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EDITORIAL

Prihováram sa čitateľom Nového Populá-
ru - hudobníkom, ľuďom angažovaným
v hudobnom a kreatívnom priemysle, ale
aj všetkým tým, ktorí chcú spoznávať a cho-
diť na novú a dobrú hudbu. Tieto ostrov-
čeky nadšenia sa navzájom potrebujú.

Aj tento rok bol našej agentúre Music
Press Production na stránkach tohto časo-
pisu poskytnutý priestor, aby sme sa kaž-
dé číslo mohli pochváliť s tým, čo robíme,
predstavili naše projekty, alebo podporili
nám blízkych umelcov. Sme súčasť malej,
ale veľmi rôznorodej a pestrej scény, v kto-
rej sa ľudia navzájom poznajú – v regió-
noch aj v našom hlavnom meste. Nemô-
žeme síce konkurovať na globálnom trhu,
no vytvorili sme si na Slovensku vlastný e-
kosystém, ktorý s veľkým úsilím funguje
a teší domácich aj zahraničných návštev-
níkov našej malej krajiny.

Každý sa zhodne na tom, že opäť rád
stojí na pódiách či sedí v hľadisku, hoci pre-
kážky sa objavujú neustále. Tak to už v ži-
vote chodí. V koncertných sálach opäť
znie vážna hudba, v kluboch hrá elektro-
nika, jazz, world music, metal, punk, alter-
natíva aj indie a svoje miesto si nachádza-
jú originálni hudobníci, ktorí sa neboja
prísť s niečím novým, ešte viac teší, sa že
na koncertné aktivity hľadajú nové zaují-
mavé miesta. Domáca scéna bohato vyu-
žila letnú aj jesennú časť sezóny a výsled-
kom bola bohatá ponuka.

Kluby a rôzne kultúrne inštitúcie sa po-
čas kovidu spájali do spoločných iniciatív,
po odznení pandémie sme opäť v zdravom
konkurenčnom boji. Ten pocit spolupatrič-

nosti však zostal. Návrat do normálu bol eu-
forický, po čase sa presýtil až vytriezvel
pri smutnom pohľade na nášho suseda.
Spomeňme si na všetkých tých, čo nema-
jú také šťastie, že by sa narodili v pokoj-
ných končinách nášho časopriestoru, kto-
rý môžeme zažívať. Menšia odbočka, kto-
rú si vždy uvedomím po návrate z chudob-
nejších krajín a vždy si to pripomínam, aj
keď som v západných štátoch, kde to fun-
guje o čosi lepšie než u nás.

Väčšinu toho, čo si želám, zažívam
spolu s kolegom Davidom počas celého
roka aj na dobrých koncertoch: priateľská
atmosféra, mať rešpekt a úctu voči iným
ľuďom, túžba dozvedieť sa niečo nové, pri-
jímať cudzie vplyvy a hľadať nové inšpirá-
cie vo svete, za ktorým treba chodiť aj ho
treba k nám volať.

Toto želanie posielame všetkým umel-
com, promotérom, majiteľom klubov a fes-ti-
valov, dramaturgom, technikom, zvuká-
rom, osvetľovačom, všetkým, tým, čo sto-
ja za prípravy kultúrnych podujatí a všet-
kým hudobným priaznivcom. Sme radi, že
môžeme byť v tejto spoločnosti a už dva-
násty rok organizovať podujatia, tvoriť no-
vé diela, navštevovať festivaly a koncerty.
Budúci rok vás chceme pozvať na The Re-
sidents (24. február 2023), Pražský výběr
(21.04.2023) a na mnohé ďalšie podujatia,
ktoré pripravujeme, zároveň sa tešíme
na koncerty našich kolegov (Son Lux, Le-
prous, Depeche Mode atď) v kluboch aj
na festivaloch.

Nech je rok 2023 pokojný, inšpiratívny,
pestrý.

Daniel Hevier ml.
Music Press Production
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KORG MINILOGUE BASS
POLYFONICKÝ ANALÓGOVÝ SYNTETIZÁTOR

AGUILAR DB 599
BASOVÝ KOMPRESOR

AGUILAR STORM KING
DISTORTION / FUZZ

Tučný basový zvuk so skutočnou analógovou hrejivosťou a absolútnou štúdiovou
kvalitou! Korg predstavuje imitovanú edíciu minilogue bass; navrhnutú tak, aby do
vašej hudby vniesla inšpiratívne basové zvuky. Obsahuje zvukové programy vy-
tvorené vybranou skupinou profesionálnych basistov a zvukových dizajnérov z ce-
lého sveta. Analógové obvody minilogue bass vytvárajú zvuk, ktorému sa z hľadiska
bohatosti, hlasitosti a dodatočných harmonických nevyrovná žiadny digitálny hard-
vérový ani softvérový syntetizátor. Je vybavený dvomi VCO, VCF, dvomi EG, VCA
a LFO a tiež unikátnym tvarovaním vĺn, ktoré bolo prvýkrát použité v pôvodnom mini-
logue. Štvorhlasá polyfonická štruktúra v kombinácii s ôsmimi hlasovými režimami
z minilogue umožňuje buď polyfonickú hru, alebo ešte zvučnejší zvuk kombináciou
jednotlivých hlasov. Vlastný polyfonický sekvencer si dokáže zapamätať čo hráte
v 16 krokoch a obsahuje aj funkciu Motion Sequence, ktorá si zapamätá pohyby až
štyroch knobov alebo prepínačov. OLED displej ponúka funkciu osciloskopu, ktorá
umožňuje zobrazovať zvuky ako priebehy. Táto funkcia poskytuje priamu vizuálnu
spätnú väzbu pri zmene rôznych zvukových parametrov.

www.music-park.cz

DB 599 poskytuje basistom možnosť ovládať dy-
namiku v jednoduchom a kompaktnom formá-
te. Využíva muzikálne vhodnú kompresiu a po-
mer attacku a priebehu, aby bolo nastavovanie
kompresie čo najjednoduchšie. Jednoducho pri-
dajte požadované množstvo kompresie pomo-
cou ovládača Comp, pomocou ovládača Gain u-
pravte hlasitosť a posuňte zvuk svojej basgitary
na vyššiu úroveň!

Tento mikro pedál je majestátny a mohutný ako jeho new-
yorský menovec Storm King Mountain a prináša zvuk, aký
nemá obdobu. Jedinečný ovládač Shape ponúka širokú
škálu tónov od ľahkého lampového vrnenia až po agre-
sívne, špinavé skreslenie a všetko medzi tým. Tlačidlo
Kick dodáva zosilnenie frekvencií pre väčší prieboj a dô-
raz. Či už chcete svojmu nástroju dodať lampový, nasý-
tený tón, rezavé skreslenie alebo masívny fuzz zvuk,
Storm King vám ho poskytne.

RICHARD
MÜLLER
Universal

ALBUM „Čierna labuť, biela vrana“ náz-
vom trocha šikovne zavádza. Táto zbierka
skladieb ani zďaleka nie je čierno-bielou.
Richarda Müllera tu tentokrát nachádzame
„iba“ v roli speváka a interpreta. Jeho tvo-
rivými partnermi sa stali opäť hudobník
Ondřej Gregor Brzobohatý a osvedčený
textárPeter Uličný. Tí svojimi tvorivými vklad-
mi doplnili neslýchanú farebnosť nahrávky.
Stretávame sa tu s výnimočnou synergiou,
ktorú tvoria texty a hudba. Navzájom sa do-
plňujú. Hudba obohacuje význam textov
a zasa naopak. Nie nad tým všetkým, ale
práve uprostred toho je skvelé muzikant-
ské obsadenie (Josef Štěpánek – gitary,
Roman Vícha – bicie nástroje, Jakub Vej-
nar – basová gitara, O. G. Brzobohatý –
klávesové nástroje, aranžmány) a predovšet-
kým známa Müllerovská spevácka výpo-
veď, ktorá je už, takpovediac značkou. Svoj-
rázna a originálna, spevácky dokonalá, ne-
nútená no zároveň nástojčivá. Album sa pri
všetkej svojej kráse, citlivosti a hlbokej vý-
povedi aj výborne počúva. Nie je totiž nič
lepšie, keď výborný album aj výborne znie.
Tretí spolupracovník do partie Richarda Mü-
llera je Jan P. Muchow, ktorý sa ujal zvu-
kového vyznenia albumu a oproti už o-
svedčeným autorom hudby a textov, bola
to ich spoločná premiéra. Dopadla výbor-
ne, len si to vypočujte.

Samuel Ivančák
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skladieb spieva: ’Na displeji srdca Δ
nonewmessages.—Koĺkí to pozná-
me? Mnohí. Dá sa to však napraviť.
Po vypočutí si nového albumu ale-
bo priamo na koncerte správu od Ri-
chardaMüllera zaručene dostanete.

Speváci a speváčky si na sebe odjak-
živa nesú nezávideniahodnú úlohu. Sprá-
vou, ktorú, priamo či nepriamo, podávajú
vo svojich skladbách musia poslucháčov
nielen osloviť ale aj presvedčiť. Nemôžu
ich nechať na pochybách o svojej prav-
de, o svojom videní sveta, ktoré nás, po-
slucháčov a fanúšikov čímsi neustále pri-
ťahuje. Celú svoju radosť, smútok, bolesť
aj žiaľ balia do svojho speváckeho pred-
nesu, ktorým sa stávajú nenávidenými ale-
bo milovanými. No tak či onak sa pre nich
stáva charakteristickým. Richard Müller má
všetko. Správu, presvedčivosť aj spevác-
ky štýl. Nemusel by nás už o ničom pre-
sviedčať, mnoho svojich správ presvedčivo
vo svojej intenzívnej, vyše tridsaťpäť roč-
nej kariére odovzdal. Ako sa zdá, a nie je to
klam, stále má čo povedať. Hovorí o tom
jeho najnovší album „Čierna labuť, biela
vrana“, ktorý vyšiel v októbri tohto roku.

Kým v období minulého roka bola kul-
túra opäť mimo prevádzky, tento rok si ju,
našťastie, môžeme naplno užívať. Je to krás-
ny pocit, ktorý si, vo víre naplno rozbeh-
nutých koncertných šnúr sladko neuve-
domujeme a trocha sme naň zabudli.
Koncertné sály, arény aj haly praskajú vo
švíkoch a je nesmierne príjemné byť toho
súčasťou. Richard Müller sa rozhodol do
tohto krásneho hudobného happeningu

takisto pridať. Svojou jesenno-zimnou
koncertnou šnúrou postupne obchádza
Slovenské aj České mestá. Jeho druhou
koncertnou zastávkou sa stal aj Poprad.

Sála Domu kultúry sa krátko pred sied-
mou hodinou večer kompletne zaplnila.
Nič nebránilo tomu, aby sa ponorila do
tmy a potleskom privítala kapelu na
pódiu. Týmto aktom sa otvoril skoro dvoj-
hodinový nepretržitý tok živej hudby,
spevu aj hovoreného slova. Richarda Mü-
llera som na koncerte zažil po prvý raz, no
nepôsobil na mňa ináč, než ho poznám
sprostredkovane. Teda z televízie, kon-
certných záznamov, fotografií a albumov.
Je to stále ten vysoký pán spevák v oku-
liaroch, ktorý síce môže pôsobiť dojmom,
že spoza nich nič nevníma a neregistruje,
no všetky jeho kamery, mikrofóny a sen-
zory vedomia fungujú na viac než sto per-
cent. Správy, pravdy a poznania vo vlast-
ných skladbách podával tak presvedčivo,
akoby ich spieval po prvý raz. A nie som
až tak ďaleko od pravdy. Niektoré sku-
točne áno, pretože do koncertného pro-
gramu zaradil aj dve nové skladby
„Zmeškaný hovor“ a „Davová samota“,
ktoré len potvrdili, že svojou kvalitou ob-
stoja aj popri overených skladbách „Tla-
ková níž“, „V tom istom meste“, „Nebude
to také ľahké“ (a ďalšie). Možno je až
škoda, že z nového albumu zaznievajú len
tieto skladby. Richard Müller je presný.
Nielen pri speve, textovaní či pri trefnej
poznámke počas uvádzania ďalších pies-
ní, ale aj pri tom, kedy dať svojej dokona-
lej kapele a jej členom priestor. A tá zasa,
celkom veľkoryso, dala priestor svojmu
frontmanovi, ktorý si ho tak zaslúži.

Samuel Ivančák
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O TOM, že podiel slovenskej hudby v rebríčku
TOP 100 je veľmi slabučký, sme sa zmienili viackrát.
V roku 2018 to bolo mesačne priemerne 18 skladieb
zo 100 svetových, 2019: 14, 2020: 12, 2021: 8 a tento
rok zo 100 skladieb je priemerne každý mesiac slo-
venských iba šesť. Prinesie budúci rok zmenu?

Tri roky, dvanásť mesiacov, bez decembra tohto
roka, to je 35 najvyšších pozícií, ktoré obsadilo 19
skladieb. Komu sa najlepšie darilo v rámci TOP
100? Dodajme, že vychádzame z rebríčkov TOP 50
SK a TOP 100, ktoré zostavuje Česká národná sku-
pina Medzinárodnej federácie fonografického prie-
myslu (IFPI). Do TOP 50 SK sa rátajú aj českí inter-
preti. Čísla pri skladbách informujú o počte kôl, čiže
mesiacov v rebríčku, najvyššiu dosiahnutú pozíciu
skladby vôbec a aktuálnu pozíciu.

Nie je priestor na popis všetkých umiestnení.
Zmienime sa len o dvoch skupinách. O skladbách
ktoré obsadili priečky 11 – 19 a o skladbách, ktoré
sa dostali najvyššie v TOP 100. Na tomto mieste
spomeňme najslabšiu pozíciu najhranejšej skladby
za ostatné tri roky. Kapela Gladiator a ich „Štíty hôr“
obsadili 40. priečku TOP 100 v máji tohto roka na-
priek tomu, že v TOP SK 50 boli na prvej priečke.

Katka Knechtová bodovala na 18. pozícii so
svojou „Rezonanciou“ v auguste 2021, mesiac pred sa
jej podarilo umiestniť na 16. priečke. 16. priečku ob-
sadila aj LinaMayer so skladbou „Stratená“ v júni
2021, ako aj Desmod s Majselfom a ich úspeš-
nou „Kométou“, a to v marci 2021. Najlepšiu priečku
s číslom 15. mali IMT Smile so skladbou „Navždy“,
a to v septembri 2020. „Máj“ zoskupenia okolo Pe-
tra Biča sa najlepšie umiestnil na 14. Priečke, a to
v máji 2021. ADONXS a jeho druhý singel „Game“
sa na 14. priečke umiestnil v októbri tohto roku
a o priečku nižšie v septembri. Magická dvanástka
sa podarila českej kapele Kryštof v apríli 2020, ako
aj duetu „Naše hriechy“ (Ďurica, Drobná), a to vo fe-

bruári tohto roka. Duet sa skvelo umiestňoval od
novembra 2021 (18. miesto) až po marec 2022, tak-
mer pol roka. Hit „Naše hriechy“ by sa azda stal aj
piesňou nejakého z rokov, kebyže nerotoval na ich
prelome. Dodajme, že to bola najlepšie umiestnená
slovenská skladba tohto roku. Na 12. priečke os-
taneme s Ďuricom pri piesni „Pravdupovediac“, a to
za január 2021, s peknou 14. priečkou za december
2020 a 18. za november 2020. Jedenástu priečku
dosiahli Peter Bič Projekt s hitom „Čoskoro“ v júni
2020, ale aj vo februári a so 14. priečkou v januári.
Na jedenástku sa dostala aj Emma Drobná
s piesňou „Yeah Baby“ v októbri 2020.

Najlepšie umiestnené slovenské piesne v celko-
vej hrateľnosti za ostatné roky sú na jednociferných
pozíciách TOP 100. Áno, aj tam sa objavila sloven-
ská tvorba. Kedy? Na 9. priečku sa dostal v marci
2020 už spomínaný sympatický hit „Čoskoro“ od
zoskupenia Peter Bič Projekt. Ôsmu pozíciu dosiahli
IMT Smile v auguste 2020 s hitom „Navždy“. Sied-
mu priečku najvyššie zaznamenal najhranejší slo-
venský hit roku 2021 Jany Kirschner a Štefana
Šteca „Láska neumiera“. Najvyššiu, šiestu pozíciu
obsadil najhranejší hit roku 2020 „Stoj“ od Peter
Bič Projekt, a to v júli 2020 a v máji toho roka sa u-
miestnili na ôsmej pozícii.

Azda je zjavné, že dobré priečky pre slovenské
skladby v TOP 100 patrili rokom minulým. Ešte za-
čiatkom roka sa v druhej desiatke držal Adam Ďurica.
Do vyššej pozornosti sa podarilo až ADONXSovi.
Hoci sa Para umiestňovala najčastejšie a najvyššie,
v rámci TOP 100 to bola len 21. priečka. Vynárajú
sa otázky: Nedosahujú lepšiu pozíciu slovenské
skladby začínajúce svoju hitovú cestu koncom
roka? Nakoľko posunul anglický jazyk ADONXSa
do vyšších pozícií? Od jari tohto roka je to s umiest-
nením jazyka slovenského v TOP 100 naozaj slabé.
Môže to byť aj tým, že sa rotuje viac slovenských
skladieb ako zahraničných?

Para: To okolo nás (RH+)
TOP 50 SK – počet kôl: 7, najvyššie: 1, aktuálne: 1
TOP 100 – počet kôl: 7, najvyššie: 21, aktuálne: 26

Pravdepodobne slovenský hit roka 2022. Máme pred
sebou ešte decembrový rebríček, ale ten nezvykne
zamiešať karty – možno tak vianočným hitom. Minulý
rok sa v decembri vyšvihli na tretie miesto „Najkrajšie
Vianoce“. Napriek udržiavaniu sa v prvej päťke naj-
hranejších v priebehu ôsmich mesiacov, melancho-
lický hit neprekročil ani raz druhú desiatku v celkovej
hrateľnosti. Pieseň sa objavila v máji, pre slovenské
najhranejšie v najslabšom období, v akomsi hľadaní
hitu. Na vrchole boli spomínaní Gladiator, o mesiac
prišel ADONXSov debut a v júli už Para bola na prvom
mieste TOP 50. Je to prítomnosťou Jany Kirschner?
Silnou fanúšikovskou základňou Pary aj na nezávislej
scéne? Drieme v hitových poslucháčoch renomé
z čias hitu „Abstinent“ (2007)? Každopádne vysoké
umiestnenie skladby je rovnakým prekvapením,
akým sa stal oficiálny hit minulého roka „Láska neu-
miera“. Nebude odvážne tvrdiť, že v oboch piesňach
je niečo z dobovej atmosféry. Ak sa niekto pozrie
s odstupom času na rok 2022, ktorý bude charakteri-
zovať pieseň Pary, pravdepodobne povie: výstižné.

Mark Dann: In MyMind (feat Giovani Ricci)
TOP 50 SK – počet kôl: 5, najvyššie:2, aktuálne: 2
TOP 100 – počet kôl: 4, najvyššie: 47, aktuálne: 39

Smelo môžeme povedať, že angličtina v sloven-
skom podaní tento rok v TOP 5 prevláda. Za rok
2022 je šesť slovenských najhranejších skladieb
v angličtine, minulý rok to boli len dve. Nech si
každý spieva v jazyku, ktorý mu vyhovuje. Angličtina
mladej generácie hudobníkov (Smutný, ADONXS,
Buckingham) znie prirodzene a uveriteľne. Ambície
ísť do popových vôd mimo domácej scény je zjavná
a úprimne prajeme úspech slovenskej hudbe. Čo
prekvapuje, pohľadom na najvyššie priečky je
melanchólia tiahnuca sa tvorbou každého inter-
preta. Tie tri – štyri tóny hlavného popevku sú práve
molového charakteru. Mark Dann vytvoril fajn pod-
klad a spev patrí semifinalistovi SuperStar (2020).
Giovanni Ricci, Talian žijúci na Slovensku behá
spevom v piesni v rozsahu jednej oktávy a jemne
dodáva skladbe exotický nádych.

ADONXS: Game (Warner Music)
TOP 50 SK – počet kôl: 3, najvyššie: 1, aktuálne: 3
TOP 100 – počet kôl: 3, najvyššie: 13, aktuálne: 40

Po Ďuricovi bolo tento rok najviac počuť z rádií hl-
boký hlas Adama Pavlovčína. Po hite „Moving On“
nasadili rádiá singel „Game“, na ktorého klipe praco-
val tím 50 ľudí. Vyštudovaný spevák a tanečník s hu-
dobnými začiatkami v londýnskej alternatíve si svoj
pseudonym zvolil z gréckej mytológie. V pôvodnom
mene Adonis, mužská obdoba bohyne plodnosti,
zmenil Adam I za X. Pieseň „Game“ má viacero rovín.
Od intímneho a cukríkového vzhľadu až po kritiku

zákulisných hier v šoubiznise. Profesionálny prístup
k tvorbe, aktuálny sound nahrávky a celého albumu
svedčí o méte ísť a ustáť v európskej scéne.

Jana Kirschner feat Milan Ondrík:
Lovestory (Warner Music)
TOP 50 SK – počet kôl: 2, najvyššie: 4, aktuálne: 4
TOP 100 – počet kôl: 2, najvyššie: 42, aktuálne: 42

Trend titulnej piesne k filmu je stále v kurze azda tak
ako vianočné piesne. Nemusíme sa opakovať
o charizme mena a prejavu Jany Kirschner. Či už je
to zhoda náhod, ale pieseň, kde je Jana v klipe s her-
com Milanom Ondríkom patrí k filmu „Čierne na bie-
lom koni“, ktorý názvom pripomína dávny veľký hit
„Na čiernom koni“ (2003). Deja vu s názvom ale aj s
charakterom piesne sa vynorí pri počúvaní aktuálnej
novinky. Svižná pieseň, blízka gangsterskému folku
s veršami, premostením k refrénu, s refrénom až ku
záverečnému gradovaniu zatiaľ rotuje dva mesiace
a sme zvedaví na jej osud po prelome rokov.

Nocadeň: Nestrieľajte do labutí MMXXII
TOP 50 SK – počet kôl: 2, najvyššie: 5, aktuálne: 5
TOP 100 – počet kôl: 2, najvyššie: 57, aktuálne: 57

Nocadeň vyplnili priestor melancholického popu ešte
koncom deväťdesiatych rokov a zaslúžene sa im
dostáva priestor v rádiách aj na vysokých priečkach
– na prelome 2020/2021 to bola skladba „Auróra“.
Nie tak dávno (2020) získali chalani za album „Au-
róra“ cenu Český Andel v kategórii Slovenské al-
bum. Úspech za hranicami domoviny nie je teda len
o angličtine a určite nie len o Čechách, čo by bolo
zaujímavou témou vzdialenou od vysokých pozí-
ciách v hrateľnosti. Potešujúce je, že aj v hlavnom
prúde je záujem (a nie krátkodobý a jednorazový)
o poetickosť a metaforickosť. V spoločenskom ob-
dobí, kedy rezonovala a rezonuje téma neznášan-
livosti voči skupine obyvateľov, ktorú pokojne môže
symbolizovať nevinnosť labutí, nový šat piesne pri-
šiel prekvapujúco aktuálne.

Juraj Gonšor
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RUBRIKA TOP 5 RÁDIOHITOV RUBRIKA

Čo znamená byť najhranejšou skladbou v celkovom
umiestnení rebríčka TOP 100? Je sa s čím chváliť?
Zmenilo sa niečo v pozícii slovenských najhranej-
ších voči svetovej produkcii za ostatné tri roky?

TOP 5 RÁDIOHITOV

www.facebook.com/nupopu

November 2022
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Adam Ďurica

Adonxs

SEPTEMBROVÝ REBRÍČEK
1. ADONXS: Game (Warner Music)
TOP 50 SK: 1, 1, 1; TOP 100 : 1, 13, 13

2. Para: To okolo nás (RH+)
TOP 50 SK: 5, 1, 1 TOP 100: 5, 21, 40

3. Mark Dann: In My Mind (feat Giovani Ricci)
TOP 50 SK: 3, 3, 3 TOP 100: 2, 41, 41

4. Celeste Buckingham:
Make Me (Buckingham Entertainment Group)

TOP 50 SK: 4, 3, 4; TOP 100: 4, 40, 53
5. Zuzana Smatanová: Jablone (Pandora-Art)

TOP 50 SK: 3, 5, 5 TOP 100: 3, 62, 63

OKTÓBROVÝ REBRÍČEK
1. ADONXS: Game (Warner Music)
TOP 50 SK: 2, 1, 1; TOP 100 :2, 13, 14
2. Para: To okolo nás (RH+)
TOP 50 SK: 6, 1, 2 TOP 100: 6, 21, 31
3. Adam Ďurica: Dobre viacmenej (Universal music)
TOP 50 SK: 2, 3, 3 TOP 100: 1, 34, 34
4. Mark Dann: In My Mind (feat Giovani Ricci) (Universal music)
TOP 50 SK: 4, 3, 4 TOP 100: 3, 37, 37
5. Jana Kirschner: Lovestory (feat Milan Ondrík) (Warner music)
TOP 50 SK: 1, 5, 5 ,TOP 100: 1, 60, 60

Para

Mark Dann

Najhranejšie
skladby v rádiách

Nocadeň

ADONXS

Jana Kirschner
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NOVINKYNOVINKY DISK MULTIMEDIA www.disk.cz

RODE NT-USB+

RME ADI-2/4 PRO SE

RODE VIDEOMICRO II

AKAI PRO: NOVINKA MPK MINI PLUS!

CENTAVO AWARMDRIVE – NOVÉ KYTAROVÉ PEDÁLY WARM AUDIO

RODE X – NAVRŽENO PRO GAMERY A STREAMERY

NOVINKY UDG GEAR

BLACK LION AUDIO AUTEUR DT

CO JE NOVÉHO
V SIBELIUS 2022.9 ?

AUDIFIED
GK AMPLIFICATION 3 PRO

Nový NT-USB+ navazuje na velmi úspěšný
a populární mikrofon NT-USB a doplňuje jej
o funkce nové generace, je proto ideálním
nástrojem pro širokou škálu aplikací, od na-
hrávání hudby až po podcasting či streamo-
vání. Mikrofon v sobě kombinuje prvotřídní
kvalitu zvuku profesionálního kondenzáto-
rového mikrofonu s pohodlím připojení přes
USB. Úzká kardioidní charakteristika zaručí, že vaše nahrávky budou vždy bohaté a bez
zbytečných okolních ruchů. Za svůj mimořádný zvuk mikrofon vděčí především zcela
novému nízko šumovému předzesilovači Revolution Preamp™ (použit např. v RODECaster
Pro II) s vysokým ziskem a AD převodníku s vysokým rozlišením 14bit/48kHz. Chcete své
nahrávky posunout na vyšší úroveň? V tom případě je NT-USB+ vybaven výkonným in-
terním DSP pro přidání pokročilého zpracování zvuku a efektů APHEX® k vašemu hlasu,
které lze odemknout pomocí bezplatného softwaru RØDE Connect, aplikace RØDE Cen-
tral pro počítače a mobilní zařízení, RØDE Reporter nebo UNIFY. Vše lze pohodlně
poslouchat přes výkonný sluchátkový výstup s nulovou latenci.

Firma RME zaznamenala fenomenální úspěch s převodníky ADI-2 Pro FS a ADI-2 DAC
FS. Obzvláště druhý jmenovaný se stal bestsellerem a nejlépe hodnoceným DAC převod-
níkem v časopisech pro audiofily. Na trh nyní přichází limitovaná edice ADI-2/4 Pro SE.
Tento model vychází z verze Pro, ale nabízí mnohá vylepšení na základě požadavků uži-
vatelů verze Pro. Vylepšeno bylo prakticky vše – výstup pro symetrická sluchátka je nyní
s nižším šumem a větším výkonem. Vstupy byly přizpůsobeny pro gramofony MM pro vy-
soce kvalitní digitalizaci vinylů. Kompletně přepracovány jsou výstupní obvody – přibyla
například možnost zrcadlení OUT 1-2 do OUT 3-4. Verze SE má také výkonnější DSP,
lepší napájecí adaptér a novinkou je Trigger výstup pro ovládání připojených zařízení,
např. vypínání a zapínání zesilovače společně s DAC.

www.disk.cz

Společnost AKAI Professional představila nový kompaktní MIDIkeyboard MPK mini Plus.
V podstatě se jedná o rozšířenou verzi MPK mini MK3 doplněnou o větší klaviaturu a nové
funkce. MPK Mini Plus je první keyboard série MPK Mini s 37 klávesami a navíc nabízí
2kanálový 64 krokový sekvencer, nová transportní tlačítka, CV/Gate/MIDI konektivitu,
barevně podsvícené MPC pady a v neposeldní řadě modulační a pitch bend kolečka.
Součástí je velký balík SW včetně MPC Beats a virtuálních nástrojů od AIR Music.

Společnost RØDE představila novou gene-
raci nejprodávanějšího kamerového mikro-
fonu na světě. Nový VideoMicro II přebírá
vše, díky čemu byl původní model tak ús-
pěšný, a přináší několik nových funkcí, čímž
nově definuje zlatý standard ultrakompakt-
ního zvuku pro fotoaparáty, kamery a mo-
bilní zařízení.Jedná se o skutečný konden-

zátorový mikrofon se superkardioidní směrovou charakteristikou, který se zaměřuje na
to, na co je namířen, a zároveň redukuje šum v pozadí. Tělo mikrofonu bylo zcela pře-
pracováno a využívá revoluční technologií kruhových portů RØDE pro bezkonkurenční
transparentnost a přirozený, plný zvuk. Přepracovány byly také obvody, které nabízejí
zvýšenou citlivost a nižší vlastní šum.

Po úspěšných kytarových efektech Jet Phaser a Foxy Tone Box přichází Warm Audio
s dalšími dvěma přírůstky. Centavo je přesná reinkarnace jednoho ze světově nejžá-
danějších overdrive pedálů, vyrobená dle původního schématu a testovaná americkými
kytaristy. Warmdrive je pak věrná reprodukce vyhledávaného „ZEN“ overdrive pedálu.
Stejně jako u originálu, parametrem Voice ovládáte frekvence, které jsou ořezávány ope-
račním zesilovačem, což přináší tónovou univerzálnost přesahující možnosti většiny ky-
tarových pedálů. Oba pedály jsou vyvedeny v dokonalém vintage designu a oba nabízí
funkci TrueBypass pro ideální symbiózu s ostatním efekty ve vašem pedalboardu. Ceny
jsou doslova zlomkem dnes těžko dostupných originálů.

