola, kontrabas), ktorá predviedla v zásade uspokojivé pásmo zemplínskych 

melódií, expresivitou kvalitné, no opäť s postrehnuteľnými rušivými tempovými chybami. Po 

ťažkých chvíľach však jednotlivé zložky akoby nabrali druhý dych, pretože od nasledujúceho čísla 



sa atmosféra metaforicky vyjasnila. Obecenstvo ožilo. To bola zásluha vtipných, spievaných , 

dialogických pijanských piesní so sviežo epickým charakterom. Tie divákov rozosmiali, roztlieskali 

a dali priestor hviezdičkám, ktoré sa v ňom spevácky aj tanečne, prípadne „showmansky“ 

nachádzajú. Umelecká vedúca súboru Lenka Šútorová sa mohla spokojne usmievať. Po tomto na 

pohyb i vnímanie náročnom, avšak mimoriadne vydarenom čísle, nasledovali intonačne aj citovo 

zvládnuté à cappella Piesne z Poník 9-člennej speváckej zložky, čo vytvorilo priestor na výmenu 

krojov tanečnej zložky a doladenie husieľ v radoch hudobníkov. Toto číslo plynulo vyústilo do 

rozsiahlejšieho pásma Kysuckých trávnic. Nechýbali v nich „hrable“ a  ťahavé melódie podfarbené 

ujúkaním. Spevácky sa v ňom uviedli aj členky dievčenskej časti tanečnej zložky, aj keď tu bol 

zreteľný problém pochopenia textu. Nemožno však uprieť istý pokrok v symbióze jednotlivých 

skupín, keďže choreografia nerobila rozdiely v jednotlivých zložkách, čo nie je ani zďaleka tak 

bežné, ako by sa čakalo. Opäť možno vidieť skúseného choreografa, ktorý následne zaradil do 

programu Zbojnícke melódie. Tieto tanečno-akrobatické momenty opäť rozjasali sálu sviežimi 

spievanými dialógmi, humorom a nečakanými kúskami s bičom či jednoduchými palicami. V 

týchto chvíľach nálada v sále vrcholila a zjavne si to uvedomila aj muzika, ktorá sa vypla k 

vynikajúcemu výkonu s „ornamentáciou“. Ozdoby nepohltili melódiu, primerane ozvláštnili vhodné 

momenty a zdôraznili rytmus, v ktorom sa toto náročné číslo nieslo. Treba oceniť aj výber sólistov, 

ktorí tu vystúpili a stali sa jednoznačnými favoritmi publika. Ich motív, Dávid verzus Goliáš v 

postave i pri zručnostiach s bičom, bol pre celé číslo dominantným, no mimoriadne humorným 

prvkom, typickým pre ľudovú tradíciu. Nepôsobil silene a prehnane, skôr príjemne ironicky, čo 

sólisti vykreslili vhodne, zábavne a zároveň so silným umeleckým akcentom a profesionalitou. Po 

niekoľkonásobnej poklone sa koncert blížil ku koncu, v ktorom už síce neprekonal dovtedajšie 

výkony, no nezahanbil ani jednu skupinu.   

Párový tanec z Ponitria,  tanečné pásmo z myjavských kopaníc Oženel bi som sa... , 

Fľaškový a čardáš zo Zamutova na Zemplíne pôsobili ľahko, výrazne čerpali z bohatej studnice 

ľudovej hudby, jej farebnosti, tanečných i speváckych výrazových prostriedkov. Optimizmus, 

emócie a sviežosť sršali z javiska, no vystihli aj clivosť a túžbu mládenca hľadajúceho nevestu, aj 

povzniesli myseľ a vrátili divákov na dedinu, ako si ju pamätala už v menšej časti zastúpená 

generácia starých rodičov.  Na záver koncertu, keďže mal prívlastok  „vianočný“, nemohlo prísť iné 

ukončenie ako najrýdzejšími a málo známymi ľudovými koledami, „vinšami“, v ktorých spievali 

roľníčky i rapotali rapkáče. Pokrikmi medzi divákmi a účinkujúcimi sa umocnila rodinná atmosféra 

a pohoda. Mnohonásobným potleskom, poďakovaním súboru a pozvánkou na vianočnú kapustnicu, 

ktorá sa po tomto koncerte tradične koná v priestoroch Domu kultúry, sa koncert slávnostne 

ukončil. 

Tento súbor oslávi 40. výročie roku svojho založenia v roku 2009. Ak v ňom bude 



účinkovať aj naďalej podobne zohratá skupina mladých ľudí, ich perspektíva je veľmi dobrá. 

Organizačný vedúci Ondrej Lenár a už spomínaná umelecká vedúca súboru Mgr. Art. Lenka 

Šútorová postavili na nohy celú, takmer vypredanú sálu kultúrneho domu. 

Lucia Valovičová 

4. ročník 
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