Australská společnost RØDE působí na trhu již více než 30 let a opakovaně svými
produkty za tu dobu prokázala své neotřesitelné postavení předního výrobce kvalit-
ních a dostupných mikrofonů studiové kvality. RØDE vždy reagovali na poptávku
zákazníku a na vývoj trhu – pokud trh sami neutvářeli. V dobách, kdy se začaly objevo-
vat první mobilní zařízení (notebooky, tablety a smartphony), okamžitě reagovali
celou řadou specializovaných produktů a doplňků orientovaných právě na tato za-
řízení. Dnes už RØDE patří mezi přední výrobce audio techniky, softwaru a komplet-
ních řešení pro tvůrce videí, streamů, rozhovorů, podcastů a dalšího audiovizuálního
obsahu. Nyní přichází další veliký mezník a posun společnosti zase o krok kupředu,
či blíže současnému zákazníkovi. Půjde o úplně novou divizi s vlastním vývojářským
centrem a produktovou řadou orientovanou na streamování a gaming. Vedle stávající

produktové řady značky RØDE
orientované především na pro-
fesionální audio, se tak může-
me těšit na nové produkty ne-
soucí označení RØDE X. Téměř
ihned po oznámení vzniku
nové divize RØDE X, společ-
nost odtajnila tři zcela nové
produkty této značky a start je
to opravdu velkolepý.

www.disk.cz

Opět tu máme aktualizaci notačního pro-
gramu Sibelius. Aktuální verze 2022.9 při-
náší vylepšení u názvů osnov, označování
souvisejících objektů i další úpravy a o-
pravy. V notačním programu Sibelius
2022.9 byl zaveden nový systém pojme-
nování notových osnov s tím, že je možné
již rozlišovat jednotlivé hráče nebo prová-
dět jiná, vlastní označení osnov pro lepší
orientaci v partituře. Tyto názvy osnov mají
svůj vlastní textový styl, který lze upravovat
nezávisle na názvech hudebních nástrojů.

www.disk.cz

UDG Gear, výrobce bagů, kufrů a příslu-
šenství pro DJ a producenty, oznámila řa-
du novinek, mezi nimiž nechybí: trans-
portní kufr série Ultimate Flight case pro
DMX kontroler Wolfmix W1, univerzální
kufr „pick foam“ série s vnější carbonovou
úpravou; redukce 3,5/6,3mm bez šroubo-
vacího závitu s kvalitními pozlacenými ko-
nektory; originální bezpečnostní a zpev-
ňující po-pruh UDG Gear s TSA zámkem;
originální rozložitelný stůl pro DJ a audio
techniku v bílé edici...

www.disk.cz

Chicagská značka rozšiřuje řadu svých
mimořádných předzesilovačů o nový Au-
teur DT. Jednokanálový předzesilovač
desktopové konstrukce má krystalicky čis-
tý zvuk se zdůrazněním detailů. Celohli-
níkové šasi s černým eloxem doplněné
o dřevěné bočnice zajišťuje kromě ele-
gantního vzhledu i dlouhou životnost a o-
dolnost. Mikrofonní vstup na XLR a linko-
vý na TRS umožní připojit jakýkoli signál.
Tlačítkem Hi-Z proměníte linkový vstup
na vysoko impedanční nástrojový. Kromě
zisku regulovatelného až do 60 dB mů-
žete aktivovat phantom +48 V, Pad -10 dB
nebo obrácení fáze. Luxusní vzhled do-
plňuje podsvícený ručkový VU metr pro
kontrolu úrovně. Použitím v USA vyrobené-
ho transformátoru, výběrových součástek
a kondenzátorů Nichicon a Vishay, strikt-
ně diskrétní topologie i vymazleného filtro-
vaného napájecího zdroje je zajištěna čis-
tota, neutrální barva a mimořádně nízký
vlastní šum včetně zkreslení.

Nejnovějším plug-inem, který potěší ob-
zvláště basisty všech žánrů, je poslední
verze GK Amplification 3 Pro od Audified.
Je věrnou emulací basových aparátů a-
merické značky Gallien Krueger s novými
vychytávkami. Virtuální basová aparát ob-
sahuje tři populární zesilovače GK MB150,
2001RB a 800RB, které mohou „krmit“ tři
virtuální cabinety 4x 10“, 2x 12“ a 1x 15“
doplněny o výškový tweeter s možností bi-
ampingu. Pro dosažení profesionálního zvu-
ku můžete dokonce použít kombinaci
dvou boxů současně. Snímání probíhá po-
mocí virtuálních mikrofonů, u nichž mů-
žete nastavit jejich umístění, vzdálenost
i úhel vůči reproduktorům. K dispozici má-
te výběr z 9 modelů mikrofonů používa-
ných ve studiu i pro live aplikace. O čisto-
tu vašeho tónu se stará intuitivní Smart
Gate s jednoduchou funkcí Learn. Kompre-
sor uhlídá dynamiku a umí vytvořit plný
a masivní zvuk. Plug-in podporuje platfor-
my Mac i PC. S novým GK Amplification 3
Pro už nepotřebujete používat basový a-
parát ve studiu ani na pódiu.
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TRENDYPROFILING (IMPULS RESPONSE)

APREPORIADOK treba uviesť, že tak to je aj
správne, keďže táto technológia dosiahla svoj
vrchol a v súčasnosti si nik nevie predstaviť
nejaký výrazný novátorský prielom v tejto ob-
lasti. Je to klasika, v tom najlepšom slova
zmysle. Nedá sa už príliš veľa zdokonaliť na
niečom dokonalom.

Zato v druhej, modernyyejšej časti, tam sa
teda diali za posledné roky veci! Cieľ bol jas-
ný, nahradiť ťažké, veľké a potenciálne poru-
chové aparáty niečím menej náročným na ser-
vis, prepravu a prevádzku, bez kompromisov
vo zvuku. Odkedy prišla dovtedy neznáma fir-
ma Line6 s ideou softwarového modelovania
gitarových aparátov, vývoj sa búrlivo rozbehol
a vznikali nové a nové varianty zariadení, kto-
ré mali ambíciu čo najviac sa priblížiť zvukom
klasických aparátov. Zvyšoval sa výpočtový
výkon a bolo tak možné použiť ešte náročnej-
šie algoritmy, čo spôsobilo kvalitatívny po-
sun v zvuku od prvých „chemicky“ znejúcich
simulácií ku zvukom čoraz viac pripomína-
júcim originál. Namiesto aproximácie celého
zariadenia jednou nelineárnou prevodovou
funkciou (ako „čiernej skrinky“ s definova-
ným výstupom pri definovanom vstupe) sa
postupne začali simulovať aparáty metódou
funkčných blokov. Neskôr, keď vzrástol dos-
tupný výpočtový výkon ešte viacej, sa aj ten-
to prístup ukázal ako príliš nepresný a hrubý,
a došlo na simulovanie na úrovni jednotlivých
súčiastok elektrónkového zosilňovača. A keď
sa zdalo, že tam niekde to celé aj skončí,
a pôjde to ďalej iba cestou evolúcie technic-
kých parametrov, prišla myšlienka, ako to
urobiť úplne inak, a ešte lepšie.

PROFILING
S touto metódou prišla na verejnosť pred
rokmi firma Kemper. O čo ide? V princípe
o to, že gitarový aparát, ako každá iná pre-
nosová sústava, má svoju prenosovú funkciu.
Namiesto jej aproximácie nejakým matema-
tickým vzorcom viac či menej reálne popisu-
júcim predlohu, je možné túto funkciu pria-
mo na predlohe zmerať, nasnímať, a potom
ju zariadením presne zreprodukovať. Využí-
vajú sa na to tzv. IR (Impulse Response) –
teda impulzové odozvy. Princípom je použiť
impulz ako definovaný merací signál a zme-
rať, čo sa z neho stane po prechode zaria-

dením. Potom už stačí „len“ implementovať
digitálny filtračný algoritmus, ktorý v reál-
nom čase bude počítať výstup podľa takto
nameranej odozvy systému, a v ideálnom
prípade by sme mali dostať dokonalú kópiu
zvuku predlohy.

Samozrejme toto je značne zjednoduše-
né vysvetlenie zložitého algoritmu, a keďže
svet nie je dokonalý, aj táto kópia sa môže
v drobných detailoch líšiť od originálu. Stačí
zmeniť podmienky snímania, a môžeme sa do-
pracovať ku lepšiemu aj ku horšiemu výsled-
ku. Je potrebná istá skúsenosť s technoló-
giou a jej nastavením, aby ju človek použil
správne. Ale dosiahol sa ďalší míľnik v ceste
za kvalitnou náhradou klasických aparátov.
Systémy založené na IR totiž majú jednu
prednosť oproti „klasickému“ matematické-
mu modelingu. Nielenže sa zvuk dokáže pri-
blížiť predlohe v statických parametroch, ale
takéto zariadenie sa pri hre svojou dynamic-
kou reakciou veľmi približuje svojmu vzoru
(čo predtým nebolo jednoduché dosiahnuť).
Hráčsky pocit z reakcie na herné nuansy ta-
kejto digitálnej kópie je podobný originálu.

Profiling bol dlho iba výsadou firmy Kem-
per. Ale ani ostatní hráči na trhu dlho neváhali
a vyvíjali vlastné verzie tohto moderného prís-
tupu v gitarovom zvuku. Jednou z nich bola aj
čínska firma Mooer. A jeden jej výrobok dnes
predstavím v tomto teste.

VZHĽAD
Prístroj má podobu malého pedalboardu
(floorboardu, gigboardu...), dnes pomerne ob-
ľúbeného formátu u mnohých výrobcov. Plo-

chý podlahový efekt s piatimi kovovými swi-
tchami, farebným displejom, množstvom pod-
svietených tlačidiel pod ním a napravo od ne-
ho, malým expression pedálom, dvomi poten-
ciometrami a jedným dátovým kolieskom na
zadávanie hodnôt. Na prvý pohľad upúta vý-
razná žiarivo biela farba so zeleným bokom,
neobvyklá pre tento druh výrobkov. Obvykle
výrobcovia siahnu po čiernych, šedých alebo
iných kovových farbách. Ale pozor, nie je to
žiadny plast, náter ukrýva solídne hrubé hliní-
kové šasi, a tento malý prístroj váži 1,7 kilo,
čiže to nie je žiadna umelohmotná hračka, ale
stroj pre seriózne použitie. Tomu zodpovedá
aj bohatá konektivita, kde okrem vstupu pre
gitarový kábel a dvojice výstupných jackov
nájdeme aj vstup pre ďalší expression pedál,
send a return pre programovateľnú efektovú
slučku, USB to host konektor, MIDI port, a do-
konca aj nezávislú dvojicu symetrických XLR
výstupov na priame pripojenie do mixu! Viem
teda prístroj ľahko integrovať do svojho exis-
tujúceho live rigu pomocou zapojenia 4-ká-
blovou metódou, či do štúdia, a tiež ho ľahko
rozšíriť o externé doplnky. Mooer GE 250 ale
obstojí aj sám, priamo pripojený do PA systé-
mu, bez potreby použiť DI box. Poslúžiť môže
aj ako externá USB zvukovka. Výrobca si tak-
to predstavuje malý kompaktný multiefekt pre
profi použitie, kde nemusí užívateľ obetovať
komfort ani kvalitu zvuku za malé rozmery. Je-
dinou daňou za ne je iba externý zdroj. Chá-
pem však, že interný zdroj by rozmery zaria-
denia dosť zväčšil.

GE-250MOOER
Svet gitaristov sa s nástupommoderných digitálnych technológií rozdelil na dve veľké skupiny. Jedna z nich odmietla
digitál a ostala verná rokmi osvedčenej analógovej a lampovej klasike. V tejto oblasti sa už niekoľko dekád nič prevrat-
né neudialo, stále síce vychádzajú novšiemodely aparátov, ale tie boli už len evolúciou toho, čo tu už celé roky bolo....

Pokračovanie na s. 50

10 www.facebook.com/enpopu

NOVINKY IRYSON www.iryson.com/sk / MELODY wwww.melodyshop.sk

ULTIMATE EXCEED
Nový rad japonských High End
MC gramoprenosiek od ZYX
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Zjednodušene povedané, MC gramoprenosku možno opísať ako druh pre-
vodníka (zariadenie, ktoré premieňa energiu z jednej formy na druhú). Pri
použití magnetickej cievky môže byť magnetické pole a hustota magne-
tického toku, ktoré by mali byť rovnomerné rušené vibráciami cievky. Je to
preto, že dve cievky používané na stereo reprodukciu generujú signály
ľavého a pravého kanála v narušenom magnetickom poli. Pretože cievky
ľavého a pravého kanála sú usporiadané tak, že vinutia sú odsadené o 45
stupňov od zvislej osi, sú uzemňovacie koncové polohy týchto cievok umiest-
nené v rôznych bodoch oddelených dĺžkou cievky. V dôsledku tohto
stavu sa ľavý a pravý zvukový signál generujú v dvoch rôznych rušených
magnetických poliach. Aby sa tento jav eliminoval, je potrebné nastaviť
ľavú aj pravú zemniacu svorku v rovnakom magnetickom poli. Výsledkom
je, že ľavá a pravá cievka budú generovať elektrinu v rovnakom magnetic-
kom poli, aj keď je toto magnetické pole narušené.

ZYX je prvým výrobcom kaziet, ktorý vyvinul a implementoval túto jedi-
nečnú „jednobodovú uzemňovaciu svorku, duálny výstupný systém“, a pre-
to je schopný tento problém úplne vyriešiť. Tento nový systém bol imple-
mentovaný vo všetkých nových modeloch Ultimate Exceed.
Teraz s týmito novými modelmi môžeme okamžite a jasne počuť výhody
homogénnej reprodukcie zvuku ľavého a pravého kanála, ktoré boli vy-
tvorené v rovnakom magnetickom poli. Máme tu prirodzený a zmyselný zvuk
a skutočne nádhernú analógovú reprodukciu. A dosiahnutie skutočného
emocionálneho, analógového zvuku, o ktorý sme sa snažili. Nápadné, in-
tenzívne prechodné javy, ostré zaostrenie a lokalizácia, dokonca môžeme
„cítiť“ rezonanciu kože veľkého bubna, ako keby išlo o živé vystúpenie. Modely
Ultimate Exceed nás ešte viac približujú k skutočnej, živej hudobnej udalosti.

Dovozca pre SR - IRYSON spol. s r.o.
info@iryson.com, +421 903 418 345

Po úspechu divotvorného MicroFreaku
prichádza Arturia s jeho vyvinutejším bra-
tom. MiniFreak je polyfonický hybridný
kláves, ktorý spája dva digitálne zvuko-
vé enginy s analógovými filtrami, hravou
moduláciou, inštinktívnym sekvencova-
ním a bohatými stereo efektmi. Má 37-
notovú dynamickú slim klaviatúru s af-
tertouch, zvukové enginy s 22 módmi
oscilátora, 6 hlasov, 3 digitálne efektové
sloty s možnosťou výberu z 10 efektov
a stereo výstup. Súčasťou hardvérové-
ho nástroja je aj jeho softvérový dvojník
MiniFreak V s modelovanými analógo-
vými filtrami ako VST plugin v DAW pod-
ľa vlastného výberu.

www.melodyshop.sk

www.popular.sk



Značka MINORITY RECORDS je v Čechách známa už 25 rokov. Jej zakladateľ
a jediný majiteľ, producent a niekedy aj promotér, DAN DUDAREC, je skromný

chlapík. Prešiel zaujímavým prerodom a z nadšenca tvrdej muziky sa stal
vydavateľ progresívnej vážnej hudby, jazzu a soundtrackov počítačových hier.

O tomto, vydávaní platní, a aj ich výrobe bol náš rozhovor.

www.popular.sk

VYDAVATEĽSTVO
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MINORITY RECORDS

HIDDEN ORCHESTRA
Creaks: Bonus, Live & Remixes
Dosud nevydané skladby, remixy i přepracované 
kompozice soundtracku oceňované plošinovky Creaks. 
Remixy připravili Floex, Poppy Ackroyd, Ben Lukas 
Boysen či ZKA4T.

DAVID POMAHAČ
Neviditelný
David Pomahač, zpěvák, skladatel a multiinstru-
mentalista, připravil své druhé sólové album ze 
studiové improvizace se známým hudebníkem 
a inovátorem Martinem Hůlou (Bonus).

BEATA HLAVENKOVÁ
Žijutě
Hlavenková na novém albu vyšla vstříc inteli-
gentnímu popu s elektro beaty a nadžánrovými 
přesahy, které jsou tak vlastní její tvorbě. Vinyl 
mastering připravil Miles Showell ve studiích 
Abbey Road.

TOM HODGE & FLOEX
Je Suis Karl Soundtrack
Je Suis Karl Soundtrack má unikátní zvuk. 
Nejedná se o klasický symfonický doprovod, 
ale radikálnější fúzi temného, destruovaného, 
špinavého soundu se symfonickým orchestrem.
Tom Hodge je taktéž autorem hudby k filmu 
Mauritánec: Deník z Guantanáma.

www.minorityrecords.com

Dan, ako sa z fanúšika punku a hardco-
reu stane vydavateľ progresívnej elek-
tronickej a vážnej hudby, dokonca jaz-
zu? Akou hudbou si bol v mladosti ob-
klopený?
V době pádu železné opony, kterou započal
nejen svobodný přístup k informacím, ale
i k hudbě, mi bylo 16 let, a tudíž jsem koneč-
ně mohl příchozí hudbu vnímat nikoliv po
hrstech, ale po desítkách různorodých nahrá-
vek. Osud tomu zřejmě chtěl, že se ke mně
zprvu dostávaly převážně nahrávky řekněme
z tvrdšího jádra rockové hudby. Tou jsem
naplno žil několik let. Až krátce po plnoletosti
jsem měl možnost slyšet dvě zásadní nahráv-
ky, jenž vychýlily můj žánrový zájem: byla to
alba „Goo“ od Sonic Youth a dále „Apoca-
lypse“ od Mahavishnu Orchestra ve spoluprá-
ci s londýnským symfonickým orchestrem.

Tak to jeúžasné,pretožev roku1977, keď
album „Apocalypse“ vyšiel v Suprapho-
ne, sommal16 rokov,abol somtýmalbu-
momohúrený…Čonasledovalopotom?
Následovalo okouzlení kytarovou hudební scé-
nou obecně a rozšíření mého zájmu o rychle
se formující punk/hardcoreovou scénu a s ní
spojený boom koncertů zahraničních kapel
v Praze. V té době bylo dost běžná situace kdy
s novou zahraniční nahrávkou měl člověk mož-

nost právě tuto kapelu vidět o pár měsíců
později živě a stát v její přímé blízkosti pod
podiem. Úžasná představa!

Áno, boli to úžasné časy a užívanie si
slobody. Tam niekde, pod tým pódi-
om, vznikla myšlienka, že aj ty by si
sa chcel trochu aktívnejšie zapojiť do
tohoto diania?
Postupem času a po mnoha takto navštíve-
ných koncertech se mi drala na mysl myšlen-
ka založení vlastního vydavatelství, podporu-
jící nově vznikající české kapely. Několik ta-
kových nezávislých vydavatelů tu v tu dobu
už bylo, jako např. Day After Records, Ma-
larie Records, čili možnost lehkého předání
zkušeností tu byla. Viděno dnešní optikou, šlo
v mém případě o dost naivní představu, kdy
v té době prostě nebylo možné dosáhnout
stejné či se alespoň kvalitativně s hudebními
nosiči přiblížit tolika vzhlížené zahraniční pro-
dukci. Proto mnou vydaná alba z tohoto ob-
dobí můžeme z dnešního pohledu považovat
spíše za otisk doby.

Podarilo sa ti toale skvostne. Tvojevyda-
vateľstvo vlani oslávilo 25 rokov. Vydá-
vaš zaujímavúhudbuprevažnenaviny-
loch.Mal si tento zámer od začiatku?
Ano, už od samého začátku bylo mým zámě-

rem vydávat hudbu primárně na vinylových
nosičích a dodnes s oblibou tvrdím, že pro
mé vydavatelství je vinyl tím hlavním hudeb-
ním nosičem. Začátkem 90. let byl vinyl stále
velmi oblíben, sice se již tu a tam objevily
v Čechách tituly i CD, avšak málokdo si mezi
mými vrstevníky mohl dovolit vlastnit CD pře-
hrávač a pravidelně novinky na CD kupovat.
K tomuto formátu jsem se z pozice vydava-
tele dostal až příchodem nového milénia a dů-
vod byl prozaický – ústup vinylových alb z po-
pularity a masivní nástup CD. Jak jsem již
zmínil, založení Minority Records bylo dílem
mé romantické nadšenecké představy, niko-
liv promyšleným podnikatelským záměrem.
První tituly mohly spatřit světlo světa díky in-
vesticím z naspořených peněz, později jsem
byl nucen pravidelně doplňovat vstupní fi-
nance z mého hlavního měsíčního příjmu.

Mal si už od začiatku v úmysle pod
značkou Minority Records vydávať tzv.
menšinové žánre? Ako si budoval svoj
katalóg aportfólio umelcov?Navštevu-
ješ koncerty a hľadáš vhodnémená?
Menšinové žánry byly vždy v mém hlavním
zájmu a odtud i zvolené jméno pro vydavatel-
ství. Umělce jsem vždy oslovoval buďto na
základě poslechu jejich již existujících nahrá-
vek a přesvědčoval je ke spolupráci s novou

nahrávkou, či jsem již vydané nahrávky, jenž
nebyly vydané a dostupné na vinylovém no-
siči, zalicencoval k novému vydání. Koncerty
samozřejmě navštěvuji, ale pokud se dobře
pamatuji, nikdy jsem rozhodnutí o spoluprá-
ci nenabyl na základě živého vystoupení uměl-
ce. Studiová alba a jejich produkce jsou pro
mě stěžejní, a právě na základě jejich posle-
chu jsem se rozhodoval, zda umělce ke spo-
lupráci oslovit.

Priblíž v skratke najzaujímavejšie na-
hrávky a mená z tvojho katalógu, prí-
padne ktoré by si odporučil našim či-
tateľom. Kde ich získajú? (napríklad
Floex…, ako ti napadlo, že bude dobré
vydať soundtrack počítačovej hry?!)
Zde bude záležet na žánrovém zaměření
vašich čtenářů, pokud preferují experimen-
tální formy elektronické či ambientní hud-
by, doporučuji poslechnout alba německé-
ho producenta Stephana Mathieu, italského
producenta Giuseppe Ielasiho. Fanoušky jaz-
zu by na druhou stranu mohly oslovit a po-
těšit nahrávky Beaty Hlavenkové či Zabelov
Group. V posledních letech se stále více pros-
toru v katalogu dostává moderní klasické
hudbě a zde s radostí doporučuji alba Hid-
den Orchestra, Toma Hodge s Floexem a hlav-
ně sólové nahrávky Floexe. Všechna alba
jsou k poslechnu na streamovacích platfor-
mách, jejich fyzickou podobu je možno zís-
kat v e-shopu vydavatelství, v e-shopech Su-
praphonline.cz a Spinaker.sk. K rozhodnutí
vydání prvního soundtracku k počítačové
hry v roce 2010, „Machinarium“, se pojí za-
jímavý příběh. K nabídce Tomáše Dvořáka
(Floex) jsem se zprvu tvářil vlažně – ne-
dokázal jsem si představit zájem o vinylové
album z řad hráčů počítačových her. Proto
také první edice soundtracku „Machina-
rium“ vyšla ve střídmém nákladu 500 ks. Po
jejím rychlém vyprodání se v podstatě doli-
sovává kontinuálně a pro příští rok je při-
pravená její již dvanáctá edice.

To je veľmi zaujímavý príbeh. Produk-
cia vydavateľstva sa predáva hlavne
v zahraničí, a to skutočne po celom sve-
te. Ako je to ale s umelcami aposlucháč-
mi zoSlovenska?Náščasopisby sachcel
podieľať na tvojom úspechu aj u nás…
Některé z vydaných titulů mají i svou sloven-
skou stopu, například na všech vydaných
nahrávkách Beaty Hlavenkové hraje famózní
trumpetista Oskar Török. Dále se součástí
katalogu stal i studiový projekt Post Office,
britského a z části i na Slovensku usazeného
producenta Eddieho Stevense partnera Ja-
ny Kirschner. Samozřejmě mě velmi těší zá-

jem slovenských fanoušků o produkci vy-
davatelství a děkuji za ni. Umělci z mého ka-
talogu také na Slovensku každoročně vy-
stupují, ať už Beata Hlavenková nebo David
Pomahač a další. A Manon Meurt mají vyni-
kající slovenskou bookerku Táňu Lehockou.

Lisuješ v Nemecku. Hovoríš, že je to
kvôli kvalite. Sú to prekrásne farebné
zberateľské edície. Medzi audiofilmi
ale panuje taká fáma, že farebný
vinyl je menej kvalitný ako klasický
čierny. Čo by si ty k tomuto povedal?
Někdy koncem roku 2005 jsem stál před
zásadním rozhodnutím – buď se mi podaří
navázat spolupráci s novou lisovnou, nebo
mé vydavatelské ambice doznají konce.
Naštěstí se mi přes jiného vydavatele v Ně-
mecku dostalo doporučení na lisovnu Schall-
plattenfabrik Pallas, u které lisuji dodnes
a nedám na jejich produkci dopustit. Vím,
že její majitelé v minulosti vylepšovali zvu-
kové vlastnosti PVC granulátu a ve spolu-
práci s belgickým dodavatelem upravili její
směs, kterou se rádi pyšní a o které tvrdí,
že alba z ní lisovaná mají nejnižší povrcho-
vý šum. Z osobní zkušenosti můžu potvrdit,
že jejich produkce je skutečně na evrop-
ské špičce a je audiofily vyhledávaná. Nic-
méně nejde jen o samotnou výrobu v lisov-
ně, další důležitým faktorem, na který je nut-
né brát zřetel je výroba lisovací matrice
a zde se mi velmi vyplácí příprava lakových
a DMM master disků v externích masteringo-
vých studiích v Německu a Anglii. Napří-
klad vinyl mastering alba „Žijutě“ Beaty
Hlavenkové připravil Miles Showell ve stu-
diích Abbey Road v Londýně. Pokud jde
o vyvracení či potvrzení fámy o zvukové de-
gradaci u barevných vinylů, zde nemůžu
sloužit, i barevné vinyly z Pallasu hrají skvě-
le, přesto se i u nich v některých případech
může objevit zvýšený praskot. Pro svoji ko-
lekci ale preferuji černý vinyl.

Čo čakáMinority Records v roku 2023?
Prozatím reedice alb Floexe, tedy „Zorya“,
„Machinarium“, „Samorost 3“, dále „Creaks“
britských Hidden Orchestra a „Botanicula“
od DVA. Další ukáže čas.

Dan, ďakujem za rozhovor a tvoj čas.
Držím palce a nech sa ti darí, a my sa
budeme tešiť na nahrávky tvojho vy-
davateľstva!

Ján Graus

české lahôdky
pre audiofilov

a zberateľov vinylov
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Vitajte v budúcnosti
3D priestorove ́ho zvuku!

SENNHEISER
SOUNDBAR

AMB O P LUS

www.elviapro.sk

bumu sa viažu predovšetkým na predvečer
sviatkov, Štedrý deň, na „Vilju“ - 24. decem-
bra a na deň Božieho narodenia, 25. de-
cembra. Ďalej sa tu nachádzajú piesne via-
žuce sa k 26. a 27. decembru, ale aj na 6.
január a Nový rok, či piesne týkajúce sa za-
čiatku predvianočného pôstu u gréckoka-
tolíkov. Pre poslucháča je tak pripravená
viachlasná nádhera vo viac ako dvadsiatke
vianočných piesní spievaných v staroslo-
vienskom jazyku.

Labirski beťare: Slava vo vyšnich
(2021): Akýmsi komorným protikladom k Trn-
kám je album troch Beťárov (Roland Guba
a bratia Peter a Denis Zjatikovci) z Medzila-
boriec. Pásmo rusínskych vianočných pies-
ní otvára zvuk zvonov, píšťalka, a jemná hu-

dobná predohra v podaní ĽH Stana Ba-
láža. Po úvodnej „Tam des pid vertepom“,
nasleduje vinš a ďalšie trojhlasné klenoty.
Aj tu majú priestor hostia, k Beťárom sa pri-
pája aj dekan Ján Blaško a dva ženské hla-
sy. Nahrávka prostredníctvom vinšov pôso-
bí smerom k poslucháčovi komunikatívne
a zaváňa až rodinnou atmosférou. Album
vznikal v réžii Stana Baláža. ĽH Stana Ba-
láža sa podieľala na nejednej vianočnej na-
hrávke. Za ostané obdobie uvádzame: ...do
Betľema (2019) a Stropkoviani:Čaro Via-
noc (2018). Tí zas priložili nástroje k vianoč-
nému dielu Vlasty Mudríkovej (2016).
Stropkoviani ako aj Mudríková sú známi z te-
levíznych obrazoviek (ČSMT 2016, TV Sen-
zi, TV Folklorika), čo je už mierne posunu-
tá kategória prístupu k folklóru. Vráťme sa

ale k Stanovi Balážovi, ktorý cez ľudovú hud-
bu spojil 100 folklórnych hlasov z východu
(Šarišania, Zemplínčania, Spišiaci, Rusíni
a Gorali) v piesni Daj Boh ščesce (2021).

Albumy a tvorivosť nielen z východného
Slovenska, nech nám pripomína, že sviatky
trvajú dlhšie ako len Prvý či Druhý sviatok
vianočný. Mnohí slávia sviatky podľa Ju-
liánskeho kalendára. V tomto duchu pra-
jeme požehnaný a milostiplný čas cez pra-
voslávny pozdrav: Christos Raždajetsja!

Verím, že ste si z ponuky kvalitnej ľudo-
vej vianočnej hudby vybrali a prajeme prí-
jemné sviatočné počúvanie!

Juraj Gonšor

Ľudová pieseň a vianočné ob-
dobie. Magické spojenie. V kaž-

doročnej záplave vianočných
piesní rôzneho charakteru

a úrovne prinášajú nahrávky
folklórnych súborov materiál

pre bežného poslucháča často
neznámy a v podobe typickej

pre ten ktorý región. Ľudové
vianočné albumy cez priblíže-
nie sa tradícii predkov dodá-

vajú najkrajším sviatkom roka
ešte slávnostnejší ráz.

OSUD vianočných nahrávok, nielen v ľudo-
vej tvorbe, je akoby vopred daný. Mnohí za-
čínajú prípravu nahrávania s myšlienkou na
vydanie v hraničnom decembrovom termí-
ne, v lepšom prípade na koniec novembra.
Predvianočný zhon má v predaji ale rýchly
spád. Čerstvé ľudové vianočné nahrávky sa
stihnú dostať akurát do sviatkom nadýcha-
ných domácností z okruhu priaznivcov v ob-
ci, v okrese, v regióne. Folklór sa nemôže
porovnať so silou prvej ligy v produkcii a pre-
dajnosti. Preto je dobré, že viaceré folklórne

súbory skutočne využívajú digitálnu distri-
búciu, ktorá sa dnes považuje za samo-
zrejmosť. V okamihu vydania je dnes novin-
ka k dispozícii doslova celému svetu. Strea-
mu však chýba booklet a je plusom, ak sa
pri titule piesni v digitále nezabúda na popis
jej regionálneho pôvodu. Kvalitu a význam
nových folklórnych vianočných albumov pre-
veria nasledujúce roky a generácie, pre kto-
ré je naštudovanie domáceho vianočného
repertoáru vždy cenným materiálom.

Ak by sme chceli upriamiť pozornosť na
najnovšie ľudové albumy z jednotlivých kú-
tov Slovenska nebude to také ľahké. Prím
v nahrávaní a vydávaní folklórnych albumov
drží východ, po ňom vôbec nezaostáva stred.
Vianočných nahrávok zo západného Sloven-
ska, ktoré sa držia rázovitosti s úctou k au-
tentickému folklóru je pomenej. Od Trenčína
po Trnavu, od Bratislavy až po Levice sa hľa-
danie najnovších folklórnych albumov rovná
povestnej ihle v kope sena. Určite je dobré
spomenúť tieto tituly: FS Kopaničiar: Via-
nočné (2011). Myjavský región, jeho tradí-
cie a zvyky sú srdcovou záležitosťou FS Ko-
paničiar od roku 1955. Na nahrávke spolu-
pracovali s dlhoročnou sólistkou OĽUN-u
Slovenského rozhlasu, Slávkou Švajdovou.
Za sprievodu cimbalovej muziky sa započú-
vame do nárečových ale aj hudobných po-
dôb kolied z myjavského či trenčianskeho
regiónu. Miesto tu majú aj koledy na nápev
iných piesní (Kebych bola) ale aj rázovitá ľu-
dová textová podoba na náboženské motívy
(Apoštoli, apoštoli). Rovnaká srdečná atmos-
féra dýcha z nahrávky DFS FidliCanti:
Vánočné (2015). Spolu s MSS Záruby a ce-
lým ľudovoumeleckým kolektívom spod Ma-
lých Karpát neprináša len koledy Horných
Orešian, Smoleníc, ale aj z ďalších obcí Tr-
navského okresu. Pod krásne vystavanou

dramaturgiou (od adventného úvodu, cez
vianočné, zimné, ale aj piesne z JKS, až po
ľudovú veselicu v závere) je podpísaná spi-
sovateľka Andrea Gregušová. Špecifikom je
nahrávka Už vyšla hviezda (2012). Via-
nočnú omšu z Mane zložil miestny učiteľ
Jozef Nitray v povojnovom období z kolied
a vianočných piesní. Nové hudobné spraco-
vanie si vzal pod patronát Štefan Molota, no
pod pôsobivým výsledkom sú podpísané via-
ceré súbory spod Zobora (Vysokoškolský
folklórny súbor – muzika aj dievčenská
skupina, ŽSS Vranky, DFS Borinka, MSS
Havrani). V Komárne nie tak dávno vzniklo
zaujímavé zoskupenie FMS (folklórom mo-
tivovaný súbor) Slovenskí rebeli. Nie, neča-
kajte gitary, bicie, ale poctivú nástrojovú aj
hlasovú motiváciu k folklóru. Súbor si ide
cestou vlastných autorských muzikálov a na
ich vianočné CD Šťastie, zdravie, pokoj
svätý vinšujeme vám (2020) sa dostali
tri piesne z ich vtedy pripravovaného diela
Tajná láska - Titkos zserelem. Toto určite nie
je vyčerpávajúci zoznam folklórnych vianoč-
ných zo západu za ostatné desaťročie.
Naopak, mapovať východ a stred Slovenska,
to by boli dva samostatné články. Z oboch
kútov sme vybrali dve výrazné a ešte stále
čerstvé nahrávky.

Trnki: Vianočné liturgické a ľudové
piesne (2021): až monumentálne spojenie
vyhľadávanej ženskej speváckej skupiny
spolu s ĽH Jána Maka. Do zborovej sily pris-
peli ďalšie tri spevácke skupiny: MSS Tel-
gárt, MSS Mladosť z Banskej Bystrice a muž-
ské trio Brezinky z Polomky. Nahrávka dis-
ponuje neskutočnou silou až tak, že by jej
pomohla aspoň jedna komorná či sólová
pieseň. No vzhľadom k celej nahrávke ide
o kozmetickú drobnosť, ktorá by len priblí-
žila celok ešte viac k dokonalosti. Piesne z al-
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V poslednommesiaci roka 2022 by som druhou časťou
série o albumoch oslavujúcich abrahámoviny tentoraz
predstavil nahrávky, ktoré svojim spôsobom presne
zapadali do kontextu svojej doby, vznikli v dôsledku
konkrétnych udalostí odohrávajúcich sa v roku 1972
alebo v dôsledku toho, že hudobníci nespokojní so
stavom v hudobnom priemysle hľadali nové cesty
k vyjadreniu sa a ich nahrávky pôsobili ako
odrazový mostík pre ďalší vývoj populárnej
hudby v nasledujúcich rokoch.

va album Some Time In New York City,
ktorý obsahuje skladby SundayBloody Sun-
day a The LuckOf Irish vyjadrujúce rozhor-
čenie speváka nad udalosťami v Derry. Rov-
nako ako McCartney, i John Lennon mal ír-
ske korene a za kontroverzné pesničky si tak-
isto vyslúžil nepriazeň britskej tlače. Lennon
daroval licenčné tantiémy Severoírskému ob-
čianskemu hnutiu. Do tretice by som rád spo-
menul skupinuBlack Sabbath a ich nahráv-
ku Sabbath Bloody Sabbath z rovnomen-
ného albumu z roku 1973. Geezer Butler, bas-
gitarista Black Sabbath, jeden z autorov
skladby, mimochodom ďalší hudobník s ír-
skymi koreňmi, v rozhovore vysvetľuje, ako
sa skupina, zmietajúca sa v tvorivej kríze a pod
diktatúrou ich vlastného manažmentu, stotož-
nila s pocitmi obyvateľov Severného Írska. Po-
vráva sa, že práve gitarový riff Sabbath Bloo-
dy Sabbath zachránil skupinu pred zánikom.

V júni sa piatym štúdiovým albumom The
Rise and Fall of Ziggy Stardust and the
Spiders fromMars prihlásilDavid Bowie.
Koncepčný album nám vyrozpráva príbeh bi-
sexuálneho, androgýnneho a drogovo závis-
lého mimozemšťana pôsobiaceho v rocko-
vej skupine a naozaj netreba veľa predsta-
vivosti nájsť súvislosť medzi autorom a hlav-
nou postavou príbehu. Album pôsobil ako
facka do tváre konzervatívnej spoločnosti
a nezvratne rozšíril hranice tvorivej slobody.
Prispel k vytvoreniu novej vlny v rockovej
hudbe a album aj umelec sa stali inšpiráciou
pre celé generácie budúcich hudobníkov.

Podobným novátorským počinom sa za-
písal do dejín populárnej hudby aj eponym-
ný debut skupiny Roxy Music, o ktorom sa
už dnes kritici vyjadrujú v superlatívoch. Zná-
me je vyhlásenie, že bez Roxy Music by ne-

existovalo Devo, Arcade Fire či Radio-
head. Zakladajúci člen skupiny, Andy Mackay
však zdôraznil, že Roxy Music nevynašli ek-
lektizmus iba rock’n’roll prinútili prijať ho.
RandyNewman svojim tretím albumom

Sail Away poukazuje na čierne svedomie
USA. Vzal si tu na pretras radu zlých skutkov
vykonaných v jeho krajine počnúc otroctvom,
končiac nukleárnymi zbraňami. Nakoniec si
vezme do parády aj samotného stvoriteľa,
ktorému vyčíta, že si hovie v pohodlí a kľudne
sleduje ním spôsobený zmätok. Vysoko ce-
nený album bol odrazovým mostíkom ku
Newmanovej kariére filmového skladateľa.

Album American Pie amerického fol-
káčaDonaMcLeana sa síce nahral a vydal
už v roku 1971, singlová verzia rovnomennej
pesničky sa však dostala sa na popredné mies-
ta hudobných rebríčkov až počas nasledu-
júceho roka a stala sa svetoznámou. Pes-
nička však ani zďaleka nie je len spevákovou
poctou tragicky zahynutému Buddy Hollymu.
Na albumovej, skoro desať minút dlhej verzii
chronologicky zhutňuje všetko podstatné,
čo sa v rockovej hudbe udialo počas šiestej
dekády minulého storočia. Ak pozorne skú-
mame text pesničky, nájdeme v nej samé
náznaky a zakódované odkazy na hudobné
udalosti a tiež významné hudobné osob-
nosti. Prvé verše si spomenú na nešťastnú le-
teckú nehodu, pri ktorej zahynuli Buddy Hol-
ly, Richie Valens aj J. P. Richardson, všetko
rockeri s veľkým vplyvom na dospievajú-
ceho Dona McLeana. Spieva sa v nej aj o Dy-
lanovej nehode na motorke, ktorá takmer u-
končila jeho hudobnú kariéru, spomenie si
tiež na Elvisa Presleyho a rozlúčkový koncert
Beatles v San Franciscu poníma ako deň, ke-
dy hudba zomrela. Nevynechá ani tragickú
udalosť z Altamontu, kedy pri vystúpení Rol-

ling Stones bodyguardi zavraždili mladého
fanúšika skupiny, smrť Janis Joplin a radu
rôznych osobností populárnej hudby a verej-
ného života.

LP For theRoses pesničkárku JoniMit-
tchel nachádza práve v tom období jej kari-
éry, kedy ju už pesničkársky folkový prejav
neuspokojoval a hľadala inšpiráciu vo voľnej-
šom, jazzovom experimentovaní. Pokračujúc
v trende, ktorý sa u nej naplno prejavil na pred-
chádzajúcom prelomovom LP Blue, nám al-
bum For the Roses predstavuje rad radom
pesničky, ktoré síce v kvalite nezaostávajú
v ničom za obsahom albumu Blue, nedo-
kázali ho však komerčne prekonať a tak For
the Roses je cenený hlavne medzi skalnými
fanúšikmi Joni Mitchell.
Some Time In New York City, dvojal-

bum Johna Lennona vychádza na oboch
kontinentoch a obsahuje natoľko silne poli-
ticky angažované pesničky, že pôsobia kon-
troverzne ešte i v súčasnosti. Ľavicovo an-
gažovaný John Lennon na albume diskutuje
o takých závažných problémoch, ako sú poli-
tické väznenie, rasismus. Album obsahuje
štúdiovú aj koncertnú časť. Štúdiovými na-
hrávkami ho sprevádzala jeho skupina Ele-
phant'sMemory a na koncerte si zahral mi-
mo iných s Eric Claptonom aj s Frankom
Zappom.

Na záver by som ešte rád pripomenul, že
rok 1972 do hudobného dedičstva prispel
podstatne väčšou nádielkou, ako bolo mož-
né vtesnať do dvoch častí série o albumoch
nahratých v roku 1972. Dúfam, že tento text
naladí hudbu milujúcich ľudí pustiť si v teple
domova niektoré vyššie zmienené, alebo svo-
je vlastné obľúbené nahrávky. Ak áno, čas
strávený písaním tohto článku mal zmysel.
Všetkým čitateľom a každému zvlášť želám
pekné Vianoce a šťastný nový rok.

Topsy

AKÝ TEDA BOL ROK 1972? Bol to rok, ke-
dy sa ľuďom ešte ani neprisnilo, že sa im raz
telefón v pohode zmestí do vrecka nohavíc.
V mnohých ohľadoch výnimočný, bohatý na
mimoriadne udalosti. Kiná počas premiéry
Coppolovho Krstného otca praskali vo šví-
koch a v rádiách sa hral American Pie. Do
dejín sa však zapísal aj ako jeden z najsu-
rovejších v novodobej povojnovej histórii a je
mnohokrát spomínaný aj ako rok, keď sa
všetko zmenilo. Aféra Watergate, odvola-
nie a znovuzvolenieNixona do funkcie pre-
zidenta USA, mimoriadne udalosti, ktoré za-
tienili význam jeho skoršej návštevy doČíny,
po ktorej sa po dvadsiatich piatich rokoch i-
zolácie táto komunistická krajina otvorila sve-
tu a nastúpila na cestu technického pokroku.
Besnenie vo Vietname vytrvalo pokračova-
lo, letecké transporty nad oceánom nepretr-
žite nosili živých do boja a mŕtvych domov. V ja-
nuári britská armáda v severoírskom meste
Derry streľbou prerušila protestný pochod
obyvateľov a zavraždila štrnásť bezbranných
ľudí. Táto udalosť sa vryla do vedomia celé-
ho ľudstva ako Krvavá nedeľa. Akoby to-

ho nebolo dosť, v septembri palestínska te-
roristická organizácia Čierny september na
letnej olympiáde vMníchove zajala izrael-
ských športovcov, šokujúca bilancia ich akcie
bola sedemnásť bezdôvodne vyhasnutých
životov. V tomto bode boli všetky mierové ilú-
zie kvetinovej generácie razom utopené v kr-
vi nevinných obetí a sny vystriedala nekom-
promisná realita. Je to prirodzené, že tieto
udalosti vplývali i na tvorbu mladej generácie
hudobníkov a vznikali diela, ktoré otvore-
ne nastavovali pomyselné zrkadlo do tváre
skostnatenej, letargickej spoločnosti.

Udalosťami v Derry pobúrený Paul
McCartney, ktorý po rozpade TheBeatles
práve reštartoval svoju hudobnú kariéru, so
skupinouWings nahráva pesničkuGive Ire-
landBack to the Irish. Skladba sa okamži-
te ocitla na zakázanom zozname rozhlaso-
vého giganta BBC a samotný umelec s írsky-
mi koreňmi bol v tlači obvinený údajným prí-
lišným súcitom voči organizácii IRA. Ďalší bý-
valý chrobák JohnLennon v Spojených štá-
toch so skupinou Plastic Ono Band nahrá-

Významné albumy, ktoré
oslávili svoje abrahámoviny
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sa objavil Elvis, hral rockabilly. Keď som
prišiel ja so skladbou ,Whole Lotta Shakin’
Goin’On’, bol to rock’n’roll. Tobol čas, kedy
sa tento výraz dostal do popredia,“ zdôraz-
nil Lewis pre časopis Rolling Stone v roku 2014.

Aj napriek tomu, že sme si príbeh Jerryho
Lee Lewisa na stránkach Nového Populáru
priblížili už v čísle 2/2018 (story vyšla v rámci
seriálu „Život s kliatbou rock’n’roll“), uveďme
nové zaujímavé skutočnosti. Narodil sa 29.
septembra 1935 v mestečku Ferriday v Loui-
siane, kde vyrastal obklopený zmesou blues,
gospelu a country. K hudbe bol vedený už
od útleho detstva a keďže preukazoval naj-
mä talent hry na klavír, jeho otec si na jeho
kúpu musel požičať peniaze. „Čím viac skú-
šal, tým istejšia bola jeho ľavá ruka a tým
divšie behala po klaviatúre jeho pravá ru-
ka,“ napísal Nick Tosches v knihe „Hellfire:
The Jerry Lee Lewis Story“, ktorá vyšla v ro-
ku 1982. Vreckové rozhádzal za staré še-
lakové platne s černošskými bluesovými kla-
viristami, ktorí hrali v jeho rodnom meste v klu-
be Haney’s Big House. Spolu s ním sa do
tejto miestnej tanečnej sály zvykli vkrádať aj
jeho bratranci – budúci kazateľ Jimmy Swag-
gart i budúci country spevák Mickey Gilley.
Práve našliapnuté rytmy černošských tan-
čiarní i melódie južanského country ho vari
najvýraznejšie ovplyvnili.

Neskôr spojil prvky rhythm & blues, boogie-
woogie, gospelu a country vo svojom vlast-
nom zvuku. A od pätnástich rokov sa hraním
po krčmách a baroch živil. Jeho matka ho
neskôr zapísala na Southwestern Bible Col-
lege Waxahachie v Texase, ale nezostal tam
príliš dlho. Volanie sirén hudby ho totiž za-
viedlo na trajektóriu, ktorá zmenila svet popu-
lárnej muziky. „Nedokončil som školu, bol
som typ dezertéra. Bolo mi povedané, aby
som odišiel zo školy, keďže som zahral a-
merickú hymnu ,My God Is Real‘ v štýle
boogie-woogie a nie ako gospel. Zistil som,
že boogie-woogie bol ten správny štýl, v a-
kommala táto skladba odznieť,“ uviedol Le-
wis v roku 2006 pre The New York Times. „Ta-
lent od Boha má predsa slúžiť k sláve ta-
lentovaného,“ zdôvodňoval ešte v polovici
päťdesiatych rokov. Po vyhadzove z kresťan-
skej univerzity začal hrávať po lacných krč-
mách a zdalo sa, že ho čaká koniec kariéry
a návrat k chudobe. Vo februári 1956 sa z člán-
ku v countryovom časopise dozvedel o Sa-
movi Phillipsovi a jeho firme Sun. Keď sa za
ním vydal, aby mu na ukážku „na mieste, kde
sa narodil rock’n’roll“ zaspieval a zahral nie-
koľko piesní z repertoáru Georgesa Jonesa
či Hanka Williamsa, Phillipsov asistent ho schla-

dil: „Chlapče, toto už neletí. Nauč sa ne-
jaké rock’n’roll a potom sa vráť.“O tri týžd-
ne bol Jerry Lee späť so skladbou „End of
the Road“, avšak na prvej platni predsa len
vyšla countryovka „Crazy Arms“, ktorú pred-
tým preslávil Ray Price. Predalo sa z nej v tej
oblasti 300 000 kusov, čo bolo oveľa viac
než z prvých platní Elvisa Presleyho, ktorý za-
čínal v rovnakej firme. Niet preto divu, že keď
pred Lewisom neskôr hudobní novinári titu-
lovali Elvisa prezývkou Kráľ rock’n’roll, seba-
vedome tvrdil: „Elvis nie je ničmoc, kráľom
rock’n’rollu som bol vždy ja.“ Sám mal pri-
tom už od školy inú – a náležite si prezývku
užíval. Hovorilo sa mu The Killer, teda „Zabi-
jak“. A jeho divoký životný štýl tomu zodpo-
vedal. Tak či onak, po úspechu so skladbou
„Crazy Arms“ sa 21-ročný Jerry Lee dostal do
rebríčka country a v priebehu ďalších osemnás-
tich mesiacov zaznamenal značný úspech.

O ten sa zaslúžili predovšetkým dva jeho
najväčšie hity, ktoré ho sprevádzali po celý
život: „Whole Lotta Shakin’ Goin’ On“ (v pre-
daji prekonal šesťmiliónovú hranicu) a „Great
Balls of Fire“ (predalo sa „iba“ päť miliónov
výliskov). Autor „Veľkých ohnivých gúľ“ Otis
Blackwell, ktorý skladbu „ušil“ priamo na
Lewisa, bol mimochodom aj dvorným skla-
dateľom Elvisa Presleyho. Ani jednu z piesní
síce Jerry Lee nezložil, avšak svojím poda-
ním im vtlačil v podstate autorskú pečať. Niet
sa preto čo čudovať, že sa podľa magazínu
Rolling Stone obe objavili v prvej stovke reš-
pektovaného rebríčka najlepších piesní všet-
kých čias (61. a 96. miesto). Bol to skrátka tri-
umf „čertovského“ speváka a klaviristu, ktorý
na spoločnom turné s Chuckom Berrym, or-
ganizovanom americkým diskdžokejom Ala-
nom Freedom, drvil malíčkom aj podpätkom
klaviatúru práve tak, ako sme to mali mož-
nosť vidieť i v retrospektívnom filme „V zajatí
rytmu“, ktorý sa premietal aj v českosloven-
ských kinách. „Pamätníci chodia do kina
spomínať na roky svojich ,sladkých šest-
nástich‘, súčasní šestnásťroční sa naopak
chodia učiť, ako to vtedy v päťdesiatych ro-
kochbolo okolo počiatkov rock’n’rollu – to
všetko preto, že sa u nás premieta hudob-
ný film režiséra FloydaMutruxa V zajatí ryt-
mu (American Hot Wax). Biografický prí-
beh, nakrútený v roku 1977 a vracajúci nás
do New Yorku roku 1959, uvádza nielen
hviezdy formátu Chucka Berryho a Jerry-
ho Lee Lewisa, ale najmä veľa nádhernej
dobovej muziky,“ písal na konci sedemde-
siatych rokov mesačník Melodie.

Jerry Lee nebol len epochálnym spevá-
kom a klaviristom či skladateľom (hoci s vý-
nimkou „High School Confidential“ a „Lewis

su v roku 1995 vyjadril: „Tento muž nehrá
rock’n’roll. On sám je rock’n’roll!“ A John-
ny Cash, legenda americkej country hudby
i osobný priateľ a rockový kolega Jerryho
Lee Lewisa, raz poznamenal: „Nikto, dokon-
ca ani Elvis Presley, nechcel v rámci spo-
ločných koncertných turné prísť na rad až
po JerrymLee!“V článku „O kom sa hovorí“
uverejnenom v českom časopise Melodie
z roku 1972 publicista Jiří Černý konštatoval:
„Keď sa ktorýkoľvek klavirista chce niečo
dozvedieť o vrastaní boogie-woogiedo rock’-
n’rollu a vôbecoúloheklavíra v rockovej hud-
be, vždy sa musí vrátiť až k Jerrymu Lee
Lewisovi.“ Ako napokon aj hovorieval re-
klamný slogan: „Rock’n’roll is the thing,
and Jerry Lee is the king“ – teda rock’n’roll
je to pravé a Jerry Lee je jeho kráľ. „Vytvoril
som rock’n’roll dávno predtým, než ostat-
ných vôbec napadlo hrať tento žáner. Keď
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xcentrický klavirista a spevák bol pri
tom, keď rock’n’roll začínal svoje víťaz-
né ťaženie svetom. Jeden z najtalento-

vanejších a najoriginálnejších pianistov všet-
kých čias získal množstvo zlatých platní, tiež
štyri ceny Grammy, vrátane tej za celoživot-
né dielo. „Bez Jerryho Lee Lewisa by som
nebol tým, kýmsom.Bol priekopnícky a str-
hujúci. Úplne rozdrvil klavír,“ uviedol britský
spevák a tiež výborný klavirista Elton John.
„Rebel až do konca,“ nechal sa počuť ame-
rický basgitarista, spevák a zakladajúci člen
rockovej skupiny KISS Gene Simmons. Svo-
ju sústrasť na sociálnych sieťach vyjadrili tiež
člen skupiny The Rolling Stones Ronnie Wood

či bývalý člen kapely The Beatles Ringo Starr.
„Nikto nemal kreatívnejší prístup k hudbe
alebo zápalistejší prístup k jej prezentácii,
akoJerryLeeLewis.Malschopnosťdaťsvo-
ju pečiatkuna každýdruhhudobnéhomate-
riálu, ktorý nahral,“ konštatoval známy hu-
dobný publicista Peter Guralnick, autor dvoj-
zväzkovej biografie Elvisa Presleyho. Vynika-
júci rockový spevák Robert Palmer sa vy-
jadril takto: „Neexistoval žiaden ďalší ame-
rický rockový spevák, ktorý by mal tú kon-
krétnu zmes egoistického sebavedomia,
vrodeného vkusu a citlivosti, eklekticizmu
(zahral Chucka Berryho, spirituály, blues,
country alebo najtvrdší rock’n’roll), prepra-

covanej vokálnej aj inštrumentálnej tech-
nikyačírejbravúrnosti,akoJerryLeeLewis.“
Rockabilly gitarista a hudobný producent Ro-
land E. Janes, ktorý pôsobil v štúdiu Sun Re-
cords v rokoch 1956 až 1963, spomínanému
Petrovi Guralnickovi povedal: „Je to ako po-
čúvať kompletne inú hudbu, takú, akú som
nikdy predtým nepočul. Lewis hrá rovna-
ko dobre pravou a ľavou rukou.Viehraťna-
plno ľavou rukou tak dobre, ako väčšina ľu-
dí svojou pravou rukou a má rytmus, ten
fantastický basový rytmus – teda hudba
v jeho podaní sa nikdy nezastaví.“

Bruce Springsteen, jedna z významných
postáv v rockovej histórii, sa na Lewisovu adre-
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V piatok 28. októbra 2022 zomrel vo veku 87 rokov JERRY LEE LEWIS, jedna
z legiend amerického rock’n’rollu. Lewis bol posledným z generácie slávnych
amerických rockových hudobníkov, medzi ktorých patrili Chuck Berry, Eddie
Cochran, Bo Diddley, Fats Domino, Bill Haley, Buddy Holly, Ray Charles, Roy
Orbison, Carl Perkins, Elvis Presley, Little Richard či Gene Vincent.
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Boogie“ písali jeho najväčšie hity druhí), ale
priniesol nové prvky, ktoré predznamenali
vývoj: virtuózne rock’n’boogie, country blues,
hovorené monológy či v neposlednom rade
útočný vzťah ku klavíru. Niet divu, že keď na
koncertoch zajačal do preexponovaných zo-
silňovačov a „odpálil“ napríklad klasiku Chucka
Berryho „Zabaľ to Beethoven“ (Roll Over Bee-
thoven), do uličiek medzi rady sedadiel vtrhli
fanúšikovia „pravého“ rock’n’rollu a jasotom
i tancovaním si u neho vydupali všetky jeho
slávne hity. Napriek tomu nebol takým dieťa-
ťom šťasteny, ako by sa na prvý pohľad mo-
hlo zdať. Ani jeho blesková rock’n’rollová ka-
riéra, vďaka ktorej letelo jeho meno svetom,
nedospela k svojmu logickému vrcholu. Na jar
1958 mal cestu k rock’n’rollovému trónu o-
tvorenú. Po autonehode Carla Perkinsa, od-
chode Presleyho na vojnu, Little Richarda do
kňazského seminára, Chucka Berryho do vä-
zenia a ústupe Billa Haleyho zo slávy nemal
Lewis takmer konkurenciu.

Práve chystal veľké koncertné turné po
puritánskej Veľkej Británii, tam sa to ale zvrt-
lo. Vtedy sa hovorilo, že obyvatelia Britských
ostrovov sú na Američanov veľmi prísni a že
ich zvyčajne nemajú príliš v láske. Priatelia
okolo Jerryho Lee mu odporučili, aby na tur-
né nebral svoju novú, v poradí už tretiu, ženu.

On ale na ich rady nedbal, vo svojom manžel-
stve totiž nevidel problém. Lenže problém
tam bol, a nie jeden. Akonáhle sa novinári
dozvedeli, kto je veľmi mladé dievča vedľa
speváka, roztrhali ho na kusy. Myra Gale
Brownová totiž bola nielen spevákova man-
želka, ale aj dcéra jeho vlastného bratranca,
ktorý s ním hral v kapele. Ďalším problémom
bolo, že mala iba trinásť rokov, hoci sa Lewis
snažil tvrdiť, že má o dva roky viac. Korunou
toho všetkého bolo, že sa pár vzal skôr, než
sa hudobník oficiálne rozviedol so svojou dru-
hou ženou, čo asi vo výsledku toľko nevadi-
lo, pretože aj predtým, než si vzal svoju dru-
hú ženu, nebol oficiálne rozvedený s tou pr-
vou. Ňou bola 17-ročná Dorothy Bartonová,
ktorá sa vtedy štrnásťročnému Lewisovi po
dvoch rokoch manželstva „zdala byť príliš
stará“; s druhou manželkou Jane Mitchamo-
vou vydržal štyri roky.

Verejnosť bola pohoršená a turné zruše-
né. Dokonca v britskom parlamente sa strhla
diskusia a jeden sir predniesol pamätnú ve-
tu: „Máme dosť vlastných rock’n’rollových
interpretov, než aby sme ich museli voziť
zo zámoria.“ Odpor k roztopašnému výtržní-
kovi a dozvuky aféry sa preniesli aj do USA.
Bojkot rozhlasových staníc pod tlakom cirkvi
a skupín rodičov, ktoré odmietli hrať jeho plat-

ce spojenie britského beatu a amerického
rock’n’rollu. Jej výpovedná hodnota je veľ-
mi silná a aj po viac ako polstoročí svojou
fantastickou a neopakovateľnou koncert-
nou atmosférou nefalšovaného rock’n’rol-
lu i nábojom obrovskej energie dokazuje,
prečo sa rock’n’roll považoval a dodnes po-
važuje za hudobnú revolúciu,“ podčiarkol
Peter „Bonzo“ Radványi, hudobník, publi-
cista a jedna z legiend slovenského a česko-
slovenského big-beatu. Na albume, „ukážke
fenomenálnych zručností Lewisa ako kla-
viristu a speváka, ktoré boli zdokonaľo-
vané neúnavnými koncertnými turné“, ho
sprevádza britská beatová skupina The
Nashville Teens.

Iniciátorom tohto albumu bol nemecký
producent Siegfried „Siggi“ Loch, šéf jazzo-
vého oddelenia vo vydavateľstve Philips Re-
cords. V knihe Joe Bonoma „Lost and Found“
Loch spomína: „Zistil som, že v Star Clube
boli všetky mladé, poväčšine britské sku-
piny, ktoré hrali hudbu Chucka Berryho
a ďalších amerických rockerov. Boli to ich
hrdinovia... Zašiel somzamajiteľomanavr-
hol som mu, že začnem nahrávať skupiny
v Star Clube, čo som aj urobil.“ Podľa Lo-
cha bolo nastavenie nahrávania nekompliko-
vané, s mikrofónmi rozmiestnenými v obe-
censtve tak, aby sa zachytili jeho reakcie.
Výsledky boli zvukovo ohromujúce, Bono-
mové zistenia boli nasledovné: „Ohovárači
sa sťažovali na to, že album je strhujúco
hlučný a chýbamu subtílnosť, s akou vstu-
poval Jerry Lee Lewis do skladieb. Ďalej
fakt, že piano je namixované príliš hlasito.
Isté však je, že Siggi Loch v tento jarný ve-
čer zachytil niečo brutálne úprimné o ,Za-
bijakovi‘ a o živelnom a nadčasovom cen-
tre najlepšieho rock’n’rollu.“

Tento album bol predovšetkým z dôvodu
právnych reštrikcií dostupný po desaťročia
iba v Európe. V roku 2014 povedal Lewis au-
torovi jeho životopisu Rickovi Braggovi:
„Ach človeče, to bola monštruózna nahráv-
ka, ale tá nahrávacia spoločnosť mi nikdy
nezaplatila ani penny.“V kritike, ktorá získa-
la 5 z 5 možných hviezdičiek, jej autor Milo
Miles vo vytržení pre časopis Rolling Stone
uviedol: „Live at the Star Club nie je album
ale miesto zločinu. Jerry Lee Lewis zma-
sakroval svojich rivalov v reťazi trinástich
skladieb, ktorá znie ako jeden dlhánsky bič.
Toto bol jeden z prvých a najfantastickej-
ších Lewisových koncertov z jeho divokých
rokov.“ Q Magazine to komentoval nasle-
dovne: „Toto by mohlo byť najvzrušujúcej-
šie vystúpenie, ktoré bolo kedy v histórii

nahraté.“ Album bol zahrnutý aj do ankety
„67 stratených albumov, ktoré musíte vlastniť!“
(obsadil v nej 5. miesto), ktorú zverejnil pop-
ulárny britský hudobný časopis Mojo. Ten na
adresu Live at the Star Club súčasne napísal:
„Neuveriteľne seizmický dokument o rock’-
n’rolle, tak démonický a živelný, že len sot-
va môže udržať svoje pódiové dekórum.“

Americká online hudobná databáza All-
Music o albume uviedla:„Liveat theStarClub,
album obsahujúci všetky esencie rock’n’-
rollu... nie je možné opísať slovami, ktoré

by obsiahli atmosféru zachytenú počas
koncertu. Live at the Star Club je výni-
močný; Jerry Lee Lewis búši do klávesov
tak silno, že sa zdá že už nevydržia, rocku-
je tvrdšie než ktokoľvek kedykoľvek pred-
tým. V porovnaní s týmto znie trash me-
tal krotko, The Stooges rozpačito, The
Sex Pistols slabošsky a hardcore punk
vyzerá ako vykastrovaný. Rock’n’roll je
o ohnivom vystúpení a nič neznie ohnivej-
šie ako tento koncert; nič nezasiahne viac
ako toto a ani nič neznie hlasitejšie. Nebu-
deme preháňať ak povieme, že toto je naj-
lepší album aký bol kedy zaznamenaný
z koncertu naživo a takisto nie je preháňa-
ním nazvať ho najlepším rock’n’rollovým
albumom aký bol v histórii nahratý. Rov-
nako ani nie je možné opísať slovami túto
hudbu – na to, aby ste uverili si to musíte
naozaj vypočuť.“

Na platni možno počuť štyri skladby z Le-
wisových vlastných hitov: „High School Con-
fidential“, „Lewis Boogie“, „Great Balls of
Fire“ a „Whole Lotta Shakin’ Goin’ On“, nasle-
dovaných prehliadkou najslávnejších rock’-
n’rollových skladieb v jeho špecifickom po-
daní. Ide o piesne „Good Golly Miss Molly“
a „Long Tall Sally“ od Little Richarda, dve ver-
zie „Whatˈd I Say“ od Ray Charlesa, „Hound
Dog“, ktorú preslávil Elvis Presley, „Money“,
ktorú v tom čase preslávili The Beatles,
„Match-box“ od Carla Perkinsa (tiež The
Beatles) a k tomu country hit „Your Cheatinˈ
Heart“. Figuruje tam aj skladba „Mean Wo-
man Blues“, ktorú vari najvýraznejšie zvidi-
teľnil Roy Orbison.

Joe Bonomo nazýva skladbu „Mean Wo-
man Blues“, ktorá otvára album, ako „vyni-
kajúcu samu osebe, tak ako celý koncert“.
Autor Colin Escott opisuje Lewisa v podaní kla-
siky Hanka Williamsa „Your Cheatin’ Heart“
ako „turné predstavujúce silu jednéhomu-
ža“, „veľkolepú fúziu všetkého toho, čo je
zahrnuté v osobnosti Jerryho Lee Lewisa.
Malé kúsky klavírneho blues hodené do
stredu kamennej country klasiky a vokál
spaľujúcej intenzity“. V knihe o Jerrym Lee
„His Own Story“ z roku 2014 jej autor Rick
Bragg vyjadruje obdiv hre na klavír v Live at
the Star Club, ktorý podľa jeho názoru „znie
akoby sa občas lámal, akoby naň udiera-
lo kladivo na cvoky a nie človek z mäsa
a kostí“ a koncert považuje za jedno z „naj-
gurážnejších a najspektakulárnejších diel,
aké boli kedy nahraté“.

Ruka v ruke s divočinami na pódiu nebo-
lo Jerrymu Lee Lewisovi nič cudzie ani v sú-
kromnom živote. Na rováši mal nejeden škan-

ne, zlomili „Zabijakovi“ väz a jeho kariéra tak-
mer zo dňa na deň skončila. Lewis až do kon-
ca života nechápal, čo urobil zle. Často sa
hájil tým, že si Myru vzal, aj keď nemusel. Iný-
mi slovami, že nebola tehotná. Podporu mu
vtedy vyjadril aj sám Elvis Presley, ktorý sa
raz nechal počuť: „Keby som vedel hrať na
klavír tak akoJerry Lee, prestal by somspie-
vať.“ Ale to bolo s najväčšou pravdepodob-
nosťou tým, že on sám sa vtedy schádzal
s Priscillou Wagnerovou-Beaulieuovou, kto-
rá mala štrnásť rokov a ktorú si neskôr tiež
zobral za ženu. „My chlapci z Juhu sme ne-
chápali taký humbug okolo Jerryho svad-
by s trinásťročnou dievčinou,“ podčiarkol
rockabilly muzikant Ronnie Hawkins, ktorý
zomrel v máji 2022. Mimochodom, Jerry Lee
Lewis bol sedemkrát ženatý. „Ak Boh vy-
myslel niečo lepšie ako ženu, určite si to
nechal pre seba,“ poznamenal. Celkovo mal
šesť detí (troch synov, tri dcéry), z ktorých
dve zomreli.

Lewis sa preslávil divokým spôsobom
vystupovania: klavír doslova krotil, stál na
ňom, z času na čas ho podpálil alebo zhodil
z pódia, hral postojačky, nohou, päsťami, lak-
ťami a k tomu pohadzoval nepoddajnou pre-
rastenou šticou. Bolo neuveriteľné, ako doká-
zal rukami priam diabolsky udierať do klá-
vesov a brázdiť po klaviatúre. Dokumentovať
to môžeme nielen zachovanými videami, ale
najmä fantastickým albumom „Live at the
Star Club“, ktorý vznikol v západonemec-
kom Hamburgu 5. apríla 1964. Je všeobec-
ne považovaný nielen za najlepší v „Killerovej“
diskografii, ale aj za jeden z najdivokejších
živých albumov v dejinách rockovej hudby.
Mnohí poslucháči aj odborníci mu prizná-
vajú v ranej epoche klasického rock’n’rollu
úplné absolutórium. „Platňa ponúka iskria-

„Nedokončil som
školu, bol som
typ dezertéra.
Bolo mi
povedané, aby
som odišiel zo
školy, keďže
som zahral
americkú hymnu
,My God Is Real‘
v štýle boogie-
woogie a nie ako
gospel. Zistil
som, že boogie-
woogie bol ten
správny štýl,
v akommala
táto skladba
odznieť.“

Jerry
Lee Lewis
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dál, opradený radom obvinení z trestných
činov, ktoré súviseli s tvrdými drogami, strel-
nými zbraňami a s alkoholom. „Jerry Lee a
Kris Kristofferson boli jediní dvaja chlapi,
ktorí chľastali viac ako ja. Vždy ma doká-
zali opiť,“ spomínala rocková speváčka Ja-
nis Joplinová, preslávená svojimi alkoholo-
vými výstrelkami. Ku všetkým prehreškom
sa ale Lewis vždy staval čelom. „Nikdy som
nebol pokrytec,“ povedal britskému hudob-
nému publicistovi Nickovi Kentovi. „Nie som
žiaden dobráčisko, no nie som falošný.
Môj život bol ako otvorená kniha. Nikdy
som nepredstieral, že som niekým iným
než som a čokoľvek čo som urobil, som
otvorene priznal. Svoj život som žil napl-
no a takéto konanie som si aj dokonale
užíval.“ Raz pre magazín Rolling Stone, po
tom, čo strávil istý čas na klinike Betty Ford
v Rancho Mirage v Kalifornii z dôvodu svo-
jej závislosti na analgetikách, drogách a al-
kohole, poznamenal: „Občas som sa zbláz-
nil. Ale ak by to všetko, čo povedali že
som urobil bola pravda, už dávno by som
bol sedel vo väzení.“

Na výslnie sa Jerry Lee Lewis v Európe
predral už v prvej polovici šesťdesiatych
rokov, v USA potom až desať rokov po zru-
šenom turné po Británii, keď sa vydal na
cestu čistého country. Prešiel čas a prišli
The Beatles. Svoj vzťah k nim a k pop mu-
sic, akú stelesňovali, zdôvodnil Lewis ú-
primne v roku 1969, kedy už ich oslavoval
kdekto: „Prečo sa teraz venujem country
hudbe? Pretože v pop music nepočujem
nič, čo by stálo za to. Hudbu country ľu-
dia môžu pochopiť. Určite nerozumejú
tým zložitým albumom The Beatles. A tie
ich filmy! Na to ľudia ešte nie sú pripra-
vení. Napokon mne sa The Beatles nikdy
nepáčili. Povedal by som, že tvorba z ich
raného obdobia bola dobrá, ale tá nes-
kôr, to nie je nič pre mňa.“ Príklon Jerryho
Lee ku country music však určite nebol za-
nedbateľnou reakciou na „zložité albumy,
ktorým nikto nerozumie“. Nielenže od za-
čiatku svojej kariéry nahrával aj vyslovene
country piesne, ako napríklad „You Win
Again“ alebo „Your Cheatin’ Heart“ od Han-
ka Williamsa, ale aj jeho tzv. čisté rock’-
n’rollové nahrávky neboli zrejme tak „čisté“,
keď napríklad „Whole Lotta Shakin’“ obsa-
dila prvé priečky súčasne v rebríčku pop mu-
sic, country aj rhythm & blues. V roku 1968 sa
vrhol na repertoár country doslova systema-
ticky a v hraniciach tejto kategórie jeho single
aj albumy patrili k najpredávanejším.

Spomeňme napríklad rok 1972, kedy
v tomto rebríčku obsadili 1. miesto obidve
strany singla „Chantilly Lace/Think About It

Darlin’“. To isté sa mu podarilo predtým s „Me
And Bobby McGee /Take A Little Chance
On Me“. Avšak! „To ešte nikto nedokázal,
aby mal číslo jeden s obidvomi stranami
platne za sebou. Ale mňa na žiadnu cenu
nikdy nenavrhnú. Nikdyma neocenia. Ke-
by to isté docielili Ray Price, Johnny Cash
alebo Elvis, dostali by všetky možné ce-
ny. Dokážem to ja – a nikto si to nevšim-
ne. Ale Clark Gable bol tiež neoddiskuto-
vanejším kráľom filmu a za celý život ne-
dostal cenu Akadémie,“ posťažoval sa „Za-
bijak“ v jednom interview v sedemdesiatych
rokoch. Pritom napriek úspechu, ktorý dosia-
hol ako country spevák sa neskôr občas
priznal k tomu, že prahol po starých do-
brých časoch rock’n’rollu. „Viete, keby som
takmohol nájsť ďalšiu skladbu, niečo ako
,Whole Lotta Shakin’‘... Niektoré skladby
jednoducho majú v sebe niečo špecific-
ké. Ale nemyslím si, že nájdem ďalšiu ta-
kú pieseň. Presne tak ako som sa už raz
na tento svet narodil a viackrát sa nenaro-
dím,“ zveril sa Petrovi Guralnickovi v inter-
view v roku 1971.

Malo časom podľa jeho názoru zmysel
stále oživovať hudbu, ktorá vytvorila základ
vlastne všetkého, čo sa na scéne populár-
nej muziky odohráva dnes? „Po zmluvách,
ktoré som v priebehu rokov podpísal s hu-
dobnými spoločnosťami, by som mohol
pokojne odísť a žiť v prepychu. Ale mňa
hudba baví, mám rád kontakt s publikom.
Mohol by som hrať v bare pred tromi
návštevníkmi a keby som sa im páčil, pe-
niaze by ma nezaujímali. Dajte mi iba Bloo-
dy Mary (vodka s rajskou šťavou), dobrú
cigaru, mikrofón a klavír... Keby som od-
počíval, vystupoval iba v televíziách a na-
hrával platne, stratil by som kontakt s pu-
blikom. A to potom, myslím, by som stra-
til všetko.“

Preto bol Jerry Lee Lewis neustále ak-
tívny, plný plánov a koncertoval i nahrával
do vysokého veku. V poslednom období sí-
ce iba sporadicky, ale naplno. A najmä
s mladšími umelcami – s jeho nasledov-
níkmi a obdivovateľmi, ktorí boli nadšení, že
môžu spolupracovať s jedným zo zakladajú-
cich otcov rock’n’rollu. Svedčí o tom naprí-
klad album „Last Man Standing“ z roku
2006, ktorého názov odkazoval na to, že
z priekopníkov „pravého“ rock’n’rollu zostá-
val už iba Lewis. Nahrávka mala celosveto-
vý úspech a fanúšikovia čakali, že pôjde
o rozlúčku a že sa Jerry Lee po päťdesiatich
rokoch koncertovania odoberie na odpoči-
nok. On to bral ale inak, úspech platne ho

podpichol k ďalšej práci. Na albumoch
„Mean Old Man“ (2010) a „Rock & Roll
Time“ (2014) mu hosťovali napríklad Eric
Clapton, Mick Jagger, Willie Nelson, Jimmy
Page, Keith Richards, Kid Rock či Neil
Young. Nápad, že tie najväčšie rockové
mená by mali prísť k nemu, sa mu zdal ab-
solútne prirodzený. „Som jediný, ktorý zos-
tal a ktorý je toho dokonale hodný. Všetci
ostatní buď zomreli alebo odišli. Iba The
Killer rockuje naďalej,“ neodpustil si poz-
námku pre magazín Goldmine. Skrátka,
nedala mu spať jeho príznačná, ale vlastne
kúzelná tvrdohlavosť. Ako svoje krédo v ro-
ku 1989 Nickovi Kentovi zhrnul: „Ja nemu-
sím nikomu nič dokazovať! Jednoducho
sa mi páči, keď môžem všetkým nakopať
zadok.“

V posledných rokoch ho trápili zdra-
votné problémy, na verejnosti sa objavoval
čoraz menej. V rozsiahlom rozhovore, ktorý
v roku 2015 poskytol britskému denníku
Guardian, vyjadril obavu, či kvôli svojmu di-
vokému životu predsa len neskončí v pekle,
ktorému sa za mlada smial. Vo februári
2019 utrpel mozgovú porážku. Napriek
tomu, že ju najprv popisoval ako slabšiu
mozgovú príhodu, bolo to všetko len nie
slabšia mozgová príhoda. Musel sa opä-
tovne učiť ako používať svoju pravú ruku
a ako chodiť. „Nikdy som nič podobné
nezažil,“ priznal o pár mesiacov neskôr pre
časopis Rolling Stone. „Bolo to náročné
a bola to veľmi emocionálna skúsenosť.
Nevedel som čo sa so mnou bude diať.
Zobudil som sa v nemocnici. Začal som
sa modliť a pokúsil som sa dať opäť do
poriadku.“O menej než jeden rok – vo svo-
jich 84. rokoch – sa Lewis dostatočne zo-
tavil tak, aby začal pracovať na novom
gospelovom albume v Nashville s produ-
centom T-Bone Burnettom. V ďalšom zna-
mení svojej neuveriteľnej nezlomnosti bol
schopný nakoniec hrať aj na klavír. Album
ale zostal zatiaľ nevydaný.

Kým koncertoval, nevyrážal na turné i-
nak ako s poriadnou zásobou starých, naj-
lepšie čiernobielych westernov, ktoré po
večeroch v hotelových izbách sledoval. Do-
razil s nimi aj do Prahy. Prvýkrát zahral
v metropole Česka roku 2004 vo veľkej sále
Lucerny. O päť rokov neskôr nadchol di-
vákov – medzi nimi i autora tohto článku –
energickým vystúpením v holešovickej špor-
tovej hale. Vydať sa v pondelok 9. novem-
bra 2009 do pražskej Tesla Arény na kon-
cert jedného z kráľov rock’n’rollu sa rento-
valo najmä preto, že človek mal možnosť

aspoň symbolicky nadýchať sa kúštika hu-
dobnej histórie. A hoci sa našlo iba nece-
lých dvetisíc ľudí, ktorým v tom čase 74-
ročný pamätník zlatej éry tohto hudobného
žánru zahral, všetci sme mohli konštatovať,
že z jeho vyhlásenej pódiovej dravosti nič
nestratil a stále disponoval pôsobivým spô-
sobom hry na klavír. Jerry Lee Lewis síce už
nebol ten „Zabijak“ ako kedysi, avšak hú-
ževnatosť, s akou sa prezentoval na kon-
certnom pódiu u našich západných suse-
dov, bola neuveriteľná a obdivuhodná. A
nech už spieval rýchly rock’n’roll, melodic-
ké country či tradičný blues, znel jeho hlas
stále silno. V rámci celovečernej akcie od-
štartovala o 20. hodine svoj set Jerryho mlad-
šia sestra Linda Gail Lewisová a hneď bolo
jasné, že Lewisovci majú rock’n’roll jedno-
ducho v krvi. V bratovom duchu bol aj záver
jej šou, kedy po hite „Shake, Rattle And
Roll“ hrala ako Jerry Lee vo svojich najlep-
ších rokoch na klavír nohou. Po asi 20 minú-
tovej prestávke sa v sále opätovne zhaslo a
na pódium nastúpila „Zabijakova“ kapela,
zatiaľ bez frontmana. Tvorili ju štyria muzi-
kanti z Tennessee – basový gitarista,
bubeník a dvaja sóloví gitaristi. Známejším
z nich bol Kenny Lovelace, ktorý so „šé-
fom“ spolupracoval už od roku 1966. Na-
pokon prišiel na pódium sám Jerry Lee
a z toho, čo toho večera predviedol možno
usudzovať, že aj napriek siedmim krížikom
na krku nestratil veľa zo svojej zručnosti.

Čas medzi pesničkami nestrácal zbytoč-
nými rečami, hral jednu za druhou. Dianie
na pódiu však bolo trochu statické. Veľa sa
nehýbal žiaden z muzikantov a pohyby na-
vyše nerobil, vo svojom veku celkom logic-
ky, ani Lewis. Pódium skôr pôsobilo diva-
delným dojmom, zo strán lemované veľkým
plynovým kúrením. A konečne! S prvým veľ-
kým hitom „Whole Lotta Shakin’ Goin’ On“
sa zapojilo aj tlieskajúce publikum. Za túto
pesničku si veterán, ktorého ruky po klavia-
túre kĺzali s tradičnou ľahkosťou, vyslúžil
standing ovations. A aby nenechal nič na
náhodu, „odpálil“ svoj ďalší veľký hit – „Great
Balls of Fire“. Mnohí ľudia vstali a chceli tan-
covať, bohužiaľ medzi nami chodila och-
ranka a usadzovala divákov späť na miesta.
Po záverečnom sóle, po trištvrte hodine hra-
nia, Lewis odišiel a nechal zostatok skladby
dohrať svojou kapelou. A aj keby niekto na-
mietal, že to boli predovšetkým dve spomí-
nané pesničky, ktorými dokázal rozvášniť
fanúšikov (okrem nich odohral ďalších pät-
násť: „Baby Why You Been Gone So Long“,
„Before The Night Is Over“, „C.C. Rider“,
„Down The Line“, „Drinkinˈ Wine Spo-Dee

O’Dee“, „I Don’t Want To Be Lonely Tonight“,
„Mexicali Rose“, „No Headstones On My
Grave“, „Rockin My Life Away“, „Roll Over
Beethoven“, „She Even Woke Me Up To Say
Goodbye“, „Sweet Little Sixteen“, „Trouble In
Mind“, „You Belong To Me“ a „You Win A-
gain“), určite stálo za to si ich prísť vypočuť.

Na záver dodajme, že Lewis, ktorý bol
slávnostne uvedený do Rock and Roll Hall
of Fame (Siene slávy rock’n’rollu) v roku
1986 a v roku 2005 obdržal aj Cenu Gra-
mmy za celoživotný prínos, sa v októbri
2022 dostal tiež do Country Music Hall of
Fame (Siene slávy country music). Žiaľ, kvô-
li oslabenému zdraviu si ocenenie nemohol
prevziať osobne. „Dnes vám píšem so srd-
com plným smútku a sklamania, ležiac
chorý v posteli namiesto toho aby som sa
s vami podelil o svojemyšlienky osobne,“
napísal Jerry Lee nedlho pred tým, než sko-
nal. „Urobil som všetko čo som len mo-
hol, aby som v sebe pozbieral silu a dnes
prišiel – tešil som sa na to tak veľmi už
odvtedy, čo som sa o tejto udalosti do-
zvedel. Úprimne sa vám všetkým ospra-
vedlňujem za neúčasť na tejto významnej
udalosti a dúfam, že vás všetkých čos-
koro uvidím.“ Pamätnú plaketu napokon
Lewisovi priniesla až domov ďalšia country

hviezda Kris Kristofferson. „Uznanie for-
mou najvyššieho ocenenia v oblasti coun-
try hudby vo mne vyvoláva pokoru. Som
povďačný všetkým tým, ktorí uznali, že
hudba Jerryho Lee Lewisa je country hud-
ba a ďakujem nášmu všemohúcemu Bo-
hu za jeho večnú spásu a milosť,“ uviedol
Lewis.

„S rock’n’rollom prídeš do pekla,“ hro-
zili kedysi začínajúcemu talentovanému kla-
viristovi vidiecke autority. „Vychovávali ma
ako dobrého kresťana, ale nestal som sa
ním. Povedal by som, že somnebol asi do-
statočne silný. Nechcem zomrieť a prísť
do pekla. Ale myslím, že som sa nevydal
správnym smerom…Mal zo mňa byť kres-
ťan, ale na evanjelium som veľmi slabý.
Som chlap, čo hrá rock’n’roll. V súdny
deň sa všetci budeme spovedať Bohu,“
zdôraznil Jerry Lee Lewis v sedemdesiatych
rokoch pre magazín Rolling Stone. „Ale akpôj-
dem do pekla, zahrám si tam na klavíri!“
– dodal pri inej príležitosti „Zabijak“, kto-
rého hudba zostane navždy nesmrteľnou.

Andi Ray Haverda

SPOMIENKA JERRY LEE LEWIS (29. IX. 1935 - 28. X.2022)
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Jedinečná reedícia albumov 
vychádza na LP aj CD

AJ DEVIATY štúdiový album skupiny The
Cure sa dostal medzi legendárne, ktoré vyšli
v edícii k 30. výročiu. Z komerčného hľadis-
ka to bol najúspešnejší album skupiny The
Cure. V britskej albumovej hitparáde sa dostal
až na vrchol, v americkej sa vyšplhal na 2.
miesto. Vyšiel 3 roky po úspešnom kultovom
albume „Disintegration“, takže The Cure ma-
li dvere otvorené aj medzi širšie publikum.
Navyše prvá polovica 90. rokov vo svete šou-
biznisu priala aj alternatívnejšie ladenej gita-
rovej hudbe a kapely z undergoundu a klu-
bov tak odrazu dokázali zapĺňať aj športové
haly a štadióny.

Kým jednoliaty album „Disintegration“ vy-
nikal hlavne atmosférou, dlhšími plochami,

reverbami, na albume „Wish“ badať odklon
k veselšej a pestrejšej stránke tvorby The
Cure pripomínajúcej niektoré singlové pies-
ne z polovice 80. rokov. Pod autorstvom je
podpísaná celá skupina, je to posledný štú-
diový album s bubeníkom Borisom William-
som a prvý, kde sa prezentoval aj koncertný
sideman Perry Bamonte. Spolu s Robertom
Smithom ho opäť produkoval David M. Allen,
pre ktorého to bol piaty (a zároveň posledný)
album, na ktorom s The Cure spolupracoval.
Z albumu vyšli tri singlové hity – „High“,
„A Letter To Elise“ a „Friday I’m In Love“.
Práve posledná z menovaných piesní dosta-
la The Cure aj do popového mainstreamu,
no na druhej strane je to pieseň, ktorá sa pre
skalných fanúšikov The Cure inklinujúcich
skôr k temnejšej a gotickej tvári stala doslova
nočnou morou a na koncertoch túto „po-
vinnú jazdu“ berú ako nutné zlo. Aj história
jej nahrávky je trochu kuriózna, vznikla pri ex-
perimentovaní so zrýchľovaním a spomaľo-

vaním pások a Robert Smith si nevšimol, že
túto funkciu zabudol vypnúť. Koncertné ver-
zie tak znejú oproti štúdiovej trochu inak.

Napriek rôznorodým ohlasom má však
album „Wish“ v diskografii The Cure pevné
miesto. Poslucháča držia v napätí okrem sin-
glov aj zdanlivo nenápadné piesne ako „Do-
ing The Unstuck“, či „Cut“. Album na prvom
disku sa dočkal nového remastrovaného
zvuku, o ktorý sa v štúdiu Abbey Road po-
starali Robert Smith a Miles Showell. Bonu-
sové disky obsahujú aj demonahrávky a prá-
ve na príklade piesne „Cut“ vidno najväčší
rozdiel medzi suchým demom a vygradova-
nou energickou finálnou verziou. Nevydané
demoverzie a inštrumentálne demonahrávky
na druhom disku sú skôr pre zberateľov, z hľa-
diska bežného poslucháča je zaujímavejší
tretí disk s remixami, krorý ponúka iné po-
hľady na piesne The Cure – navyše s lepším
zvukom ako demoverzie.

Peter Cagáň

NEPOZNÁM v histórii rocku veľa kapiel či
interpretov, ktorí by v jednom roku vydali dva
albumy. Snáď Beatles, Frank Zappa , ale ani
oni neponúkli svojim priaznivcom takú boha-
tú nádielku skladieb a minutáže. Prvý, jarný
album, „Unlimited Love“ ponúka 17 skladieb
s celkovou stopážou 1 hodina a 13 minút.
Tento jesenný, „Return Of The Dream Can-
teen“ je skoro navlas rovnaký. Jeho 1 hodina
a 16 minút je naplnená tak isto 17 skladba-
mi. Obidva albumy vznikli v podstate naraz.
Kapela mala materiál na 100 skladieb, ako
sami hovoria, takže vybrať 34 na dva albumy
mohol byť celkom problém. Výrazným pomoc-
níkom ale isto bol ich dlhoročný producent
Rick Rubin. Ďalším faktorom bol návrat gita-
ristu Johna Fruscianteho, ktorý - ako vidno -
znamená pre kapelu úžasný pretlak tvorivos-
ti, nápadov a opätovnej radosti zo spoločné-
ho hrania. Neviem si ani predstaviť tie úžas-
né hodiny jamovania, kedy vznikali tieto son-
gy. Pravda, ani na jednom z albumov možno

nenájdeme také výrazné skladby s hitovým
potenciálom ako na „Stadium Arcadium“ či
„Californication“. Ale to neznamená, že nie
je čo počúvať. Všetky skladby sú napísané
a zaranžované tak, že v nich nič nechýba, ale
ani sa nedá nič vynechať. Samozrejme zá-
klad je na skvelej base Fleu presných a úder-
ných bicíchChada Smitha. Do toho sa vplie-
ta Fruscianteho gitara, ktorá vnáša do skla-
dieb funky a vtip. Jeho sóla sú tak akurát
a prichádzajú v momentoch, keď by už mohla
skladba začať nudiť. Nie je pochýb, že on je
hlavný melodik. No a rap či spev Anthony
Kiedisa dokonale dotvára sound kapely, kto-
rá už 40 rokov (!) robí radosť fanúšikom. V nie-
koľkých skladbách dokonca zaznie aj saxo-
fón, trúbka či trombón.

Hneď úvodná „Tippa My Tongue“ začína
typickým Ya ya ya ya ya ya ya, a pokračuje
textom: „som zviera, niečo ako kanibal, po-
riadne nažhavený a naprogramovaný“. Za-
znie tu aj pekné gitarové sólo. Je tu všetko,
prečo máme RHCP radi. „Reach Out“ je ta-
ká, že by sme rozpoznali od akej kapely je, aj

keby sme boli hluchí. „Eddie“ je venovaná
Eddie Van Halenovi. Skladba ma na prvé po-
čutie veľmi nezaujala, ale od 2:47 zaznie
Fruscianteho sólo, a to ma dostalo. „Bella“ je
také fajn funky s dychmi. „My Cigarette“ je
asi jediná, ktorá nezačína nejakým gitarovým
riffom, ale len bicími a spevom. Napriek tro-
chu bláznivému textu, veľmi citlivá skladba.
Tú by som isto nevynechal na mojom výbe-
re. Nádych 60. rokov cítim v „Shoot Me a Smi-
le“, z ktorej môže byť potenciálny hit. Spo-
meniem ešte záverečnú skladbu „In The
Snow“, trochu netypickú, ako od Nicka Cavea.

Zabrať dá aj trochu bláznivý obal evoku-
júci 60. a 70. roky od dvojice animátorov Ju-
liena Calemarda and Thamiho Nabila. Aspoň
máte pri počúvaní tejto vyše hodinovej ná-
dielky, čo robiť.

Ján Graus

VANGELISOVA TVORBA sa postupne vyví-
jala od rockovej v kapele Aphrodite’s Child,
cez priekopnícku elektronickú, až po klasic-
kú. Bežné obecenstvo si ho bude navždy pa-
mätať vďaka oceňovaným filmovým sound-
trackom, ako „Chariots of Fire“, „1492, Con-
quest of Paradise“, či ku kultový „Blade Run-
ner“. Vangelis, vlastným menom Evangelos
Odysseas Papathanassiou (1943-2022), rode-
ný Grék, bol známy svojim záujmom o ves-
mírny výskum. Tento jeho záujem vyústil v ro-
ku 1997 v zoznámení sa so Scott Boltonom,
predným vedcom NASA, ktorý sa neskôr stal
aj hlavou projektu sondy Juno. Už vtedy sa s
Vangelisom dohodli na spolupráci. Názov
projektu, Juno, bol vybraný - ako mnoho iných
v NASA - z grécko-rímskej mytológie. Juno je
Rímska Héra, manželka Dia, ktorého Rima-
nia nazývajú Jupiter. Podľa jednej z bájí, keď
sa raz Zeus rozhodol ísť na Zem za jednou zo
svojich mileniek, aby ho Héra nevidela, zaha-
lil Zem do hustých mrakov. Avšak práve toto
dalo Hére signál, že sa niečo deje a vybrala
sa Dia hľadať a odhaliť jeho tajomstvo. Jed-
notlivé skladby v albume sú preto tiež in-
špirované a pomenované práve touto mytoló-
giou. Ostatne, nie je to zďaleka prvý výsledok
spolupráce Vangelisa s NASA. Spomeňme
úchvatný album „Mythodea“ (2001), ktorý
písal pre misiu na Mars, alebo „Rosetta“
(2016), ktorý je zas výsledkom jeho spolu-
práce s ESA. Avšak „vesmírnych“ albumov
má Vangelis samozrejme ďaleko viac.

Vo väčšine albumu sa stretávame skôr
s ambientnými plochami, než silným, neza-
budnuteľným nosným motívom. V skladbách
môžeme zachytiť aj pôvodné zvuky štartu son-
dy, riadiaceho strediska a neskôr aj samotné-
ho kozmu, ku ktorým mal Vangelis prístup.

„Juno’s Quiet Determinaton“ nás vťahuje
na pole experimentálnej improvizácie, ktorá
plynule prechádza do ďalšej kompozície s or-
chestrálnymi prvkami s názvom „Jupiter’s In-
tuition“. Okrem Slnka je to práve Jupiter, kto-
rý má okolo seba veľké radiačné pásy, tak
nebezpečné pre malú sondu a jej prístroje.
Vedci sa snažili jej trasu naprogramovať tak,
aby sa v týchto zónach zdržiavala čo najme-
nej. Túto nebezpečnú púť evokuje skladba
„Juno’s Power“. V „Juno’s Tender Call“, sa
pre poslucháča prvý raz zhmotňuje samotný
hlas Héry, ktorú tu „stvárnila“ slávna sopra-
nistka Angela Gheorghiu, rodená Rumunka
(1965), ktorá je kritikmi označovaná za jednu
z najlepších sopranistiek všetkých čias. Sklad-
ba vo mne vyvoláva predstavu prvého uzretia
strašidelne krásneho sveta tohto mocného
obra, Jupitera. Skladby „Jun’s Echoes“ a „Ju-
no’s Ethereal Breeze“ sú ďalšími zvukovými
improvizáciami, či kombináciou syntetické-
ho zboru spolu s kozmickými zvukmi sa-
motnej sondy.

„Jupiter’s Veil Of Clouds“ nám pripomína
jeden z pozoruhodných prínosov sondy a ka-
mery, ktorá nám priniesla dychberúce de-
tailné fotky Jupiterových mračien. Vedci pred-
pokladali, že práve táto kamera skolabuje
pod náporom radiácie ako prvá, avšak opak
bol pravdou.

S kompozíciou „Apo 22“ sa vraciame
k hlasom pozemnej kontroly v NASA a v „In
Serenitatem“, V pokoji, nachádzame priestor
pre záverečné reflektovanie nami podniknu-
tej spoločnej cesty s Juno.

Celý album je postavený skôr na improvi-
zovaných plochách Vangelisovej fantázie,
než „hitoch“. Vangelis nám v ňom ukazuje
naplno svoj pohľad na svet a vesmír: „Vždy
som si myslel, že ľudia majú sklon veriť, že
Vesmír je príliš komplikovaný na to, aby ho
mohli viac oceniť. Mám pocit, že je to práve
naopak. Všetko môže byť vysvetlené skrz vi-
brácie, sekvencie a hudbu. Zvuk a hudba sú
pre mňa všetko. Je to správna cesta pre po-
chopenie, cítenie, ocenenie a analyzovanie
vecí, ktoré pre nás predstavujú záhadu. Hud-
ba jemultidimenzionálny kľúč naodomknutie
dverí, ktoré predtým neboli nikdy otvorené.
Každý rozumie jazyku zvuku/hudby. Nemusí-
me sa ho nevyhnutne učiť. Musíme sa skôr
rozpamätať, keďže sme z neho zrodení. Je o-
tlačený hlboko v našej pamäti.“

Martin Námešný

www.facebook.com/nupopu www.popular.sk



kde je jeho domovskou scénou slávna hudobná kaviareň
„Lighthouse Cafe“. Zaujímavosťou je, že Daryl hral pôvodne na
saxofóne a klarinete a samozrejme spieval v kostolnom zbore.
Jeho starý otec hral dokonca v orchestri Counta Basieho a Du-
ka Ellingtona. Daryl študoval na Univerzite v Pittsburghu kom-
pozíciu a aranžovanie, od roku 2013 je majiteľom hudobného
vydavateľstva StrodeSongs Music. Daryl je známy tým, že rád
mení miesta svojho pobytu a tak počas svojho života vystriedal
miesta, ako Hong Kong, Austrália, Čína, Malajzia, Portoriko,
alebo Hawai. Stal sa zakladajúcim umelcom labelu RCA/Bahia.
Hrával s menami, ako Geri Allen, alebo Cecil Brooks III. a otvá-
ral koncerty kapelám, ako War, alebo Royovi Ayersovi. Strodes
má zatiaľ za sebou dva EP albumy, z rokov 2008 a 2009 a veľké
množstvo singlov a spoluprác.

28. II.- GUDMUNDUR PÉTURSSON
(ISL – PROGBLUES/SONGS)
Dnes 50. ročný islandský rodák Gudmundur Pétursson je
vlastne veteránom islandskej hudobnej scény a nahrávacích
štúdií. O bluesovú gitaru sa zaujímal už od puberty. Neskôr
hral a nahrával s menami, ako Pinetop Perkins, Jimmy Daw-
kins, alebo Billy Boy Arnold. Jeho progresívny prístup k blues
je ovplyvnený klasickou hudbou, jazzom, divadlom a art
rockom. Aj prístup k nahrávaniu je výnimočný, od akustic-
kých pesničiek až po Reykjavikský Symfonický orchester, Rey-
kjavikský Big Band, alebo Icelandic Folk Ensemble. Gud-
mundur má za sebou 6 vlastných albumov – „Muzac“ (1997),
„Bellman“ (2000), „Ologies“ (2008), „Elabórat“ (2011), „Sen-
sus“ (2015) a posledný „Concerto For Electric Guitar And Or-
chestra“ z roku 2019. Má za sebou aj obrovské množstvo
spoluprác ako napríklad s Gunnlaug Thorvaldsdottir na al-
bume „Survival Machines“ tiež z roku 2019.

14. III.- MOJOTHUNDER
(USA - SOUTHERNROCK)
Skupina Mojothunder je rockové kvarteto z mesta Lexington
v štáte Kentucky, ktoré mieša vysoko energetický rock s južan-
skými harmóniami. Skupinu tvoria, gitarista Bryson Wiiloughby,
basgitarista Andrew Brockman, spevák Sean Sullivan a bubeník
Zac Shoopman. Kapela má zatiaľ za sebou EP „Loose Lips“
z roku 2019 a debutový album „Hymns From The Electric
Church“ z roku 2021. Koncert v múzeu je súčasťou 2023 Euro-
pean Tour, zloženého z 33. koncertov v Belgicku, Nemecku,
Holandsku, Švajčiarsku, Francúzsku, Španielsku a po jednom
v Čechách a v Podunajských Biskupiciach.

Marcel Juck
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12. I.- STEVE „BOLTZ“ BOLTON
(EX ATOMIC ROOSTER)
(UK – ROCK LEGEND)
Dnes už 73. ročný gitarista a spevák Steve „Boltz“ Bolton,
rodák z Manchesteru hrával v miestnych kapelách, ako The
Dominators, The Phantom 4, Puzzle, Jimmy Powell and The
Five Dimensions, alebo The Dimensions už od roku 1963.
V roku 1971 sa presťahoval do Londýna a v roku 1972 sa stal
členom slávnych Atomic Rooster, s ktorými nahral dva albumy
„Made In England“ (1972) a „Devil’s Answer“(1972). V roku
1974 zakladá spolu s Markom Ashtonom zo skupiny Rare Bird
kapelu Headstone, s ktorou nahráva dva albumy „Bad Habits“
(1974) a eponymný z roku 1975. V roku 1982 hrá v skupine
Vampire Bats From Lewisham. Dôležitým momentom v jeho
kariére bol v nasledujúcom roku vstup do kapely popového
Paula Younga v čase jeho najväčšej slávy. Členom jeho sku-
piny The Royal Family bol v rokoch 1983 až 1986 a nahral
s ním albumy „Wherever I Leave My Hat“, „ No Parlez“, „The
Secret Of Association“ a „Between Two Fires“. V roku 1989 ho
osobne požiadal Pete Towshend, aby sním hral na turné The
Who v roku 1990, ako sprievodný gitarista. Z tejto spolupráce
je aj živý album The Who „Join Together“. Mimochodom hral
s nimi aj na živom prevedení opery Tommy v Los Angeles
v „Universal Amphiteatre“. V roku 1991 zakladá skupinu
6foot3 a neskôr hráva s Belindou Carlisle, Lenou Fiagbe,
Petrom Marshom, alebo Scottom Walkerom. Podieľal sa aj na
albumoch, napríklad Ricka Wrighta s Pink Floyd „Broken
China“ z roku 1996, alebo Raya Daviesa z The Kinks „Other
People´s Lives“ z roku 2006. Po roku 2000 sa stáva aj členom
obnovených Atomic Rooster, s ktorými vystúpil aj v múzeu. Za-
ujímavosťou je, že Steve je aktívnym členom „The Rainforest
Alliance“, pod záštitou ktorej vznikli podujatia, kde hral naprí-
klad s menami, ako Dr. John, Levon Helme, Keith Richards,
Hubert Sumlin’, alebo Robert Cray. V súčasnosti má Bolton
vlastnú skupinu Dead Man´s Corner, v ktorej s ním, hrajú ešte
basgitarista Mark Hyslop a bubeník Mole Lambert. Mimocho-

dom Steve sa prejavuje aj herecky a vystupuje so svojim
„kúskom“ „An Evening With...“ a napríklad v roku 1986 hral vo
filme Boba Dylana „Hearts Of Fire“ v úlohe Spydera.

17. I.- RHINO BUCKET
(USA – HARDROCK)
„Americkí AC DC“, ako skupinu Rhino Bucket volajú, vznikli
v roku 1988 v Los Angeleskej štvrti Van Nuys. Založili ju spevák
a gitarista Georg Dolivo, basgitarista Reeve Downes a gitarista
Greg Fields. Neskôr pribrali bubeníka Liama Jasona zo skupiny
Warrior a v tejto zostave nahrali v roku 1989, po podpise kon-
traktu s Warner Brothers, prvý eponymný album. Neskôr ich vy-
dali ešte 6, až po posledný, minuloročný „The Last Real Rock
N’Roll“. Na konte majú aj dva výbery – „No Song Left Behind“
a „Pain And Suffering“ (2007) a jeden živý album z roku 2013,
„Sunrise ON Sunset Blvd.“. Po treťom albume „Pain“ z roku
1994 sa skupina, po odchode Fieldsa, známeho aj pod menom
Fidelman a neskôr slávneho zvukového inžiniera a producenta,
ktorý sa podieľal na množstve nahrávok skupín, ako Metallica,
Black Sabbath, Red Hot Chilli Peppers, Audioslave, U2, alebo
Johnnyho Casha, reformovala až v roku 1998. Sólovej gitary sa
ujal Brian „Damage“ Forsythe a bicích Dave Ducey. Skupina sa
stala známou aj účasťou na viacerých filmových soundtrackoch,
ako napríklad „Rolling Kansas“, „The Outdoorsmen – Blood,
Sweat and Beers“, ale najmä na „Wayneovom svete“ Mikea
Myersa a oskarovej, športovej dráme Darrena Aronofského
„The Wrestler“. Koncert v múzeu je súčasťou turné European
tour 2023, ktoré sa skladá z 22 koncertov v Nemecku, Belgic-
ku, Švajčiarsku, Francúzsku a po jednom v Čechách a v Podu-
najských Biskupiciach.

23. I. – DARYL STRODES
(USA - SOUL/BLUES/FUNKY)
Daryl Strodes je gitarista a spevák, pohybujúci sa už viac, ako
20 rokov v oblasti blues, rhythm and blues, funky a jazzu, reg-
gae, ale aj súčasných hudobných trendov. Žije v Los Angeles,
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ikdy nešlo o priamočiaru jazdu, kde je
presne vytýčený začiatok a koniec, ale

objavovali sa v nich zákruty obaľované do
hustej hmly v početnej diskografii, ktorá po-
číta cez šesťdesiat nahrávok a k tomu treba
pripočítať množstvo multimediálnych pro-
jektov a koncertných záznamov. „Weare sim-
ple, You are simple, Life is simple, too“ slová
z ich skladby „The Simple Song“ z „Com-
mercial Album“ vyjadrujú, že najzložitejšie
veci sú zdanlivo tie najjednoduchšie. A nao-
pak. Vstúpte do univerza THE RESIDENTS
– do sveta ilúzií, kde klamstvo je predĺženou
umeleckou pravdou. Na Slovensku vystúpia
vôbec po prvýkrát – 18. februára 2023 v bra-
tislavskom MMC.

Nehudobníci na hudobnej scéne
Pripusťme aspoň na chvíľu, že nie všetko,
čo dali do obehu je lož. Treba to síce brať
s rezervou a ešte dvakrát odmocniť, ale toto
je ich spôsob mystifikácie. Vysoká škola je
prostredie, ktoré formovalo viacerých zná-
mych umelcov, ktorí nebrali skúsenosti iba
zo školy života. Podľa legendy sa The Resi-
dents stretli na Univerzite v Louisiane, aby
sa následne presťahovali do San Francisca.
Bohémske mesto so závanom hašiša bolo
domovským miestom komunity hippies. Hu-
dobníci, výtvarníci, filmári, spisovatelia, ľu-
dia s umeleckým talentom aj postavičky za-
ujímavé skôr svojím bizarným životom, vytvá-
rali živú scénu. Do toho kvetinový soundtrack

založený na farebnom vedomí psychedélie
Timothyho Learyho. Kto bol objaviteľom The
Residents sa iba špekuluje. V mnohých teó-
riách sa objavuje záhadný Phil „Snakefin-
ger“ Lithman, ktorý s nimi na začiatku spo-
lupracoval. Okolo nich sa objavovali ďalšie
umelecké skupinky baviace sa na rezident-
skom humore aj experimentovaním s akčným
umením. Treba ozrejmiť, že hoci sa o The Re-
sidents hovorí ako o najpodivuhodnejšej a naj-
záhadnejšej skupine, oni si zakladali na tom,
že sú viac výtvarníci a filmári než hudobníci.
Ešte viac ich rozčuľoval prívlastok rocková
kapela. Celé pozlátko hudobného šoubizni-
su, ktoré parazitovalo na naturálnych talentoch
typu Jimiho Hendrixa či Jima Morrisona, sa im

hnusilo. Tým zlatým teľaťom bola práve e-
lektrická gitara. Pre nich bol dôležitejším as-
pektom než napísať dobrý hit, tvorba zvuku,
preto si namiesto gitár zvolili za svoj nástroj
magnetofón. Domáce štúdio nebolo v tých
časoch takým bežným javom ako v súčas-
nosti. Vytvorili si v ňom také podmienky, aby
splynul s ateliérom, v ktorom mohli strihať
a lepiť dohromady pásky, čím vznikali rôzne
(ne)hudobné slučky. Predobraz našli v Schnit-
tkeho hudobných kolážach, neskôr sa touto
technikou inšpirovali hiphoperi a producenti
elektronickej hudby.

Tretia ríša popularity
Tajomný kolektív si zobral na paškál Elvisa
Presleyho, Hanka Williamsa či Georgea Gersh-
wina – mená, na ktoré sa v americkej pop kul-
túre nešliape. Veľký rozruch vzbudili už debu-
tovým albumom „Meet the Residents“ (1974)
– parafrázou na debut slávnej liverpoolskej
štvorice s parodovanými podobizňami na oba-
le. The Residents všetkým odkázali, že sú pri-
pravení sa hrať. Ďalšie dosky z ich prvej a na-
jodvážnejšej éry sa pohrávali s kontroverziou
totalitnej moci – „The Third Reich’n Roll“
(1976), neskôr rozvinuté v koncepte Slovin-
cov Laibach, s umelo vytvorenou exkluzivitou
– „Not Available“ (nahrané 1974, vydané
1978), s kritikou megalomanských rozpočtov
rockových dinosaurov – „Duck Stab/Buster
& Glen“ (1978), kde naopak použili lacné hu-
dobné nástroje a tento postup prevzala celá
lo-fi/outsider scéna s umelcami ako Space
Lady. Album obsahoval aj verziu „Constanti-
nople“, ktorá prekopala od základov hit „Is-
tanbul (Not Constantinople)“ írskeho sklada-
teľa Jamesa Kennedyho. Pojem coververzia
nadobudol v ponímaní The Residents iný výz-
nam. Nebol to doslovný prepis s kozmetický-
mi zmenami vo frázovaniach, ale vzniklo kom-
pletne nové dielo. Takto prešlo premenou aj
skladba Jamesa Browna – „It's a Man’s
Man’s Man’s World“ na minimalistickejšiu ver-
ziu pod názvom „Man’s World“ v kultovom
videoklipe prepájajúcim animácie so živým
hercom. „Commercial Album“ (1980) bol
sprevádzaný krátkymi filmami One Minute
Movies na spôsob minútových sekvencií. Ob-
dobné veci robila už známa komediálna
skupinka Monty Python, no The Residents
tým zadefinovali videoklip ako umeleckú
formu na spracovanie audiovizuálnej zložky.
Dokonca sa podieľali na rozbehu populárnej
hudobnej stanice MTV a ich prínos ocenilo aj
Múzeum moderného umenia v New Yorku
zaradením niektorých klipov do stáleho inven-
táru. Neskôr, keď sa videoklipy začali uberať
komerčnejším smerom, kapela sa obrátila k no-
vému médiu, ktorý im poskytol inú úroveň in-

teraktívnosti s divákom – CD-ROM. Vznikli tri
počítačové hry, pričom najznámejšia z nich
„Freak Show“ (1994) reagovala na fascináciu
amerického trhu potulným obludáriom. S nás-
tupom internetu získali ďalšiu platformu, kde
by mohli archivovať svoje bláznivé a nadča-
sové projekty. Jedným z nich, noir séria „The
River of Crime“, predznamenala potenciál
true crime podcastov. Ešte ďalej išli v kon-
cepte toho, ako má vyzerať koncert. Mas-
kami si chránili súkromie, zároveň tým vy-
jadrovali, že sú bližšie k divadelnému ucho-
peniu živej prezentácii hudby. Nechceli robiť
rockovú operu ani muzikál, a už vôbec nie
kostýmovú šou. Dôležitá mala byť umelecká
idea na premyslene vystavanej scéne s deko-
ráciami, na ktorej boli púšťané interaktívne
videoprojekcie. Pre publikom to spočiatku bol
šok ničím podobný tomu, čo dovtedy pozna-
li, no onedlho to začali robiť aj iní umelci.
Spomeňme za všetkých The Tiger Lillies,
Coil, Tuxedomoon, Devo, Animal Collective,
The Flaming Lips atď.

Masky
„Hovorí sa, že to, čo je pre človeka najtypickej-
šie, je jeho pohlavie. The Residents pohlavie
nemajú. Ďalším typickým rysom je tvár. Ani tú
však The Residents nemajú. Tretím charak-
teristickým rysom býva totožnosť. The Resi-
dents nemajú žiadnu totožnosť.“ – citované
z oficiálneho životopisu. Pôvodný umelecký
manifest, ktorý podľa mnohých nemal dlhú
šancu na prežitie, sa nakoniec ukázal byť
geniálnym marketingovým ťahom. Bol by ús-
pech Banksyho rovnaký, keby odhalil svoju
totožnosť? Dokázali by Blue Man Group pri-
tiahnuť pozornosť, ak by ste poznali každého
člena jeho súkromným menom? The Resi-
dents vedeli, ako majú zaujať, no bez toho,
aby dokázali prepojiť konceptuálnosť každé-
ho nového diela s ich aktuálnou podobou,
tak by z toho vyšla iba vyprázdnená forma.
Najprv na seba navliekli masky zeleniny, po-
tom verejnosť šokovali kuklami evokujúcimi
Ku Klux Klan, čo však boli náboženské kroje
tzv. Romérias, alebo sa prevliekali za Santa
Clausov. Na albume „Eskimo“ z roku 1979 sa
po prvýkrát objavujú v kostýmoch očných bu-
liev. Na dlhé obdobie sa stali ich poznávacím
znamením, ktoré sa dalo interpretovať rôzny-
mi spôsobmi: oči ako prostriedok percepcie
umenia, uhranutie pohľadom, vnútorný zrak,
znázornenie vyšších síl, či známou frázou
„oči sú oknom do duše.“

Hovorcovia Rezidentov
Je veľa domnienok, dohadov, predpokladov
až konšpiračných teórií, kto stojí za vznikom
The Residents. Členovia tohto umeleckého

kolektívu sa rozhodli nikdy nevystúpiť z mas-
kovanej anonymity. Namiesto toho si vybrali
spoločnosť The Cryptic Corporation (koreš-
pondenčná adresa je uvádzaná 912 Cole St
#310; San Francisco, CA 94117-4316; USA),
ktorá ich mala zastupovať. Do jej čela sa po-
stavili Homer Flynn (oficiálny hovorca kape-
ly), Hardy Fox, Jay Clem a John Kennedy vy-
stupujúci v mene taktiež štvorčlenného kolek-
tívu. Špekulácie, či niekto z týchto pánov bol
aj na javisku v maske The Residents, rozvíril
pred svojou smrťou Hardy Fox, keď napísal,
že ako spoluautor stál za zvukom mnohých
ich albumov.

Turné akooslavapiatichdekád
The Residents sú stále výnimoční aj v dobe,
ktorá chce všetko verifikovať a preniknúť do
intímnej zóny umelcov, ale taktiež ničomu neve-
rí a všetko spochybňuje. To je opäť veľký pries-
tor pre americký kolektív, ako manipulovať
s emóciami ako to predviedli na poslednej
nahrávke „Meat & Bone“, v ktorej vytvorili fik-
tívny charakter, strateného blueso-vého hu-
dobníka Alvina Snowa. Nové piesne zaznejú
spoločne s prierezom kultového albumu „DOG
STAG!“ Preložené oslavy päťdesiatich rokov
na scéne takto okomentoval Homer Flynn
z Cryptic Corporation: „Vždy nepredvídateľ-
ná show bude obsahovať v tomto kurióznom
a jedinečnom karnevale chaosu tiež niekoľko
neočakávaných prekvapení.“ Jedným z nich
bude aj uvedenie prvého hraného filmu kape-
ly „Triple Trouble“, ktorým si po toľkých rokoch
splnili sen mátajúci ich už od nedokončené-
ho snímku „Vileness Fats“ (1972 – 1976).

The Residents vystúpia 18. februára 2023
v bratislavskom Majestic Music Clube (MMC)
v rámci koncertnej série Danube Music Day,
ktorá chce prinášať na Slovensko prelomo-
vých a priekopníckych interpretov z rôznych
žánrov, ktorí výrazným spôsobom formovali
hudobnú scénu (v oblasti zvuku, formy aj es-
tetického vnímania).

Daniel Hevier ml.

RESIDENTS
THE

TÍ, ČO
(ZA)MASKOVALI

UMENIE PRE
UMENIERozhodli sa, že diváci a poslucháči sa sústredia na

ich obsah a nie na to, kto sú. Kým sú, definovali počas
vzrušujúcej päťdesiatročnej cesty...

„Hovorí sa, že to, čo je pre
človeka najtypickejšie, je
jeho pohlavie. The Residents
pohlavie nemajú. Ďalším
typickým rysom je tvár. Ani tú
však The Residents nemajú.
Tretím charakteristickým
rysom býva totožnosť. The
Residents nemajú žiadnu
totožnosť.“
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Waldemar ŠVÁBENSKÝ, známy grafický dizajnér, fo-
tograf a gurmán, tvorca desiatok plagátov pre divadlo
GUnaGU a pre festival Víkend atraktívneho divadla
vo Zvolene, tvorca knižného dizajnu („Najkrajšia kniha
Slovenska“ za knihu Haiku autora Petra Hotru, ejj!-art,
2021), autor skvelých fotoreportáží z festivalu Pohoda
a v neposlednom rade aj tvorca vizuálu tohoto časopisu,
vystavuje v Detve svoje čiernobiele portréty známych aj
menej známych osobností slovenskej kultúry.

Waldemar Švábenský sa do rodnej Detvy stále rád
vracia, nielen preto, že tu prežil svoje detstvo, ale aj pre-
to, že dnes sa toto mesto nebadane stáva dejiskom veľmi
zaujímavých kultúrnych aktivít, ktoré majú jedného spo-
ločného menovateľa: Vagačov dom. V tomto zrekonštruo-
vanom multi priestore sa nachádzajú aj prekrásne tri vý-
stavné miestnosti, kde si od konca septembra do 31. 12.
2022 našli miesto aj Švábenského brilantné fotografie.

Na 34 portrétoch portrétoch nadživotného formátu
sa pozeráme do očí a duší ľudí, ktorých vídame na televíz-
nych obrazovkách, alebo v spoločenských časopisoch.
Švábenský však netvoril prioritne portréty pre publicitu.
Sú to veľmi osobné ba až intímne sondy do ľudí, ktorých
cieľom je osloviť diváka inak. Kamil Mikulčík v dymovej
clone, strapatý Miško Havran s jeho šibalským pohľadom,
zamyslený Peter Kalmus, nádherný profil Michaely Ma-M
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jerníkovej, hĺbavý Nikolaj Nikitin, špekulujúci Ludwig
Bagin či femme fatale Katka Máliková. Pri každej jednej
fotografii sa treba zastaviť, snažiť sa s ňou stotožniť, s po-
citom, ktorý z nej prúdi. Nedá sa to na jeden krát. Odpo-
rúčam absolvovať aspoň dva okruhy, vtedy sa dostanete
ľahšie do tohoto sveta, kam sa hocikto nedostane.Walde-
marovi Švábenskému dovolili títo, mnohokrát v súkromí
plachí ľudia, nazrieť do ich vnútra bez manipulácie a ne-
prirodzenej štylizácie. To sa hocikomu nepodarí.

Ján Graus

Výstava by sa už začiatkom roka 2023 mala presťaho-
vať do Bratislavy a v pláne je aj Praha. O čase a mieste
konania vás budeme informovať online.
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Prológ

Počas krátkeho britského turné koncom roku 1965
predstavujú The Beatles okrem osvedčených hitov
aj niekoľko nových piesní z aktuálneho albumu Rub-
ber Soul. V porovnaní s frenetickou produkciou
z obdobia vrcholu beatlemánie znejú nové kúsky ako
Nowhere Man aleboDay Tripper naživo o čosi me-
nej presvedčivo.

Ešte väčší posun však nastáva v samotnej nahráv-
ke Rubber Soul, kde sa začína prejavovať nový prí-
stup nielen k zvukovej produkcii, ale predovšetkým
k samotnej tvorbe piesní. Na rozdiel od predchádza-
júcich piatich albumov to už nie sú žiadne chytľavé
popevky v duchu „chcel by som ťa držať za ruku“.
Texty sú zrazu programovo založené na vykreslení
akéhosi panoptika postavičiek, inšpirovaného často
náhodnými stretnutiami počas nekonečného mara-
tónu turné, nahrávaní a filmovania, ako aj stále častej-
šieho ponárania sa do voňavého oblaku introspekcie.

Zásadný vplyv na posun kapely od tínedžerskej
senzácie k čomusi vážnejšiemu má osobné stretnu-
tie štyroch liverpoolskych chalanov s mladým americ-
kým pesničkárom Bobom Dylanom v auguste 1964.
Ten chváli The Beatles za odvážnu frázu „I get high“

v hite I Want To Hold Your Hand. John Lennon mu
oponuje, že oni predsa spievajú „I can’t hide“. Na to
Dylan ubalí jointa a prakticky členom The Beatles
vysvetľuje význam frázy, ktorú v pesničke počul.

V januári a februári 1966 má kapela vôbec prvý
krát od začiatku štvorročnej kariéry dlhšiu pauzu. Po-
čas nej členovia objavujú svet experimentálnej hud-
by, ktorej v tom čase dominujú musique concrète,
ponárajú sa do tajov východnej filozofie, psycholó-
gie, alebo spolu s The Rolling Stones len tak vyme-
tajú nočné kluby swingujúceho Londýna. Ovplyvnení
kalifornským psychológom Timothym Learym sa hlav-
ne John Lennon a George Harrison stále častejšie
pokúšajú rozpustiť vlastné ego kyselinou lysergovou.

Po trojmesačnej dovolenke sa 6. apríla 1966 po-
obede The Beatles schádzajú v londýnskych štú-
diách EMI na Abbey Road a začínajú pracovať na
novom albume. Dlhoročný producent George Mar-
tin členom kapely predstavuje nového, vtedy len 21
ročného, zvukového inžiniera Geoffa Emericka, kto-
rý sa má v nasledujúcich dvoch rokoch pokúsiť pre-
taviť tie najbizarnejšie nápady a požiadavky do
zvukovej podoby.

Prvou skladbou, do ktorej sa púšťajú, je Lennovova
Tomorrow Never Knows. Text skladby je silne in-
špirovaný Learyho dielom Psychodelická skúsenosť
a Tibetskou knihou mŕtvych. Lennon sa preto doža-
duje, aby jeho vokál znel ako hlas stovky modliacich
sa tibetských mníchov. Geoff Emerick prichádza s ná-
padom prepojiť Lennonov vokál cez rotujúci Lesley
efekt, ktorý využíva Hammond organ. Do Ringovho
kopáku vkladá hrubý sveter a v rozpore s platnými
predpismi EMI posúva mikrofón AKG D20 takmer
priamo k nemu riskujúc skreslenie zvuku, ba až po-
škodenie citlivého zariadenia. Spolu s druhým mi-
krofónom AKG D19, ktorý sníma bicie z úrovne bu-
beníkovej hlavy, vedie spoločný signál cez kompre-
sor Fairchild 660. Vzniká tým úplne nový, „pumpu-
júci“ zvuk bicích, ktorý sa stane charakteristickým
nielen pre zvuk nasledujúcich albumov The Beat-
les, ale de facto štúdiovým štandardom.

Okamihom zachyteným v nahrávke Tomorrow
Never KnowsTake 1 začínajú padať nielen dovtedy
presne definované postupy nahrávania, starostlivo
dodržiavané technikmi EMI v bielych plášťoch, ale
aj pravidlá zvukovej produkcie ich nadriadených
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Nový pohľad na jeden z najinovatívnejších
albumov histórie popu

Syn legendárneho
producenta
The Beatles

Giles Martin
a Sam Okell

pripravili ďalší zo
série remixo-

vaných albumov
legendárnej štvor-
ky z Liverpoolu.



v slušných oblekoch a kravatách. Tomorrow Never Knows
svojou repetitívnosťou založenou na jedinom breaku, ktorý
pevne drží bubeník Ringo Starr počas celej skladby, harmo-
nicky posadenom do jediného tónu C basovej gitary Paula
McCartneyho, okolo ktorého sa vznáša vokál Johna Lennona
skreslený Lesley efektom, predznamenáva vznik celého no-
vého smeru popu - elektronickej tanečnej hudby.

Na druhý deň, 7.apríla 1966, prináša Paul McCartney z do-
mu plastové vrecko plné magnetofónových pásov zostriha-
ných a zlepených do krátkych slučiek. Na nich má pripra-
vených množstvo zvláštnych spomalených či zrýchlených
zvukov, ktoré nahral na domácom magnetofóne s odpojenou
mazacou hlavou, čo umožnilo jednotlivé nahrávky na seba
vrstviť až do úplného skreslenia.

Po skončení nahrávania podkladuTomorrowNeverKnows
z predošlého dňa si členovia Beatles v kontrolnej miestnosti
Štúdia 3 púšťajú jednu slučku po druhej a nakoniec vyberajú päť
z nich, ktoré sa im harmonicky hodia do vytrvalého C dur. Jed-
na pripomína zvuk čajky, v skutočnosti Paulov zrýchlený smiech,
iná zvuk orchestra v akorde B dur, na ďalších sú zvuky flauty
analógového syntetizátoru Mellotron či zvuk indického sitáru.

Na záver smeny producent George Martin prikazuje väč-
šine službukonajúcich technikov v Štúdiách 1 a 2 ostať aj po
skončení ich bežných povinností v práci. „Biele plášte“ dostá-
vajú úlohu držať Paulove slučky na všetkých voľných magne-
tofónoch napnuté pomocou pohárov či ceruziek. Niektoré
z nich sú tak dlhé, že technici napínajú bežiaci magnetofó-
nový pás stojac na chodbe.

Geoff Emerick prepája jednotlivé magnetofóny so sluč-
kami v Štúdiách 1 a 2, priamo do mixovacej konzoly kontrol-
nej miestnosti trojky. V nej zhromaždení členovia kapely dá-
vajú inštrukcie pridať alebo ubrať hlasitosť každej z nich
a výsledok sa nahráva do jednej zo štyroch stôp k bežiacemu
podkladu Tomorrow Never Knows. Celý komplex Abbey
Road sa v tej chvíli mení na jeden obrovský štúdiový nástroj,
ktorý o niekoľko desaťročí vstúpi do povedomia hudobníkov
a producentov elektronickej hudby ako sampler.

Remix

Špeciálna edícia albumu Revolver má podobný formát ako
predchádzajúce reedície Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club
Band (2017),TheBeatles (2018),AbbeyRoad (2019) a Let
It Be (2021). Pozostáva z nového remixu, ktorého autorom
sú Giles Martin a Sam Okell, pôvodného mono mixu Goeffa
Emericka z roku 1966 a singlu Paperback Writer / Rain
v novom remixe ako aj v originálnej mono verzii. Tým najcen-
nejším sú však dva disky plné demo nahrávok, hrubých mi-
xov a alternatívnych verzií. Špeciálne vydanie Revolveru je
k dispozícii na CD, LP alebo v digitálnom formáte. Jediný roz-
diel oproti predchádzajúcim reedíciám je absencia Blu-ray
disku so skladbami vo vysokom rozlíšení. Súčasťou super
deluxe edície je aj skvelá viac ako 100 stranová kniha s mno-
hými vzácnymi fotografiami kapely v štúdiu, reprodukciami
obalov pôvodných štúdiových pásov a textom Klausa Voor-
mana, ktorý rozpráva príbeh o tvorbe obalu albumu.

O zámere remixovať albumy The Beatles z rokov 1963 až
1966 sa správy v médiách objavovali sporadicky už dlhší čas.
Od nahrávania singlu I Want To Hold Your Hand v októbri
1963 až do roku 1968 bol na Abbey Road k dispozícii iba 4-
stopový magnetofón. Ten skupina využívala tak, že podklad
zvyčajne bicie, basovú gitaru a ďalšie nástroje nahrali naživo
do jednej mono stopy a zostávajúce tri voľné využili na do-
hranie vokálov, sólovej gitary, prípadne perkusií. Možnosti ako
rozdeliť zvuk nástrojov v jednej mono stope doposiaľ neexis-
tovali. Sám Giles Martin v jednom z rozhovorov spomenul, že
v štúdiách Abbey Road vyvíjajú vlastnú digitálnu technológiu
na demixovanie, teda na rozdelenie zvuku jednotlivých ná-
strojov, ktorá by zvýšila možnosti rozmiestnenia jednotlivých
nástrojov vo výslednom stereo mixe. Avšak táto technológia
ešte nebola natoľko dokonalá, aby bola použiteľná pre remix.

Minulý rok pred premiérou filmu Get Back režisér Peter
Jackson uviedol, že sa jeho tímu podarilo zdokonaliť tech-
nológiu demixovania do tej miery, že sú pomocou umelej in-
teligencie schopní izolovať z mono nahrávok ruchových mi-
krofónov používaných pri natáčaní filmu Let It Be dialógy čle-
nov skupiny od ich neustáleho pohrávania sa s nástrojmi a ďal-
šími hlukmi okolia. Výsledok pre filmGet Back bol veľmi povz-
budivý a dialógy z pôvodných mono nahrávok prenosného
magnetofónu Nagra boli omnoho zrozumiteľnejšie, bez po-
čuteľných digitálnych artefaktov, a teda umožnili mixovať zvuk
filmu v stereo, a dokonca aj v priestorovom zvuku systému
Dolby ATMOS. Zástupy fanúšikov kapely, ktorí v posledných
rokoch vítali jednotlivé vydania remixov posledných štyroch
albumov stále dúfali, že sa raz podarí niečo spraviť aj s na-
hrávkami z obdobia pred rokom 1967. Vzhľadom k obmedze-
ným možnostiam vtedajších konzol REDD, ktorými dispono-
valo štúdio Abbey Road do roku 1968, bolo vytvoriť solídny
stereo mix v tom čase prakticky nemožné. Hlavným mixom,
ktorý kapela odsúhlasovala, bolo teda jednoduché nastave-
nie pomerov štyroch stôp do výsledného mastermixu v mo-
no. Prípravy stereo mixov sa členovia kapely prakticky ani
nezúčastňovali. Preto skladby z prvého obdobia The Beatles
znejú v stereo mixoch veľmi zvláštne - ako „kapela v jednom
kanáli a vokály v druhom“.

Poďme sa teda pozrieť bližšie, čo sa dvojici Giles Martin
a Sam Okell podarilo použitím najnovších technológii dosiah-
nuť z pôvodných štvorstopových nahrávok. Vopred však upo-

zorňujem, že nasledujúci text môže čitateľovi pokaziť nielen
radosť z objavovania nových elementov, ktoré nové remixy od-
haľujú, ale môj osobný pohľad na výsledný zvuk môže vniesť
zrnko pochybnosti a nemusí sa pritom zhodovať so subjek-
tívnym dojmom čitateľa. Generáciám z nás, ktorí sme vyras-
tali na pôvodných stereo alebo mono mixoch Revolveru to-
tiž nemusia byť niektoré rozhodnutia Martina a Okella úplne
po vôli. Nová, moderná verzia jedného z najinovatívnejších
a najdôležitejších albumov všetkých čias je však na svete.

Niekoľko dní pred vydaním remixovaného Revolveru zve-
rejnil Giles Martin v podcaste pre BBC ukážku toho, čo sa
pomocou umelej inteligencie podarilo spraviť s nahrávkou
bicích, basgitary a gitary v Harrisonovej pesničke Taxman.
Z pôvodného mono záznamu akoby zázrakom bez rušivých
artefaktov dokázal tím Petra Jacksona oddeliť nielen gitaru,
basu, ale dokonca aj samotné údery bicích. Výsledný remix
úvodnej skladby albumu znie v novej podobe o mnoho kom-
paktnejšie, dynamickejšie a pri tom zvuk ostáva prirodzene
rozvrhnutý v stereo spektre. Bicie dostali nový len o čosi širší
priestor v porovnaní s pôvodnou mono stopou. Je skvelé, že
Martin a Okell nepodľahli pokušeniu využiť novú technológiu
na ich široké rozdelenie do ľavého a pravého kanálu. Neu-
veriteľne dobre znie nosná basová gitara, kde zrazu vystu-
pujú McCartneyho skvelé rytmické ozdoby a oktávové skoky

Po trojmesačnej dovolenke
sa 6. apríla 1966 poobede
The Beatles schádzajú
v londýnskych štúdiách
EMI na Abbey Road
a začínajú pracovať na
novom albume...
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Ringo, John, Paul a George počas nahrávania alba Revolver (1966).
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v štýle Ducka Dunna, legendárneho basgitaristu americkej znač-
ky Stax. Z pôvodnej mono stopy bola demixovaná rytmická gi-
tara, ktorá je v novom mixe umiestnená viac vľavo oproti bicím.

Remix Taxmanmá však aj svoje drobné chybičky. Z úvod-
ného odpočítavania zmizol brum gitarového zosilňovača, čo
možno považovať za zanedbateľný estetický problém. Niečo me-
nej akceptovateľné sa však deje počas Paulovho gitarového
sóla, o ktoré sa bezúspešne pokúšal George. Pri pozornom počú-
vaní cez slúchadlá sa s každým úderom tamburíny ozve, či skôr
vypadne z protiľahlého kanála signál. Našťastie si tento arte-
fakt bežný poslucháč možno ani nevšimne. Je ťažké posúdiť,
či ide o dôsledok demixovania tamburíny zo zvuku sólovej gi-
tary, efekt kompresora Fairchild alebo iba môj subjektívny
pocit. Dôvod prečo bolo vôbec nutné gitaru a tamburínu roz-
deľovať takto naširoko pre mňa osobne zostáva záhadou.

Podobne ako v prípade bicích v Tomorrow Never Knows
aj v skladbe Eleanor Rigby použil Geoff Emerick metódu
blízkeho nahrávania, s cieľom dosiahnuť intímnejší a teplejší
zvuk dvojitého sláčikového kvarteta. Na rozdiel od konvenčné-
ho spôsobu snímania zvuku sláčikov pomocou jedného alebo
dvoch mikrofónov v priestore nad hráčmi, ich Geoff doslova
prikladal k rezonančným otvorom zdesených členov kvarteta.
Tí po každom pokuse ustupovali stále ďalej a ďalej od mikro-
fónov. Nakoniec zasiahol sám George Martin a dôrazne upo-
zornil hosťujúcich hráčov, aby sa neodsúvali od mikrofónov
a ostali na tých miestach, kde ich usadil Geoff Emerick. V re-
mixe znie Eleanor Rigby absolútne bezchybne. Opravený je

lepšie. Nová verzia Love You To, na ktorej Georgea sprevá-
dzajú indickí hudobníci, je jednoznačne prijateľnejšie namixo-
vaná aj pre mladú generáciu, ktorá konzumuje hudbu hlavne
prostredníctvom slúchadiel.

Jedným z mojich osobných vrcholov remixov jeYellowSub-
marine. Legendárna detská pieseň, ktorej autorstvo sa tra-
dične pripisovalo Paulovi. Nový remix začína tak ako pôvodný
mono mix Ringovým vokálom spolu s brnknutím na španielku.
Konečne sa objavuje aj prvá z Johnových odpovedí v závereč-
nej slohe „a life of ease“, ktorá stereo mixe z roku 1966 omy-
lom chýbala.

Celkovo je nový remixovaný album čistejší, priestrannejší
a ohľaduplnejší voči modernému poslucháčovi, avšak podľa
môjho názoru sa z neho trochu vytratila práve tá podmanivá
špina originálu, ktorá robila Revolver Revolverom.

Demo nahrávky a alternatívne verzie

Možno ešte dlho diskutovať o tom, či a v čom je nový remix lep-
ší alebo horší ako originál. Nový mix je jednoducho tu, tak ako
tu ostávajú staré mixy. Pôvodný mono mix je dokonca sú-
časťou nového vydania a každý poslucháč sa môže rozhodnúť
podľa svojho gusta. To, čo je však absolútne nové a najcen-
nejšie, je materiál tvorený demo nahrávkami, alternatívnymi
verziami a nepoužitými pokusmi. Tie detailne dokumentujú
postup pri vývoji jednotlivých piesní do finálnej podoby. Existo-
vali určité obavy, že práve tohto zdrojového materiálu nebude
dostatok a nakoniec dôjde k zlúčeniu reedícií Revolveru a al-
bumuRubber Soul. Napriek bežnej praxi v časoch analógovej
éry, v ktorej sa hospodárne využívala každá použiteľná stopa
na opakované nahrávanie cez nevydarený pokus, to našťastie
nebolo potrebné. Na dvoch diskoch Super Deluxe verzie al-
bumu sa nachádza celkovo 31 skvelých alternatívnych verzií,
ktoré fanúšikov určite zaujmú.

Kolekcia začína legendárnym Tomorrow Never Knows
Take 1, ktorý už vyšiel v 90. rokoch na The Beatles Anthology
2, ale teraz prichádza s lepším zvukom ako aj s Lennonovým
domotaným textom na konci nahrávky. Nasleduje unikátny mo-
no remix označený číslom 11, ktorý bol omylom použitý pri pr-
vom vydaní albumu vo Veľkej Británii a následne na pokyn
Georgea Martina stiahnutý z predaja. Tomorrow Never Knows
RM11 má oproti originálu inak usporiadané zvukové efekty

dobre známy lapsus z originálneho stereo mixu, ktorý vznikol
na začiatku prvej slohy, keď Geoff neskoro stiahol zdvojený
Paulov hlas úvodného refrénu.

Aj ďalšie skladby ako I’m Only Sleeping či She Said She
Said znejú jasnejšie, priestrannejšie a vyváženejšie v porov-
naní s brutálne stlačenými originálmi. Otázne je, či však týmto
odhalením nestratili práve to záhadné čaro, ktoré nahustenie
do jednej stopy, aj keď možno nechcene, vytváral Geoff pou-
žitím kompresorov Fairchild. Škoda snáď len príliš hlasných
vokálov a gitár v She Said She Said, ktoré nenechajú úplne vy-
niknúť charakteristickým Ringovým prechodom s nádherne
komprimovaným zvukom činelov.

Naopak pôvodne jemné skladby akoHere There and Eve-
rywhere či For No One sú v novom šate ešte krajšie a neuve-
riteľne precízne namixované do priestoru. Svižnejšie veci ako
Doctor Robert, And Your Bird Can Sing, či Good Day Sun-
shine, ktoré aj v origináli znejú relatívne prirodzene, sú v novom
šate ešte o čosi dynamickejšie a prinášajú pre poslucháča
sku-točné potešenie.Got ToGet You IntoMy Lifemá, tak ako
to väčšina fanúšikov čakala, mierne pridané bicie v mixe, čo ro-
bí Paulovu pesničku v štýle soulovej produkcie vydavateľstva
Stax z Memphisu ešte chytľavejšou.

Po prvom vypočutí remixu Tomorrow Never Knows som
bol osobne trochu sklamaný. Možno však boli moje očakáva-
nia nastavené príliš vysoko. Naviac v prvých troch sekundách
počas zvuku Georgeovej tambury, ktorú údajne dotiahol jed-
ného dňa do štúdia v obrovskom obale na svojom malom Por-
sche, sa ozve podobný artefakt ako v prípade tamburíny v Tax-
man. Keď som začal prepínať medzi pôvodným mono, stereo
a remixom, moje pochybnosti sa rozplynuli. Nová verzia je
plnšia, Paulova basová gitara znie opäť fantasticky a až teraz
počuť dokonale jeho variácie na tóne C, ktoré počas celej
skladby hral. Jednoducho fantastické.

Remix IWant ToTell You je podľa môjho názoru veľmi dob-
rý s peknou dynamikou bicích a basovej linky, aj keď zásad-
ne nič nové nepridáva oproti originálom, jednoducho funguje

a slučky, keďže každý pokus o výsledný mix sa robil v Štúdiu
3 naživo z magnetofónov, na ktorých celý večer napínali tech-
nici bežiace slučky Paulovej výroby.

Got To Get You Into My Life je zastúpená trikrát. Prvá ver-
zia Take 5 dokumentuje diskusiu medzi Johnom a Paulom
týkajúcu sa organového intra. Druhá verzia s názvom Unnum-
bered Mix je základná stopa s alternatívnym Paulovým voká-
lom a nepoužitou gitarou, ktorú neskôr prekryli dychové ná-
stroje. Ich zvuk Geoff opäť snímal z absolútnej blízkosti tak, že
strčil mikrofón priamo do ozvučnice.

Famózne znie skúšobná verzia Love You To, ktorú George
Harrison spieva a hrá na akustickej gitare. Iba na konci veršov
pridáva Paul druhý hlas. Ďalšie verzie dokumentujú postupný
vývoj partov indických hudobníkov, ktoré dali skladbe koneč-
nú albumovú podobu.

Paulova singlová skladba Paperback Writer je zastúpená
dvomi pokusmi o podklad bez vokálu. Johnova konkurenčná
Rain je prezentovaná najskôr ako podklad, tak ako bol nahrá-
vaný v pôvodnej rýchlosti. Podklad bol vo finálnej podobe nes-
kôr spomalený, čím sa podarilo vytvoriť valivejší zvuk bicích
a sprievodných gitár. Do spomalenej verzie boli dohrané voká-
ly a zrejme aj basová gitara.

Doctor Robert Take 7 ako aj And Your Bird Can Sing
Take 2 znejú veľmi prirodzene. Vokálne frázy ešte nie sú úplne
dokonalé, ale ukazujú ako rýchlo a efektívne The Beatles praco-
vali v štúdiu. Geoff Emerick spomína, že na začiatku nahrávacieho
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Súčasťou super deluxe edície je
aj skvelá kniha s mnohými

vzácnymi fotografiami,
reprodukciami obalov

pôvodných štúdiových pásov
a textom Klausa Voormana,

ktorý rozpráva príbeh
o tvorbe obalu albumu...

Pôvodom nemecký umelec Klaus Voormann navrhol obaly platní
pre mnoho slávnych kapiel (The Beatles, The Bee Gees, Wet Wet Wet).
Za obal pre album „Revolver“ dostal cenu Grammy.
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Beatles musel byť pripravený naozaj na všetko. Mal, po chvíli premý-
šľania, z cestovnej tašky plnej nevyhnutných vecí ako náhradné stru-
ny, poistky či keksy, vylovil prezervatív, do ktorého Geoff mikrofón
nakoniec zabalil a ponoril do džbánu.

Šialenou zhodou náhod počas pokusu nahrať spev s mikro-
fónom ponoreným v džbáne vody navštívil štúdiu sám riaditeľ E. H.
Fowler, aby sa osobne prizrel, na čom The Beatles práve pracujú.
Paul stihol v poslednej chvíli mikrofón v prezervatíve vytiahnuť z vody
a schovať ho za chrbtom pred zvedavým Fowlerom. Pravdepodobne
tak zachránil Geoffa pred okamžitou výpoveďou z EMI. Nakoniec bol
signál z ponoreného mikrofónu natoľko slabý, že ho v mixe nemohli
použiť. Namiesto toho kričal John námornícke pokyny ako „Captain,
Captain!“ z echo komory štúdia 2, v ktorej pre hustý a voňavý dym
nebolo údajne takmer nič vidieť.

Dve štúdiové verzie Yellow Submarine, kde sú zvukové efekty
zvýraznené, bohužiaľ definitívne búrajú náš národný urbánny mýtus
o slovensky znejúcich obscénnych výkrikoch. Záverečný zbor spie-
vajú všetci prítomní vrátane technikov, Georgeovej manželky Pattie
Boydovej, Micka Jaggera a Briana Jonesa z The Rolling Stones, za
výdatnej pomoci Mala Evansa, ktorý mašíroval hore-dolu po štúdiu
a trieskal do obrovského bubna vojenskej dychovky.

Po Yellow Submarine sa aspoň v jednej verzii objaví aj feno-
menálna I Want To Tell You. Na úvod sa George Martin pýta jej au-
tora Georgea Harrisona, ako sa pieseň volá, a keď George odpovie,
že nevie, John veselo navrhuje, aby ju nazval Granny Smith, Part
Friggin' Two a John pokračuje: „You've never had a title for anything
except Don’t Bother Me!". Zelené jablko odrody Granny Smith sa
neskôr stalo symbolom firmy Apple, ale v danom okamihu to bol len
Georgeov pracovný názov pre skladbu Love You To. Ďalej počuť
ako budúcu I Want To Tell You Geoff Emerick nazýva podľa inej
odrody jabĺk, Laxton's Superb. Ringo sa tiež nenechá zahanbiť a na-
vrhne jej názov Tell You. Na konci Take 4 je ešte krátky rozhovor
Paula s Georgeom Martinom.

Nasleduje nádherná verzia Here, There And Everywhere Take
6, ktorá podčiarkuje krehkosť jednej z najlepších piesní Paula Mc-
Cartneyho vôbec. Na rozdiel od často chaotického a šťastnými náho-
dami pretkaného nahrávania iných piesní na albume Revolver, si
Paul a Geoff Emerick detailne rozpláynovali všetky stopy a nástroje,
ktoré chcel Paul použiť. Samotná nahrávka piesne zabrala viac ako
tri plné dni, kým bol jej autor s výsledkom úplne spokojný. Výsledok
stojí jednoznačne za to!

Finále Super Deluxe vydania tvorí demo She Said She Said,
v ktorom John spieva „I said, who put all that crap in your head… and
it’s makingme feel like my trousers are torn“. Koncom júna 1966 bol
už celý Revolver nahraný a zmixovaný, no tesne pred finalizáciu pri-
šiel produkčný tím na to, že chýba posledná štrnásta pieseň. Tento
počet bol štandardný pre všetky dovtedajšie albumy kapely. V záuj-
me záchrany danej situácie John predstavil ešte rozpracovanú She
Said She Said a 21. júna v priebehu 9 hodín tuto pesničku nacvičili

a nahrali. Až doteraz nebolo úplne jasné, či basovú linku na finálnej
nahrávke hrá Paul, ktorý po hádke odišiel ešte pred ukončením na-
hrávania domov, alebo to bol George. No vtipkovanie a vzájomné
hecovanie sa zachytené počas skúšania potvrdzuje, že Paul bol prí-
tomný pri nahrávaní podkladu Take 15 a zrejme zahral aj basový part.
Pre úplnosť je treba dodať, že Super Deluxe edícia albumu Revolver
je doplnená aj o originálny mono mix ako aj remixované verzie singlu
Paperback Writer / Rain. Počas jedenástich týždňov tak The Beat-
les nahrali celkovo 16 skladieb, z ktorých 14 sa ocitlo na albume Re-
volver a dve sa stali ďalším supersinglom kapely, na ktorom nie je ani
jedna strana B-čkom.

Epilóg

Len tri dní po vydaní albumu Revolver sa The Beatles vydávajú na
svetové turné, ktoré sa o niekoľko týždňov neskôr ukazuje ako ich
posledné. Už prvé koncerty v nemeckých mestách pre vyčíňanie hys-
terických fanúšikov prebiehajú za asistencie policajných psov a slz-
ného plynu. V Japonsku sú členovia celého sprievodu kapely pod
stálou policajnou kontrolou pre hrozby útoku krajne pravicovej mili-
tantnej organizácie. Napriek tomu, že sa z tokijského hotela Hilton
premeneného na dočasnú vojenskú pevnosť Paulovi darí v prestro-
jení na chvíľu uniknúť do ulíc, už po niekoľkých minútach je eskorto-
vaný tajnou službou späť do hotela. Na Filipínach sú The Beatles
nútení za dramatických okolností uniknúť pred armádou pobúre-
ných novinárov a fanúšikov potom, ako sa odmietajú zúčastniť sláv-
nostnej recepcie organizovanej Imeldou Marcosovou, snobskou man-

Milión radostí

želkou vtedajšieho diktátora Ferdinanda Marcosa. V tom istom čase
už v južných štátoch USA horia vatry z platňami kapely a členovia Ku
Klux Klan sa vyhrážajú Lennonovi verejne smrťou za vyjadrenia o tom,
že The Beatles sú momentálne populárnejší ako Ježiš Kristus. Na-
priek opakovaným Lennonovým vysvetleniam, že ide o nedorozume-
nie a výrok vytrhnutý z kontextu, pokračuje na juhu USA verejný boj-
kot ich hudby. Z časti aj možno ako odplata za vytrvalé odmietanie
kapely koncertovať pred segregovaným publikom či verejné vyjadre-
nie odporu proti vojne vo Vietname. 29. augusta 1966 počas odcho-
du z koncertu v Candlestick Park v San Franciscu zatvorení v pan-
cierovanom aute sa členovia jednomyseľne zhodujú, že definitívne
končia s koncentrovaním. Tým sa uzatvára prvá časť ságy legendár-
nej liverpoolskej štvorky. Tá druhá začína už o 3 mesiace neskôr
v dobre známom prostredí Štúdia 2 na Abbey Road pri nahrávaní
skladby Strawberry Fields Forever.

Richard Imrich

www.facebook.com/nupopu38

dňa bol k dispozícii často iba zdrap papiera s textom alebo pár akor-
dov, no a po polnoci odchádzali všetci domov s prakticky hotovou
pesničkou. Okrem známej „zhúlenej“ verzieAndYourBirdCanSing
Take2 (Giggling), pri ktorej vokálne dohrávky Johna a Paula do pod-
kladu sprevádzal neustály smiech, je kolekcia doplnená aj o pomalší
Take 5, ktorý John štartuje slovami: „Quite, quite brisk; moderato,
foxtrot. One, two, three, four!“.

Nasleduje prakticky hotová verzia Taxman Take 11, ktorá však
na rozdiel od finálnej verzie obsahuje namiesto priamych narážok na
britského premiéra Harolda Wilsona a ministra financií Teda Heatha
text: „Anybody got a bit of money?“.

I’mOnly Sleeping je zastúpená až štyrmi verziami, ktoré detailne
mapujú celú genézu záhadného zvuku finálneho mixu. Predovšetkým
pri Take 5musí zaplesať srdca každého fanúšika. Odhaľuje totiž pod-
klad finálnej verzie v pôvodnej nespomalenej podobe.

Dve verzieEleanor Rigby ponúkajú priamy pohľad na prácu pro-
ducenta Georgea Martina pri tvorbe doprovodu zdvojeným sláčiko-
vým kvartetom. Prvá z nich obsahuje rozhovor medzi Georgeom,
hráčmi a Paulom, ktorí diskutujú o tom, či použiť vibrato na strunách
alebo nie. Druhá verzia prezentuje čistý prirodzený zvuk sláčikového
kvarteta ešte bez pridania dozvuku, ktorým bola zjemnená verzia na
The Beatles Anthology 2. Neuveriteľná je dynamika samotného
zvuku sláčikového kvarteta, ktorú Geoff Emerick vytvoril snímaním
nástrojov z blízka.

Take 10 Paulovej melancholickej skladby For No One je opäť
pre-zentovaný svojou podkladovou verziou. Na úvod sa Ringo pýta
Paula, ako má hrať na bicie a na konci sa ho ešte kladie otázku: „Čo
si myslíš?“. Na rozdiel od finálneho mixu, kde bicie takmer nepočuť,
znejú v podklade Take 10 fantasticky.

Jedným z absolútnych vrcholov celej reedície je proces tvorby
Yellow Submarine. Najskôr sú to dve akustické demo nahrávky. Pri
prvej počuť pôvodný Johnov nápad na melódiu slohy, v ktorej spieva
dosť depresívne: „In the townwhere I was born, no one cares“. Až
keď sa s Paulom stretli, aby pracovali na piesni, počuť ako sa pos-
tupne formuje do podoby, ktorú všetci dobre poznáme. Tretia verzia
je Yellow Submarine Take 4 v stave ešte pred pridaním zvukových
efektov a námornícky znejúcich pokrikov. Záverečná spomalená
verzia je už takmer totožná s finálnou verziou.

Geoff Emerick vo svojej knihe Here There and Everywhere de-
tailne popisuje atmosféru počas nahrávaniaYellowSubmarine. The
Beatles využili zdravotné problémy Georgea Martina, kvôli ktorým mu-
sel ostať doma, na noc plnú úletov školákov bez dozoru. V jednom
momente John Lennon nútil Geoffa, aby vokál do Yellow Submari-
ne nahrávali pod vodou. Ten najskôr musel zavrhnúť Lennonov nápad
doniesť do štúdia vaňu. Lennon však trval na tom, aby sa mikrofón
ponoril aspoň do džbánu s vodou. Chudák Geoff sa dlho trápil ako
úlohu splniť bez toho, aby fantómové napájanie mikrofónu nezabilo
Lennona priamo pri speve. Nakoniec sa zúfalý obrátil k Malovi Evan-
sovi, cestovnému manažérovi skupiny, ktorý zvyknutý na vrtochy The
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Syn legendárneho producenta The Beatles Giles Martin (vpravo)
a Sam Okell (vľavo) pripravili ďalší zo série remixovaných

albumov legendárnej štvorky z Liverpoolu.



Lazer Viking nebyl můj první projekt. Když mi bylo sedmnáct,
začal jsem v grindcorový kapele s názvem Kombucha. S tou
jsme existovali osm let. Potom jsem chvíli hrál folk a blues pod
jménem Karel Kunrt. Je to k dohledání na Bandzone, pokud
máte odvahu. Pak jsem založil Wild Tides, se kterými jsme to
táhli docela dlouho a až během konce Wild Tides se zrodil
Lazer Viking. Původně se jmenoval Boy Wonder and The Teen
Sensations, ale vzápětí se přejmenoval na Lazer Viking, který
existuje už sedm-osm let.

Ono to není nic, co bych vymyslel. Lazer Viking je fiktivní ná-
boženství, se kterým přišla americká kapela An Albatross,
kterou moc doporučuju. Jejich první deska se jmenuje „We
Are The Lazer Viking“. Začíná krátkou písničkou s názvem
„I Am The Lazer Viking“ a jediný text který v ní zní je „Baby, this
rock and roll, baby, will save your soul. I am the Lazer Viking“.
Znám se s nimi dlouho a mám je hrozně rád, jsou to strašně
fajn lidi. Ten odkaz, který dali za tyhle ty dvě absurdní slova
ještě s tou chybou, protože je tam „z“ namísto „s“, ke mně
vždycky něčím mluvil. Tak jsem se domluvil s Eddiem, který tu
kapelu vedl, že si to můžu vzít a existovat paralelně s nimi.

Jmenovat se Boy Wonder and The Teen Sensations zna-
mená psát do každýho média a ke každému pořadateli, že ti
napsali jméno blbě. Tenkrát jsem velmi zabedněně moc nevní-
mal česko-slovenskou rapovou scénu, a tedy jsem nevěděl, že

existuje Boy Wonder. Ze začátku, když jsem ještě hrál v tygro-
vaných slipech a mexických wrestlerských maskách tak na mě
chodili strašně překvapení fanoušci rapu.

Wrestlerské masky jsem potom zahodil, ty tygrovaný slipy
zůstali asi rok a půl. Postupem času jsem přišel na to, že když
vylezeš před lidi takhle oblečený, tak oni od první chvíle čekaj,
že to bude něco extravagantního, něco jako glam a proto k to-
mu mají jiný přístup, než když ty úplně stejný pohyby a stejný
písničky děláš v civilu. Když jsem si pak řekl, že na to seru, vzal
jsem si normální kalhoty a odehrál jsem ten samý koncert, ti lidi
na to reagovali úplně jinak. Bylo to pro ně daleko děsivější. Pro-
tože nečekáš, že ten člověk, co vypadá normálně odehraje ta-
kovej koncert. Zalíbilo se mi, když to bylo víc o čem ti písničky
jsou, a nejen o tom, že je tam týpek, co má slipy a hezčí nohy
než tvoje holka.

Lazer Viking je pro mě místo, který je neustále proměnný, a to
mám na něm nejradši. Je to místo, který nemá hranici ve formě.
Je to pro mě strašně důležitý, protože si myslím, že mise umění
je neustále tu formu měnit. Přijde mi děsivý ten odvěký trend
toho, že jsme zvyklí oslavovat umělce, kteří tu svoji formu našli
a pak ji neustále opakují. Při tom opakování formy můžeš akorát
sledovat, jak to umění umírá. Místo toho živý umění je to, které
neustále riskuje. Lazer Viking je pro mě místo, kde můžu risko-
vat, jak já potřebuju. Když se podíváš na všechny ty desky,
všechny vznikly v jiných sestavách, každá je něčím jiná, ale
zároveň jsou to desky, které spolu logicky souvisejí a nemáš
pocit, že by je dělal jiný člověk. A to je Lazer Viking – místo, kde
si můžu dělat co chci a nést pak všechny následky.

Teď se věnuju Lazer Vikingovi skoro stoprocentně. Asi před
třemi lety jsem se pustil do hudební produkce, takže funguji
také jako producent pro kapely, které mají tu odvahu si mě naj-
mout. Teďka jsem začal hrát na kytaru v kapele Four Tuna.
Tam je supr pro mě, že je to poprvé za nějakých těch dvacet
let, co hraju, kde vlastně nemusím být za mikrofonem, nejsem
vepředu, což je něčím velmi příjemný relax.

Mít idoly a hrdiny je nebezpečný, protože se při nich zasekneš.
Samozřejmě mám spoustu hudby, kterou miluju, například
klasiky jako Elvis Costello, Bruce Springsteen, atd. Mě přijde,
že 50 procent dělání hudby je práce na vlastním vkusu. Nabíráš

inspiraci a potom skrz to, co dokážeš vnímat a udělat, vytvoříš
něco, co je tvoje. Mě baví hledat v minulosti hudbu, která mě
předchází. Opakuju věci, které jsou pro mne důležitý v kontex-
tu, kterým jsem já v současném světě. Byl jsem dlouhou zasek-
lej v letech 1950-70, kde jsem si myslel, že tam jsou ty dokonalý
písničky a 80-ky ke mne nikdy nemluvili. Načež jsem zjistil, když
jsem přešel k synťákúm, že jsem jenom byl línej. Teď mám
naopak pocit, že 80-ky jsou dekáda, která je pro pop-music nej-
bohatší na odvahu pustit se do světa bez hranic, který přinesl
digitál do nahrávání a produkce. Zároveň je tam velký respekt
pro písničkářský um, pro to jako napsat hit. Přijde mi zajímavý
spojení 50-kového stylu s nejasnou otevřenou budoucností zvu-
ku. Teďka hodně poslouchám Tears for Fears a The Psyche-
delic Furs a z nových věcí, co mě inspirovali byla Charlotte
Adigéry a Bolis Pupul od kterých moc doporučuju desku „To-
pical Dancer“. Vezměte si hudbu, kterou milujete a podívejte se
za ní, odkud přišla, co ty muzikanti mají rádi, z čeho čerpají.
Budete překvapeni, kolik geniálních věcí tam najdete. To, že ně-
jaký zvuk k vám mluví, znamená, že to, co tomu zvuku před-
cházelo, k vám bude mluvit taky. Dejte si tu práci, která je díky
internetu fakt jednoduchá a budete mít z toho větší radost, než
by jste našli na nějakým Spotify playlistu.

Mám před sebou elektronickou robotí kapelu, u který jsem jako
kapelník. Nehraju to na klávesy, protože bych to neuhrál. Zpěv,
pět synťáku, jedna bicí mašina a máš na to jenom dvě ruce.
Diriguju a přehazuju výhybky v těch správných chvílích. Pointa
živáku i nahrávek je pro mě dokázat dát lidem něco k čemu se
budou chtít vrátit, co nedostanou jinde a něco, co když skončí
tak chtějí víc. Možná příští rok předělám ten setup, protože už
teďka mám rozdělanou další desku. Budu přecházet na něco, co
bude víc orientovaný na tu šou a míň na to, že si tam jenom
něčím kroutím. Stát za synťákama je do jisté míry bezpečný, stále
si za nějakou hradbou, i když můžeš podělat cokoliv. To mě
rychle přestane bavit. Potřebuju být „in your face“ (tváří v tvář)
abys to mohl prožít se mnou, protože pro mě, ať už dělám na ky-
tary, či synťáky, nebo to prdím na podpaží, je nejzásadnější to, co
komunikuju v textech.

Začal jsem na něm pracovat na začátku roku 2020. Tenkrát jsem
neměl žádný synťáky, jenom kytary. Koupil jsem si (Korg) Arp
Odyssey, drum machine od Behringeru napodobující 808čku
(pozn. Behringer RD-8), 4stopý kazetový nahrávač a začal jsem
si hrát a objevovat co s tím můžu dělat. Samozřejmě, jako první
jsem na to naklikal „Ghost Ridera“ od Suicide a hrál jsem ho asi
dva týdny v kuse. Pak jsem zkoušel ty nový písničky, které jsem
objevoval souběžně s tím. Když mě něco chytlo v osmdesátkách,
tak jsem to zkusil zduplikovat. Spousta těhletěch experimentů
s cizími věcmi mě dovedli ke zvukům, nebo postupům, se kte-
rýma jsem byl schopen pracovat dál. Pak jsem vzal těch pár
kazetek a šel s tím za Tomášem Havlenem z post-hudby, protože
Martin Přikryl se kterým jsem do ty doby spolupracoval neměl
zrovna čas. Tomáš se hodně smál tomu zvuku, který jsem udělal
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na ten čtyřstopák, ale řekl že dobrý, že z toho něco vymyslíme
a pak nám trvalo asi rok nahrát tu desku. Naházel jsem synťáky do
taxíku a přijel k němu do studia na jeden-dva dny a něco jsme tam
udělali, pak poslechli a rozhodli, jestli to celé musíme předělat ne-
bo ne, pak jsem to doma přepsal a znova přijel a tak jsme to po-
stupně stavěli dokud to nebylo hotový.

Určitě takový, co plavou na vodě! Mám rád hodně věcí, co dělá
Vermona, například jejich Mono Lancet. Teď jsem si pořídil je-
den ze svých vysněných synťáku Vermona PERfourMER. Jinak
nepatřím k těm lidem, kteří si myslí, že Behringer je čirý zlo, mys-
lím si, že je supr, že zpřístupnili
spoustu věcí, který jsou nedosa-
žitelný. Mám od nich rád PRO-1
a neznám jiný synťák, který by do-
kázal být tak zlej a měkej v jednom
jediném tónu. Taky mám docela rád
Super 6 od UDO, který má takový
ten Rolandovský plastový zvuk.

Můj živý setup, teď jako hraju
„Tunnel Vision“, zní hodně jinak
než ta deska. Deska je učesaná
a hi-fi a já to naživo hraju hodně
acidově, protože tři z pěti synťáku
jsou různé verze Rolandu TR-303,
které proháním oktáverama, aby
to ještě více zhustilo. Pokud máte
rádi tenhle zvuk, tak doporučuju
od Erica Synths jejich Bassline DB-
01, což je opravdu čirý zlo.

Já jsem v češtině kromě toho Kar-
la Kunrda udělal jenom jednu desku, a to sWild Tides s názvem
„Sbohem a Šáteček“ a jinak vždycky všechno bylo anglicky. Ten
důvod je prostý – mám daleko větší zkušenost s hudbou, která je
anglofonní. Co se textařiny týče je díky tomu pro mne přiroze-
nější fungovat v prostoru tohohle jazyka. Je to popový esperanto.
Když jsem psal „Sbohem a Šáteček“ tak to byla strašná práce,
protože jsem měl nepoměrně méně vstupních dat. Byl to výlet
zase někam, o tom naposlouchat si ty kapely, podívat se, jak se
texty psali na poezii ty doby. Na češtině je pro mě strašně smut-
ný, že se v hudbě nějakým způsobem devalvovala. Když se po-
díváš na ty věci, co se u nás dělaly mezi 1950-80 tak to, co jsme
s tím jazykem byli schopni v popové písni dělat je úžasný. Je to
taky fascinující doba všech těch coverů, protože ty překlady a pře-
básnění textu často dělali lidi, kteří byli básnici, nebo překlada-
telé, nebo lidi, kteří byli na to géniové. Pro mě je angličtina při-
rozená. Když dělám hudbu, tak to slyším anglicky a když to sly-
ším česky, tak to udělám česky. Lazer Viking je a bude anglicky
a kdybych chtěl něco dělat česky, tak můžu oživit Wild Tides,
nebo můžu udělat něco nové. Poslední dobou poslouchám i slo-
venskou hudbu 80-tých let, protože jsem zjistil, že jsou tam úplně
skvělý nápady na kradení. Například v soundtracích mě zaujala

hudba k filmu „Fontána pre Zuzanu“. Ta má vražedný bangery.
Taky mám hodně rád dvě alba od Žbirky: „Zlomky poznania“
(1988) a „Chlapec z ulice“ (1986), kde se rozhodne, že z něj bu-
de britská novovlnná kapela, vytáhne Yamahu DX7 a těma prese-
tama to tam nasolí a jsou to tak geniální písničky.

Nejčerstvější věc, která vyšla je singl sGood TimesOnly, se kterej-
ma pracuju už docela dlouho. Je zajímavý vidět posun té kapely.
Začali s indie rockem a posledně se pouští tanečnějším směrem
a furt se challengujou. Jejich poslední singl dopad úplně skvěle.
Teď jsem dělal i nový singl s Iggy Mayerov, z čeho mám hrozně

velkou radost. Ze všetkého co jsme
dělali jsem na tohle nejpyšnější. Sed-
li jsme si jako lidsky, tak i ve spo-
lečném fungování ve studiu. Nehá-
zeli jsme si klacky pod nohy, nemu-
seli jsme se o věcech přít, oni byli
otevřeni zkoušet věci a pak se v tom
snažili najít. Myslím, že se nám to
podařilo tak, že ten krok, který na
tom singlu udělali je neskutečnej.
Minulý rok jsem spolupracoval na
desce s 52-hertz whale z Bratisla-
vy. Ta dopadla taky skvěle, i když
naše spolupráce nebyla mírumi-
lovná, protože jsme měli hodně ji-
né představy o věcech a často jsme
šli hlavami proti sobě. Možná je to
i dobře, protože ta hudba má v so-
bě vnitřní konflikt a to, že to nahrá-
vání bylo taky takový se na tý des-
ce podepsalo pozitivně. Hodně ji
doporučuju i díky skvělému mixu
od Jakuba Hríbika z Pulp Studia.
Kdybyste hledali studio v Bratisla-
vě, tak Jakub je supr volba, se kte-
rým se dobře spolupracuje.

Na 2023 mám nalajnovaný tři desky mimo té svojí a věřím, že
toho spousta ještě přibude. Tím, že se neživím hudbou, ale prací,
tak je čas omezený, ale díky tomu můžu dělat jenom ty věci, který
chci, spolupracovat s lidmi, se kterými to dává smysl a mít z toho
pořád radost. Nepřemýšlím o tom, jestli mi to koupí paštiku na
chleba, nebo ne. Proste to můžu dělat z jediného důvodu a to je,
že to miluju a chci to dělat.

Šel jsem do toho s tím, abych mohl lidem krást jejich nejlepší ná-
pady, ale zároveň abych jim mohl dát i ty svoje. Nejzajímavější
mi přijde ta konfrontace různých tvůrčích stylů, přístupů k věci,
a to že se všichni zúčastnění mohou neustále od sebe učit, když
jsou tomu otevřeni. V ideálním případě jak v kapele, tak i ve vzta-
hu producent-interpret, hrozně dobře funguje, když máš nějaký
nápad, ten člověk, který na tom spolupracuje vezme tvůj nápad
a někam ho posune a ty na to nereaguješ jenom stylem „jo, to je
dobrá cesta“, ale vezmeš ten posunutý nápad a znova ho po-
suneš. Je to takový tenis. Až se v jednu chvíli zastavíš, nebo jdeš
o čtyři kroky zpátky, protože si to už měl. Tenhleten proces, kte-

rý je instinktivní mě hrozně baví. Být producent je relax i pro mě,
protože jak nepracuju na ty svojí věci, tak nejsem tak striktní. Když
dělám něco sám, jsem na sebe zbytečně přísný, protože to po-
třebuju mít neskutečně neprůstřelný, hlavně vůči sobě. Všichni,
vždycky, ať už jsme v jakémkoliv vztahu k materiálu, se kterým se
pracuje, jsme tam pro jednu věc, a to ne pro sebe, ale pro tu pís-
ničku. Naše společná práce je, aby jsme ty písničce dali nejvíc,
co v tom momentu můžeme dát, aby její záznam, který je velice
pomíjivý, ale zůstane už navěky, tě nezačal za pár týdnů, nebo
za pár let, neskutečně obtěžovat.

Svůj dětský sen jsem si splnil a žiju ho. Chtěl jsem dělat hudbu a chtěl
jsem mít fousy, když jsem byl malej. Tyhle věci se mi povedli a ne-
ustále se nějakým způsobem rozšiřují, nebo zahušťují. To, že jsem
v tuhle chvíli v situaci, kdy to, co dělám v hudbě, je schopné zafi-
nancovat se tou hudbou a vedle toho můžu žít svůj život mimo
hudby, s prací, která mě taky naplňuje a stará se o mně, tak to je
pro mě splněný sen. Já si můžu dělat co chci v ty hudbě. A i když
vložím do těch nahrávek peníze, které by byli před pár lety pro mě
nepředstavitelný, tak z toho nemám blbý pocit, protože se to uživí.
Když jdu dělat desku, tak vím, že se ty peníze vrátí koncertama po
nějakým čase a stačí prostě dělat dál. A to je můj sen v tuhle chvíli
– abych mohl furt dál dělat.

Doporučil bych jim, aby co nejmíň mluvili, co nejvíc poslouchali,
a ještě víc dělaly a aby se nestresovali tím, jestli to někoho bude

zajímat, nebo jestli to pro někoho bude dost dobrý. Taky aby si
uvědomili, že žijeme v době, kdy je půl práce dostat produkt k li-
dem. Je strašně naivní si myslet, že jsi schopen udělat něco, co to
zařídí samo, pouze tou kvalitou. To je prostě risk, který nikdy ne-
dopadne dobře. Je důležitý překročit tu zábranu, kterou člověk,
který něco vytváří má, k tomu, aby ty věci tlačil do lidí. To PR-ko
a to neustálé omílání toho, že jsi něco udělal znamená, že to do-
staneš k víc a víc lidem. Jakákoliv hudba, jakékoliv umění dosáhne
jenom tak daleko, jako dosáhne jeho PR. Bylo to tak vždycky a ne-
ní na tom nic špatného. Ta největší zábava a to, co ti nejvíc řekne
o tobě, je sledovat, jak na to ti lidi reagují, co oni v tom vidí, kde je
průsečík mezi tebou a tvým publikem. To je něco, co mě nikdy
nepřestane fascinovat, když ti někdo pak říká, proč má něco rád,
nebo proč něco nemá rád z toho co jsi udělal, tak je strašně zají-
mavý spíš než reagovat na to, si to vzít sebou a přemýšlet nad tím,
čím je to daný a co to říká zpátky tobě.

Fyzicky je už vyprodaný, možná udělám limitku kazet, ale to není
ještě jistý. Zjistíte to potom na mém Instagramu nebo Facebooku.
Desku najdete na všech streamingových službách a kdybyste si ji
velmi chtěli koupit, tak je samozřejmě v nejvyšší kvalitě ke stažení
na Bandcampu.

Marek Osrman
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TROJKA ZUZANY
HOMOLOVEJ
Šak je to láska zlá
Slnko Records

Tvrdenie, že meno Zuzany Ho-
molovej je synonymum pre ľu-
dovú baladu, s podivuhodnou
tvrdošíjnosťou pretrváva i dnes,
kedy sa táto osobitná interpret-
ka a skladateľka už dávno neve-
nuje len baladám, ale na čele svo-
jej Trojky Z.H. (pre neznalých:
Trojka Zuzany Homolovej) pre-
skúmava nové cesty k modernej,
súčasnej interpretácii ľudovej
piesne ako takej. Už to nie sú
len zhudobnené príbehy s tra-
gickým koncom, ktorými nás do-
kázala očariť v osemdesiatych
a deväťdesiatych rokoch, ale
dnešný diapazón záberu je pod-
statne širší. Na predchádzajú-
com albume „Keď vojačik naru-
koval“ to boli vojenské piesne,
pred ním vydané CD „Ňet vek-
šeho rozkošu“ nachádza v ľu-
dovkách netušený zdroj rozpu-
stilosti a sarkazmu.

Touto cestou sa uberá aj naj-
novší album Trojky „Šak je to
láska zlá“. Väčšina piesní po-
chádza zo Slovenska a z priľa-
hlých proveniencií, nenachádza-
me tu však vznešené témy ani
subtílne bukolické podtóny, aké
v ľudovkách zvykli hľadať naši
buditelia, ale skôr realistický zá-
znam, súpis tém každodenné-
ho života. „Mužu, mužu, hibaj
domou, už si dosť korheľuvau,
Čože si ti pre mňa prišla, šak
som ťa ja nevolau“, spieva sa
v piesni „Mužu, mužu“. Alebo
iné výjavy? „Ach bože, bože,
jak me muž bije, žádna rodina
me nešanuje“ (Ňebi, švagre,
sestru); „Dobre še to tote ženy
majú, chtore v Amerike mužoch

maju; muž pošila domu dolari-
ky, ona v karčme dzviha poha-
riky“ (A vy dzeci). Alebo v mier-
nejšej forme: „Pekňie sťe ďiou-
čence, ale ňie od boha, lež od
toho prášku, čo sa púder volá...“
(Mosíme sa ďiouke). Tento pies-
ňový sarkazmus znamenite pod-
čiarkujú vyšívané výjavy zo ži-
vota ľudu, ktoré sprevádzajú
texty bookletu a ktorými výtvar-
níčka Ivana Šáteková dokonale
umocnila rozpor medzi zdanlivou
idylickou bukolikou a skutoč-
nou realitou.

Po hudobnej stránke Trojka
pokračuje vo svojej ceste, kto-
rú Zuzana Homolová a Samo
Smetana naznačili na spoloč-
nom debute „Tvojej duši zahy-
núť nedám“ (2005) a definitív-
ne potvrdili (už v trojici s Milo-
šom Železňákom) na spome-
nutom albume „Ňet vekšeho
rozkošu“ (2012). Spevácky part
(zväčša Z. Homolová, ale po-
merne veľký priestor tentoraz
dostáva aj S. Smetana) je no-
siteľom melódie, sprevádzajú-
ce nástroje pristupujú k svojej
funkcii oveľa voľnejšie, než bý-
va zvykom. Nie je to bežný do-
provod, ale hudobné nástroje
veľmi často idú – harmonicky,
ale aj rytmicky - proti spevu; o-
boplietajú ho, rozvíjajú vlastnú
tému, ktorá nemusí zdanlivo ko-
rešpondovať s pôvodnou (spie-
vanou) melódiou. Piesne tak
pôsobia na prvé počutie dosť
nezvykle, neučesane; neustále
pulzovanie nástrojov do skladieb
vnáša až osudový nepokoj. Pri
každom ďalšom prehrávaní sa
však poslucháč začne oriento-
vať v zdanlivej neusporiada-
nosti a začne oceňovať nápadi-
tosť a logiku aranžmánov.

Ešte poznámka k samotné-
mu cédečku – výtvarná minu-
losť Z. Homolovej zaručuje, že
každý obal jej CD býva malým
skvostom. Podobne je tomu aj
tentokrát – veď za jeho dizaj-
nom stojí osvedčená grafická
dizajnérka Mária Rojko a už
spomínaná výtvarníčka Ivana
Šáteková.

Miloš Janoušek

ADONXS
Age of Adonxs
Warner Music

Výherca siedmeho ročníka Su-
perStar (2021) si vybral za pseu-
donym meno mužského ideálu
z gréckej mytológie v ktorom
zmenil I na X. Meno je značka,
na ktorej sa buduje smerovanie
v umení a „Adoniks“ chce ísť za
hranice Slovenska. Aký je očaká-
vaný album speváka disponujú-
ceho s najnižšie položeným hla-
som, ktorého dva single sa tohto
roka dostal medzi najhranejšie
slovenské?

Krátky a výstižný, nadýchaný
tanečnou atmosférou, rytmikou.
Precízna práca producentov sa
chytila dobrého autorského zá-
kladu piesní, vychádzajúceho z u-
vedomení si rozsahu a hlasových
polôh talentu. Polhodina, desať
tackov, bez príkras poviem, že
najvyššej kvality v súčasnom po-
pe. Zvukovo, interpretačne, tema-
ticky ale aj vizuálne. ADONXS
nie je úplným nováčikom v šou-
biznise. Od tínedžerských rokov
na sebe pracuje ako tanečník,
model a spevák. Je prvým víťa-
zom otvorene sa hlásajúcim
k LGBTQ+. Jeho vizuál stavia na
kontroverzii a intimite, čo, pokým
nesledujete videoklipy a promo
foto, z hudby nie je zrejmé a cie-
lené. Nakoľko oslovuje jeho pod-
manivý citlivý a dynamicky pra-
cujúci prejav, nakoľko vizáž, ne-
malo by to meniť k prístupe
k hudbe, ktorá patrí k súčasnej
vlne prirodzene anglicky spieva-
júcej generácii na klávesové
synthpodklady.

ADONXS pred SuperStar fun-
goval ako líder londýnskej kape-
ly Peace, s ktorým vydal album
v duchu alternatívneho baroko-
vého popu. V priebehu ani nie trid-

siatich minút poslucháč neza-
počuje zakolísanie kvality ani vý-
razné upozorňovanie na experi-
ment, hoci štipka zmyslu pre al-
ternatívne poňatie popu by sa
našla. Ak vás oslovili vydané sin-
gle, pokojne si vypočujte celý
album. Dramaturgicky nie je vy-
stavený na úspechu singlov, skôr
sleduje výpoveď v takmer jedno-
liatej zamatovej atmosfére. Až
tak, že priam utečie kratučká
zvuková miniatúra v strede al-
bumu (Foreplay) pred hitom „Ga-
me“. Tú v miernej obmene po-
čuť v úvode oficiálneho video-
klipu a na albume mohla viac
rozvíjať či prepojiť prvú polovicu
s druhou. Hit „Moving On“ sa dos-
tal na druhé miesto, najdlhšiu
skladbu albumu tvorí citlivý prvý
singel „Two Romeos“ až v dru-
hej polovici albumu. Ten je tem-
nejší a viac cítiť opieranie sa
o soul či inšpirácie na temnosť
synth rocku, ktoré sa priam pýta
v závere viac rozvinúť.

Hodnotenie nie je jednodu-
ché. Na jednej strane špičkový
pop, na druhej aranžmánmi
a zvukom zjavná podoba so sve-
tovej produkcii. Plusom je, že
ADONXS má svoj ojedinelý hlas
v pope, vlastnú tvár vo výpovedi
bez sileného hudobného prispô-
sobovania sa.

Juraj Gonšor

HMLISTO
& PETR LINHART
Československá
Galén

Ťaživý, ale krásny album. Zo-
skupenie Hmlisto, duo matky a sy-
na spod horských lazov, začalo
svoju novú dráhu ako vták Fé-
nix. Nový názov, nový zvuk, ako-
by pomyslená čiara za jednou
kapitolou tvorby Veroniky Kicko-

vej (Horana) – čas ukázal, že šlo
o dobré rozhodnutie. Jej pies-
ňovú tvorbu výrazne podfarbuje
hra a aranžérsky prístup talento-
vaného gitaristu Jána Kicku. Po
debute (Na druhom brehu, 2018)
nasledovala krásna nahrávka no-
vých ale aj starých vecí v nových
šatách (Ozveny z lazov, 2020).
Na ňom mal priestor duet (Ozve-
ny) s Petrom Linhartom, českým
pesničkárom, ktorý označuje svo-
ju tvorbu ako lanscape folk. Kto
vie, či fanúšikovia a priaznivci
postfolklu v podaní Hmlisto o-
čakávali celý album postavený
na československej téme, no to-
to spojenie možno považovať za
pôsobivé a veľmi vydarené.

Hudobne to už nie je len duo
– Jankove gitary (elektrická, a-
kustická, mandolína) a ľudové
nástroje Veroniky (husle, fujara,
pastierska píšťala). Prítomná šes-
tica hudobných hostí dodala al-
bumu zvuk plnohodnotnej ka-
pely, ktorá s rešpektom dáva
priestor každému nástroju (pe-
dal steel, lap steel, klávesy, bas-
gitara, kontrabas, bicie, perku-
sie). Piesne voľne dýchajú, nik-
de sa neponáhľajú v textovej a-
lebo hudobnej téme. Medzihry
v piesňach vybočujú z rámca
veršov či refrénu vlastnou melo-
dickou cestou. Veľmi príjemne
pôsobia kontúry klávesov či só-
lová gitara s až gillmurovsko-
floydovským nádychom (Vlčie
oči). Ale to je len jedna tvár pô-
sobivých aranžmánov. Celý al-
bum začína ľudovým nápevom
„Keď sme prechádzali“ a po-
tom plynule prechádza do té-
my, o ktorej nie je jednoduché
rozprávať, nie to ešte spievať.
Jazvy a rany zo spoločných de-
jín Česka a Slovenska nie sú
prvoplánovo otvárané, ale poda-
né v drsnej až surovej poetick-
osti Veroniky Kickovej. Polovica
piesní vznikala textovo spolu s Lin-
hartom. Obaja svojím kočovným
životom pesničkárov majú tema-
tiku zažitú tak, že ju podávajú bez
príkras, v tvrdom územčistom ja-
zyku ale aj s láskavým a trpkým
zjemňovaním. Počuť, že aj Kicko-
vej aj Linhartova výslovnosť nie
je čistá, no do spracovanej tema-

tiky sedí. Kicková je doma v slo-
venskom aj českom jazyku a sym-
paticky pôsobia úlomky sloven-
činy v podaní Linharta. Inšpirá-
cie konkrétnymi príbehmi z prvej
polovici 20. storočia sú v book-
lete jednoducho a trefne poda-
né a umocňujú celkovú príbe-
hovosť piesni. K pozastaveniu
sa nad posolstvom a príbehov na-
báda aj mapka Čiech a Sloven-
ska s číslami jedenástich piesní
albumu.

Pohraničie folku, korenie folk-
lóru, výpovede o spoločnej česko-
slovenskej minulosti idúce až
na dreň. Vrelo odporúčam.

Juraj Gonšor

LAZER VIKING
Tunnel Vision
Vlastný náklad

Po trojročnej pauze od posled-
ného albumu „Drag“ (2019) sa
Lazer Viking vracia s elektrizu-
júcim albumom „Tunnel Vision“.
Strunové nástroje mení za syn-
tetizátory a plnými hrsťami čer-
pá z 80-tych rokov. Neo-synth-
wave zmiešaný s repetitívnymi
disco prvkami a provokatívnymi
textami zvádza ku mnohonásob-
nému vypočutiu.

Album strieda viaceré odtie-
ne emócií a farby elektronickej
hudby. Pozitívne melancholické
„Harsher Than The Sun“, „Gib-
ber Gabber“ a „Bored In Jeans“
si získajú vaše uši svojou svie-
žosťou a hravosťou. V intímnych
„Yr Body“ a „Mohn Cheree“ ide
Lazer Viking naopak telo na telo
v kombinácii s tučnými úder-
nými kopákmi. „Rua Vision“,
„Oh Boi“ a „Modern Warfare“
završujú osmičku piesní obleče-
ných do diskotékových kostý-
mov osemdesiatych rokov.

Chválim rozmanitosť a autentic-
kosť nástrojov. Zvuky berú in-
špiráciu z histórie, avšak posú-
vajú paletu do moderných, mies-
tami až elektronicko-punkových
rovín. Nadrozmerné údery drum
mašín a burácajúce basové plo-
chy dávajú albumu plnosť, kto-
rá nemusí každému sadnúť.
Spev Lazer Vikinga je dobre usa-
dený v kompozícii, zreteľný, s vý-
bornou pesničkárskou angličti-
nou. Texty sú nápadité, avšak
miestami nejasne interpretova-
teľné. Témy ako vzťahy, zvádza-
nie, zlomené srdcia a mládežníc-
ka rozmarnosť sa hodia do kon-
textu doby, z ktorej album čerpá.

„Tunnel Vision“ je originálny
počin, ktorý môžem vrelo odpo-
ručiť každému fanúšikovi popo-
vej elektronickej hudby. Na sta-
vebných kameňoch hudby z po-
sledných dekád minulého storo-
čia stavia moderný neo-synthpo-
pový album s prímesou lazer-
vikingovského rebelstva.

Marek Osrman

EUGENVIZVÁRY
Saturnus Part III.
Vlastný náklad

Tretí sólový počin skvelého si-
demana, hráča ma klávesové
nástroje, Eugena Vizváryho, pri-
náša osem autorových kompo-
zícii. Z CD sa nedozvieme kedy
a kde nahrávky vznikli, ale to
nie je až tak podstatné. Pred-
pokladám, že tak, ako mnoho
iných hudobníkov, využil Eugen
predošlé kovidové obdobie.

Čo je ale dôležitejšie, ob-
klopil sa skvelými spoluhráčmi
s ktorými ho spája dlhoročné
priateľstvo a spolupráca na rôz-

nych projektoch. Dávid Hodek
(bicie, vocal), ešte stále len 11
ročný Aron Hodek (basová gi-
tara), Juraj Griglák (basová gi-
tara), Aaron Janík (trúbka). Poo-
gie Bell (bicie) či Richard Csino
(basová gitara) odviedli na na-
hrávke skvelú prácu.

Nahrávka neprináša žiadne
veľké vzruchy ani prekvapenia.
Spomedzi inštrumentálnych skla-
dieb akurát nad ostatné trochu
vyčnieva spievaná „So Fine“.
Skvelá Anita Soul a Doobie Po-
well v tejto skoro popovej veci
narušili celkovú koncepciu albu-
mu, ktorý nám ponúka „jazz-
rock“ mierne strihnutý R’n’B.

Album otvára „Amdromeda
2.0“ v štýle Weather Report, po-
dľa mňa jedna z najlepších na
albume. Nasleduje už spomí-
naná „So Fine“, čo poslucháča
trochu zaskočí. Potom ale skon-
čí pohoda nedeľného obeda
a zaznie trochu filmová kom-
pozícia „Apartament“ s Janíko-
vou trúbkou. Pekné basgitaro-
vé sólo Roberta Vizváriho si vy-
chutnám v „Forgotten Love“, aby
v nasledujúcej „Jelly Belly“ za-
znela slapujúca basgitara Juraja
Grigláka, Eugenovho dlhoročné-
ho muzikantského druha. A je to
poznať. Skladba má šťavu, fusion
ako sa patrí s vokálom Dávida
Hodeka. Druhý vrchol albumu.
Mladého groovujúceho Arona
Hodeka počujeme v nasledu-
júcej peknej náladovke „Gypsy“.
Tu sa mi páči aj modulovaná
trúbka, na ktorú som v posled-
nej dobe dosť zaťažený. Hviezd-
ny Poogie Bell zaznie v „’62“,
kde všetky nástroje obslúžil Eu-
gen Vizváry. Album uzatvára opäť
trochu vesmírna „Saturnus“, kto-
rá dala názov celému albumu.

Je to album vyvážený, dobre
zmastrovaný, ktorý bude sluš-
ne znieť aj z prehrávača v osob-
nom aute. Nebude vás dvíhať
zo sedadla, ale tých 42 minút
vám skvelo spríjemní cestu na-
príklad z Bratislavy do Trnavy.

Ján Graus
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SENNHEISER
AMBEO

V SNAHEOŽIVIŤ upadajúci záujem o viac-
kanálovú reprodukciu, ktorého príčinou boli
často nehorázne náklady na hardvér, či pro-
blematické a komplikované ovládanie a nas-
tavovanie, sa audiopriemysel začal uberať
smerom ku zvukovým barom, najprv trojka-
nálovým a aj časom s vývojom nových tech-
nológií k viackanálovým s kompletnou integ-
rovanou elektronikou a zosilňovacími kanál-
mi. Sennheiser, renomovaný výrobca profe-
sionálnej nahrávacej mikrofónnej techniky
a priekopník bezdrôtových mikroportov a vy-
nikajúcich profi a hifi slúchadiel, zacítil v tom-
to smere šancu ukrojiť si z tohto trendového
soundbarového superkoláča a vrhol na trh
v roku 2019 najprv väčší, 14-reproduktorový
soundbar Ambeo Max vo formáte 5.1.4, čím
prevalcoval doterajšiu konkurenciu so sound-
barmi. Špičkový model s celkovým výkonom
250W sinus (500 wattov špičkového výkonu)
sa tento model rýchlo stal referenciou pre
soundbary Atmos vďaka svojej schopnosti
produkovať 3D zvuk z jedného zariadenia.
Získal množstvo ocenení, vrátane ceny Eisa,
What Hi-Fi? i cenu iF Design. Je to úspech,
ktorý by rád výrobca znova zopakoval s ďal-

šími modelmi, vrátane nového Sennheiser
Ambeo SoundBar Plus. AMBEO Plus (SB02),
menší a finančne aj menej náročný model
soundbaru (1500€) už disponuje konfigurá-
ciou vo formáte 7.1.4 s výbavou súčasných
zvukových kodekov.

ČO JE V KRABICIACH?
POPIS SYSTÉMU
Po rozbalení som v krabici so soundbarom
našiel štíhly a kompaktný soundbar AMBEO
Soundbar PLUS, prívodný sieťový kábel,
prémiový High speed HDMI jednometrový
kábel, diaľkový RC ovládač, stručný návod
a bezpečnostné pokyny. Sennheiser Ambeo
SoundBar Plus má kompaktnú veľkosť. SB
AMBEO Plus sa oveľa ľahšie integruje vďa-
ka svojej hrúbke, ktorá sa zmenšila zo 135
na 77 mm. Vďaka svojej štíhlosti iba 77 mm
je možné Sennheiser Ambeo SoundBar Plus
ľahko nainštalovať pred akýkoľvek televízor.
V tomto kompaktnejšom formáte dokáže
Sennheiser Ambeo SoundBar Plus integro-
vať 9 meničov vrátane dvoch 4" basových re-
produktorov, aby sa zabezpečila skvelá repro-
dukcia basov. Každý ovládač je spárovaný

s vlastným modulom zosilňovača, čo umož-
ňuje Sennheiser Ambeo SoundBar Plus do-
dávať výkon 400W RMS.

V krabici s AMBEO Sub je malý kompakt-
ný sub, prívodný sieťový kábel, stručný ná-
vod a bezpečnostné pokyny. Tento model
môže pracovať bezdrôtovo so soundbarmi
značky alebo môže byť pripojený káblami
k A/V prijímaču alebo hi-fi zosilňovaču vďa-
ka mono RCA vstupu. Výrobca deklaruje hl-
boké a výkonné basy vďaka membráne 8"
basového reproduktora, ktorá má vysoký z
dvih v uzavretom priestore. Je napájaný 350W
RMS zosilňovačom triedy D. Rovnako ako
tyče Sennheiser, aj Sennheiser Ambeo Sub
obsahuje mikrofón, ktorý vykonáva akustic-
kú kalibráciu a upravuje jeho nastavenia po-
dľa miestnosti, v ktorej je umiestnený.

KONEKTIVITA, OVLÁDACÍ PANEL
Konektivita nového soundbaru Sennheiser
Ambeo SoundBar Plus je veľmi podobná ko-
nektivite jeho predchodcu, s dvoma vstupmi
HDMI 2.0a na pripojenie Blu-ray prehrávača,
hernej konzoly, alebo televízneho set-top bo-
xu. Port HDMI eARC umožňuje načítať zvu-

Boom domáceho kina zo začiatku nového
milénia po turbulenciách nových zvukových
formátov akosi ustal. Mali sme tu video DVD,

na začiatku milénia formát DVD Audia vo
vysokom rozlíšení sa striedal s 1bi-

tovým SACD od Sony, medzitým sa rozbehol
komprimovaný MP3, vykapal nám MiniDisc

od Sony, po 2008 roku sme tu mali nástup
HDDVD od Toshiby, ktorý po kšeftoch

a doťahovaniach sa o HD Video formát
uvoľnil miesto Blurayu od Sony. Sme

v treťom desaťročí milénia, CD a SACD
formát upadá a pomaly odchádza, zároveň

s ním sa pomaly porúča aj Bluray disk, už ho
v obchodoch nenájdete. Zostal nám tu, ako
fyzické médium len vinyl, ostatné zvukové

fyzické formáty nám nahradilo DSF, DSD,
DXD, FLAC a iné dátové formáty vo vysokom

rozlíšení. Takže začali nám tu kraľovať
streamovacie služby po sieti, tie prebrali

väčšinu klientov z predaja fyzických nosičov.

SOUNDBAR (systém pre domáce kino a viackanálový zvuk)

Soundbar
System SB02

TEST ELEKTRICKÁ GITARA

Custom ASAT Classic Bluesboy
G&L USA Fullerton

G&L si od svojho založenia zakladá na jemných inováciách. Predsa len, bola to
posledná, v poradí tretia firma ktorú sa rozhodla založiť legenda výroby a dizajnu

gitár, pán Leo Fender samotný. Spojil sa so svojim partnerom Georgom Fullertonom
s ktorým na prelome 40tych a 50tych rokov formovali Fender Electric Instrument

Company, ako sa pôvodne spoločnosť Fender nazývala.

Distribúcia: Music Park www.music-park.sk Cena: 15 990 Kč / 639€ (aktuálna cena)

ROZHODLI SA vziať svoje mená, teda Geor-
ge a Leo, a z iniciál vznikol názov dnes už ďal-
šej legendárnej firmy. Bolo to v roku 1979.
Ich dizajny boli vždy silno ovplyvnené tými,
ktoré spolu produkovali už v polovici 50tych
rokov a tak to ostáva doposiaľ. Leo ale mo-
hol do známych tvarov konečne zapracovať
svoje vylepšenia, ktoré mu za dve dekády, čo
už nebol súčasťou firmy Fender, napadali.
Predsa len, svet už bol iný a aj možnosti zhoto-
venia a práce s drevom a kovom boli iné. Mohol

tak povylepšovať napríklad kobylky a tremo-
lá, ktoré od čias funkčných ale relatívne
jednoduchých originálov urazili dlhú cestu.

Tak to je aj pri dnes spomínanej, inovo-
vanej variante klasického Telecasteru, mode-
lu ASAT Bluesboy. Kobylka sa oproti tej kla-
sickej s tromi kameňmi dočkala jednotlivých
šiestich, čo umožňuje individuálne nastave-
nie intonácie každej struny, teda gitara nao-
zaj ladí aj hore na hmatníku. Predsa len, v ča-
soch jej uvedenia to nebol až taký problém,
ale v dnešnej dobe komplexných skladieb,
kde gitarista neraz zachádza aj do vysokých
polôh táto presná intonácia naozaj zaváži.
Klasická kobylka ale svojím dizajnom ovplyv-
ňuje zvuk a na ten sú hráči na Telecaster
zvyknutí. Tvar a vyhotovenie z plechu je teda
zachované, takže aj tonálne sme „doma“
a nemusíme sa báť straty konkrétnosti a kla-
sického twangu, ktorý tento model máva.
Kobylkový snímač ale prešiel Leovou inová-
ciou. ASAT Classic MFD, teda Magnetic Field
Design, je na rozdiel od klasických AlNiCo
snímačov s individuálnym magnetom pre kaž-
dú strunu realizovaný s jedným keramickým
magnetom a železnými nadstavcami pre kaž-
dú strunu, ktoré sa dajú ešte individuálne
výškovo nastaviť. Zvukovo tak snímač hrá
basovejšie ako sme zvyknutí, ale zachováva
si široký frekvenčný rozsah a jemne sa blíži
skorej ku klasickej P90ke. Pri krku má tento
model pre zmenu osadený snímač typu hum-
bucker klasického rozmeru, ale tentoraz s Al-
nico magnetom. Kto by sa bál že kombinácia
humbucker pri krku a singel pri kobylke bu-
de pri medzipolohe nevyvážená, nemusí mať
v tomto prípade strach. Pri návrhu evidentne
vyskúšali viacero variant a snímače navinuli
tak, aby boli vyvážené. Prepínanie je klasic-
ké, teda trojpolohový prepínač, hlasitosť a tó-
nová clona. Korekcie reagujú podľa očaká-
vaní a aj tónová clona je v tomto prípade

vhodne vyladená a ponúka dobrú zmenu far-
by ako s humbuckerom tak aj s kobylkovým
singlom. Jack na boku nie je klasicky zapus-
tený v tele ale modernejší štýl s plieškom
zvonku tela, teda je možné aj použitie lome-
ného jacku, niečo čo pri klasickom Telecas-
teri nie je také jednoduché. Čo sa týka mate-
riálov a spracovania, sú ako sa na v Amerike
vyrobený nástroj patrí. Telo je z jelše, poteší
kontúra tela na zadnej strane, klasický blo-
kový tvar Telecasteru tak dostáva trochu viac
ergonómie, čo hráč ocení hlave pri hre v se-
de. Krk je klasicky javorový, s medium jumbo
pražcami. Treba oceniť ich dobré zabrúse-
nie a zaleštenie. Lak krku je prevedený v jem-
nej saténovej úprave, teda oproti povrchu
lakovanému do lesku nelepí a ruka sa po
ňom hladko pohybuje v rámci polôh. Hmat-
ník má rádius 9,5” a nultý pražec je, ako sa
na gitaru v tejto cenovej relácii patrí, z kosti
a tak isto veľmi precízne a čisto opracovaný.
Gitara je z továrne nastavená so strunami
D’Addario hrúbky 10-46, čo poteší oproti tak
populárnym deviatkam, ktoré volí väčšina
firiem. Gitara sa dodáva s hrubým a kvalitne
zhotoveným gigbagom, ktorý gitaru ochráni
v dostatočnej miere, ale oproti klasickému
kufru má výhodu že sa dá hodiť na plece
a nezaberie toľko miesta doma a na cestách.
Má takisto dostatok úložného priestoru.

Kto hľadá ďalšiu gitaru typu telecaster
do svojho arzenálu a chce niečo s originál-
nym zvukom, dobrým spracovaním, ale pred-
sa len s inováciami Lea a Georgea je v tomto
prípade na dobrom mieste. Gitara obstojí aj
vo svojej veľkej konkurencii hlavne tým, že
zvukovo ponúka niečo iné. Rozhodne treba
vyskúšať na vlastné uši, pri prvých tónoch
z kobylkového snímača by malo byť jasné čo
tým je myslené.

Michal Kujan



kovú stopu programu sledovaného na televí-
zore. Pre televízor, ktorý nie je kompatibilný
s eARC alebo ARC, má Sennheiser Ambeo
SoundBar Plus tiež vstup RCA a optický
vstup kompatibilný s frekvenciou 192 kHz.
Vďaka dvom vstupom HDMI kompatibilným
s rozlíšením 4K, ako aj portu HDMI eARC
a RCA a optickým vstupom je možné Sen-
nheiser Ambeo SoundBar Plus ľahko pripo-
jiť ku všetkým vašim zdrojom signálu a televí-
zoru. Rovnako ako väčšina najnovších špič-
kových soundbarov, aj Sennheiser Ambeo
SoundBar Plus integruje množstvo streamo-
vacích riešení pre prehrávanie hudby. Hlav-
nou prednosťou je streamovanie hudby zo
smartfónu, tabletu alebo počítača vďaka kom-
patibilite AirPlay 2, Chromecastu a Bluetooth.
Sennheiser Ambeo SoundBar Plus má tiež
prístup k mnohým streamovacím službám, vrá-
tane Spotify a Tidal.

Na hornom paneli soundbaru sú umiest-
nené ovládacie prvky. LED bar s radom LED
diód, ktoré farebne signalizujú rad funkcií,
uvedené v podrobnom návode distribútora.
Ďalej, dva mikrofóny pre kalibráciu poslucho-
vého priestoru a komunikáciu s hlasovými a-
sistentami, tlačidlo vypnutia mikrofónu s kon-
trolkou LED pre mikrofón a WiFi pripojenie,
zobrazenie aktívneho kodeku, tlačidlá pre zo-
silnenie a zoslabenie zvuku, viacúčelové tla-

TEST ZVUKOVÁ KARTA
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man Begins“ na HDDVD vo formáte Dolby
True HD 5.1 prekvapuje spektakulárnym zvu-
kom v celom filme. „The Phantom of the
Opera“, výpravná a zvukovo fantastická a-
daptácia muzikálu Lloyda Webbera vás v o-
riginále Dolby True HD 5.1 vtiahne do deja,
keď padá obrovský luster v divadle, až sa
srdce zastaví...

Zo živých koncertov som si odskúšal mo-
ju referenciu, HDDVD koncert „Eagles Fa-
rewell live from Melbourne“ z roku 2005
v DTS 5.1. výborne znejúci a perfektne na-
mixovaný, zvuk, ako zo štúdia, čo je dosť
zriedkavá situácia. Koncert „Barbara Streisand
live“ z roku 2006 s veľkým orchestrom
nadchne prirodzenosťou zvuku v nekompri-
movanom PCM 5.1 formáte. Jej hlas cez túto
zostavu znie mäkko a prirodzene a perfektne
ladí s hlbokým a zamatovým zvukom orches-
tra. Čerešničku na torte som si nechal na
koniec. Mahlerova 2. symfónia v prevedení
Staatskapelle Berlin pod taktovkou Pierra
Bouleza, koncert zaznamenaný pri príleži-
tosti jeho 80. narodenín na médiu HDDVD vo
formáte Dolby True HD 5.1 je neskutočným
zážitkom, priam ako na živej produkcii v kon-
certnej sieni. Hlavne expresívna prvá veta Al-
legro maestoso a záverečná piata veta Im
Tempo des Scherzo s veľkým zborom a só-
listami soprán a mezzosoprán. Je to kritická
nahrávka na test v obrovskej dynamike, kto-
rú AMBEO Plus zvláda na jednotku.

Zvuk cez telefón a Bluetooth je v stereu
bez problémov, podľa kvality výstupných for-
mátov znie mierne plochejšie, ale stále vyni-
kajúco. Máme možnosť prepínať medzi am-
beo a klasickým stereom, z môjho pohľadu
zvuk cez Ambeo režim znie prirodzenejšie, ale
to je už vecou osobnej preferencie a chuti.

RESUMÉ
Kompaktný zvukový systém pre viackaná-
lový posluch zvuku Sennheiser AMBEO Plus
SB02 je určený pre širokú verejnosť milov-
níkov domáceho kina a multižánrovej hudby,
svojimi prednosťami a jednoduchou inštalá-
ciou a umiestnením je schopný si nájsť veľa
priaznivcov. V triede soundbarov je schopný
zaujať popredné miesto, napriek vyššej cene
(Soundbar 1499€, subwoofer 699€), ale kaž-
dý špás niečo stojí a cena v pomere ku kva-
lite môže hovoriť v jeho prospech. Napriek
malým, len 5cm v priemere veľkým celopás-
movým meničom generuje neuveriteľne
presvedčivý zvuk a v kombinácii s originál-
nym AMBEO subwooferom kvalitu sound-
baru len zvýrazní.

Oproti klasickej reproduktorovej zostave
predsa len trpí menším rozlíšením drobných
nuansov a detailov v reprodukovanej hudbe,
pretože, či chceme, alebo nie, fyziku nie je
možné oklamať, to je daň za kompaktný 7-
kanálový systém, bezdrôtový prenos, či slo-
bodu bez káblov.

Veľkým plusom považujem perfektne vy-
váženú kalibráciu cez aplikáciu, ktorá pri sle-
dovaní filmov neuveriteľne transparentne
a verne reprodukuje centrálny dialógový ka-
nál, takže dialógy vo filmoch sú jasné, ho-
mogénne, trojdimenzionálne a výborne za-
padajú do panoramatickej zvukovej kulisy
s ruchmi a filmovou hudbou. Toto nastavenie
býva Achilovou pätou u oveľa drahších a so-
fistikovanejších systémov. Sennheiser toto
zvládol na výbornú.

Sennheiser AMBEO Plus podporuje drvi-
vú väčšinu zvukových kodekov, takže s kom-
patibilitou by nemal byť problém.

Za trochu nešťastné považujem zobrazo-
vanie informácií cestou farebných LED diód,
ktoré zobrazujú funkcie a statusy systému.
Dôvodom je ich umiestnenie väčšinou na
horizontálnej ploche soundbaru, takže ich
umiestnenie na ploche od sedačky pomo-
cou diaľkového ovládania nie je dobre vidno
a ťažko sa podľa nich orientuje. Okrem AM-
BEO statusov, tie sú vpredu. Rôzne zafarbe-
nia diód zobrazujú množstvo funkcií. Napočí-
tal som ich 41 v obšírnom návode (ktorý má
80 strán!), takže šanca zapamätať si ich výz-
nam je nereálna, na to treba mať vždy návod
pri sebe. Oveľa jednoduchšie a spoľahlivej-
šie je ovládať soundbar a subwoofer cez ap-
likáciu Smart Control. Privítal by som radšej
klasický, podrobnejší display na čelnej stene
soundbaru. Ale opäť, je to vec osobnej pre-
ferenie a chuti, čo a komu ako vyhovuje.

Na test som mal k dispozícii kompletný
AMBEO Soundbar System SB02 vrátane
subwoofera SW02. Ak by som sa pre tento
systém rozhodol, preferoval by som ďalší
subwoofer na dorovnanie zvukovej syme-
trie, nakoľko lokalizujem bas s jednej stra-
ny. Konfigurácia soundbaru umožňuje pri-
pojenie až štyroch subwooferov k jedné-
mu soundbaru.

AMBEO Soundbar System SB02 považu-
jem za jeden z najlepších kompaktných zvu-
kových systémov pre multikanálovú repro-
dukciu na trhu, aký som počul. Pripomína mi
to bezproblémové nastavenie reprodukto-
rových systémov už neexistujúcej značky om-
nipolárnych reproduktorov Mirage, ktoré som
pred rokmi dovážal a ktoré sa tešili v ére

domáceho kina veľkej obľube. Možno sa AM-
BEO SB02 stane adeptom pre multikanál
v mojom posluchovom štúdiu.

Igor Rymarenko
www.iryson.com/sk

Distribúcia: ElviaPro Slovakia www.sennheiser.sk Cena: 1499€ soundbar), 699€ (subwoofer)

TESTSOUNDBAR (systém pre domáce kino a viackanálový zvuk)

+ Jednoduché nastavenie
a vizuálna kalibrácia systému cez

aplikáciu Smart Control
+ Vyvážený multikanálový zvuk
a realistické podanie centrálneho
dialógového kanála

+ Čímmenej zatlmený posluchový
priestor, tým lepšie nastavenie
kalibrácie a zvuk

+ Kompaktný zvukový bezdrôtový
multikanálový systém, bez káblov

+ Excelentný multikanálový a stereo
zvuk a dynamika

+ Univerzálny systém s podporou
väčšiny zvukových kodekov

+ Podpora streamovacích služieb,
streamovanie cez soundbar, mobil
a Bluetooth

-- Neprehľadné ovládanie cez farebné
LED diódy

--Menšie zvukové rozlíšenie a nuansy
– vysoké stredy a výšky -jednopás
-mové meniče

5.1 programoch. Optimalizáciu reprodukcie
nastavuje párom mikrofónov cez akustickú
kalibráciu miestnosti. Okrem toho je k dis-
pozícii niekoľko režimov počúvania vrátane
hlasového režimu na zlepšenie jasnosti dia-
lógu. Úroveň virtualizácie AMBEO môže byť
modulovaná na troch rôznych intenzitách: ľah-
ká, štandardná, zvýraznená. Cez aplikáciu
Smart Control sa spúšťa automatická akus-
tická kalibrácia celého systému, vrátane sub-
woofera, ktorý sa automaticky po zapnutí spá-
ruje so soundbarom. Pri kalibrácií je aj vizuál-
na kontrola na displayi telefónu. Po ukončení
kalibrácie je systém pripravený na prevádzku.

POČÚVANIE, ZVUK
Po kalibrácii ako prvý prišiel na rad test z Blu-
ray a HDDVD médii, ktoré v rámci zvukových
kodekov vysokého zvukového rozlíšenia ma-
jú najkvalitnejší nekomprimovaný záznam. Z fil-
mov som použil vo formáte Bluray filmy „Ze-
lený lampáš“ s originálnou zvukovou stopou
DTS Master Audio 5.1, „Thor“ v DTS Mas-
ter Audio 7.1, Indiana Jones a tajomstvo
krištáľovej lebky“ v Dolby True HD+THX
5.1 a „Ultraviolet“ v PCM 5.1. Každý mix
znel inak, čo súvisí s individualitou každé-
ho zvukového majstra a požiadavkami ré-
žie a produkcie. Všetky filmy zneli cez AM-
BEO Plus excelentne a veľmi impresívne.
Majstrovstvo mixu v 7.1 pri filme „Thor“ sa
naplno prejavilo v unikátnom zvukovom
3D priestore. U Indiana Jones kraľoval mix
v THX v priestore a kalibrácia sa prejavila
aj vo zvukových efektoch zo stropu pri
prelete lietadla a to veľmi realisticky. „Bat-

Prichádza nový kráľ Hifi
zvuku... (nie High
End!)

čidlo, tlačidlo pre párovanie Bluetooth a tla-
čidlo pre výber pripojeného zdroja signálu.
Po oboch stranách sú umiestnené basové
meniče a celopásmové meniče pre vyžaro-
vanie do stropu. Zpredu soundbaru sú u-
miestnené tri celopásmové meniče: ľavý,
center a pravý a po bokoch dva celopás-
mové meniče pre surround kanály.

SPUSTENIE, KONFIGURÁCIA
ANASTAVENIE SYSTÉMU
Soundbar AMBEO Plus som pripojil cez o-
bidva HDMI vstupy na Bluray Panasonic
a HDDVD Toshiba prehrávač. Na tretí HDMI
eARC som pripojil TVP Panasonic. Ako ďalší
zdroj signálu som použil prepojenie Blue-
tooth s mobilným telefónom Samsung No-
te10, ktorý umožňuje prehrávanie hudby vo
vysokom rozlíšení. Z Google obchodu som
si stiahol aplikáciu Sennheiser Smart Con-
trol, pripojil soundbar a sub k 230V sieti a ďa-
lej postupoval podľa návodu. V prvom rade
je potrebné Soundbar vyhľadať v aplikácii
a pripojiť k domácej WiFi sieti, potom sa o-
tvoria ďalšie možnosti nastavenia v aplikácii
Smart Control.

Pre tento nový soundbar Ambeo sa ne-
mecký výrobca spojil s inštitútom Fraunhofer
IIS, aby maximalizoval účinnosť virtualizácie
zvuku. Sennheiser Ambeo SoundBar Plus
preto ponúka veľmi realistický trojrozmerný
zvukový priestor v 7.1.4-kanálovom Dolby At-
mos, a to aj pri stereofónnych alebo iných



HELENA VEDRALOVÁ
& MUZIGA

 CD  MOŘE / SEA

MUSICA FOLKLORICA 
CD  ROK NA SLOVÁCKU

VLADIMÍR JAVORSKÝ
 CD  JEŠTĚ JE
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OVLÁDANIE
Prvé dva switche vľavo zoradené zvisle sú ur-
čené na listovanie v bankách. Zvyšné tri vodo-
rovné pod displejom slúžia na prepínanie pre-
setov a taktiež aj iných funkcií. V základe sú
v každej banke k dispozícii tri zvuky. To je
praktické, keďže väčšina gitaristov potrebuje
do každého songu obvykle jeden čistý zvuk,
jeden skreslený na doprovod, a jeden lead na
sólové hranie. Šikovné, nepotrebujem prepí-
nať banku či listovať cez viac zvukov, keď
chcem prejsť z cleanu priamo na lead. Je vi-
dieť, že autori mysleli na praktickosť hrania
s trojkanálovým aparátom.

Switche presetov môžu mať po opätov-
nom stisnutí aj ďalšie priraditeľné funkcie. Je
možné takto vypnúť alebo zapnúť ľubovoľný
efekt z reťazca, čím možno vytvoriť variáciu
zvuku – napríklad zvuk aparátu s nakopáva-
cou krabičkou a bez nej. Viem takto aj nohou
naklepať tempo pre delay, či už globálne pre
všetky presety, alebo iba pre konkrétny navo-
lený. Stlačením prvého a druhého switcha
súčasne sa dostaneme ku chromatickej la-
dičke (celkom dobrej), kde si, ako sa u profi
stroja patrí, viem zapnúť alebo vypnúť zvuk
von počas ladenia. Zmena funkcií switchu je
sprevádzaná aj zmenou farby podsvietenia.
Tu je cítiť inšpiráciu procesorom FM3 od
Fractal Audio.

Druhý a tretí switch stisnutý súčasne nám
prepne prístroj na režim loopera, kde viem

vrstviť nekonečné množstvo vrstiev do maxi-
málne 70 sekundovej slučky, a prehrávať ich
polovičnou rýchlosťou či dokonca pospiatky.
Tu sa opäť mení funkcia switchov, kde prvý
zapína a vypína reverse, druhý polovičnú rých-
losť, a tretí slúži na record, overdub, stop,
štart a cleanup. Opätovným šliapnutím dvoj-
kombinácie sa opäť dostanem do štandard-
ného režimu, no looper ďalej beží, zatiaľ čo ja
môžem prepnúť na iný zvuk a hrať. Toto ovlá-
danie mi ale príde trochu príliš prekombino-
vané pre live situácie, ľahko sa človek ušliap-
ne a spraví chybu. Osobne by som namies-
to Reverse či Half Speed radšej prijal funkciu
Undo, aby som pri náhodnej chybe nemusel
nahrávať všetky vrstvy od začiatku znovu. Ak
by som chcel používať looper seriózne na
pódiu, isto by som radšej ku prístroju pripojil
programovateľný MIDI footswitch s povelmi
looperu naprogramovanými na samostatné tla-
čidlá. Našťastie sa to dá, a tak by som to pre-
kombinované ovládanie výrobcovi kvitoval ako
núdzovku, ako to urobiť s obmedzeným poč-
tom switchov, keď nič iné nemám poruke.

Looper je možné skombinovať s bicím au-
tomatom, kde sú nasamplované celé bicie
slučky nahrané živým hráčom! Cvičenie pri
takýchto bubnoch je teda o dosť príjemnej-
šie, človek má pocit, že mu do jeho riffov hrá
naozajstný bubeník. Nie je tam ten chladný
strojový pocit, je tam počuť jemné odchýlky
a živosť výrazu. Je ho možné použiť samo-

statne, ale s looperom sa to stáva ultimátnou
domácou „skúšobnou kapelou“, kde si mô-
žem testovať, ako vyznie sólový part v kon-
texte ostatných partov piesne. Možno takto
jamovať, vymýšľať si skladby, overovať si,
ako má byť vedený doprovod oproti sólovej
linke, atď. Šikovné!

Efekty zapínam a vypínam podsvietenými
tlačidlami sekcií reťazca celého „rigu“. Kaž-
dá sekcia má na výber množstvo druhov zaria-
dení, a každé z nich má viacero paramet-
rov. Za zmienku stojí aj to, že mám možnosť
si meniť poradie sekcií v tomto reťazci, na roz-
diel od fixnej internej štruktúry menej prepra-
covaných konkurentov. Môžem si teda skú-
siť, ako mi bude znieť celok, keď nejaký efekt
zaradím pred, alebo až za preamp, a podob-
ne. Popis aparátov, krabičiek, kabinetov a ďal-
ších vecí by bol už značne nad rámec tohto
testu, je ich veľa (len aparátov je 70, bední
32) a väčšina z nich po správnom nastavení
znie naozaj skvele. Výber simulácií je proste
vyčerpávajúci. A komu by nestačilo vyberať si
medzi desiatkami aparátov a kabinetov, ten
má k dispozícii aj 10 slotov na importovanie
IR impulzov od firmy či od tretích strán. Je tu
aj funkcia Tone Capture, čiže viem priamo
pomocou prístroja zosnímať gitarový aparát
pripojený 4-káblovou metódou a vytvoriť jeho
kópiu zvuku. Slabší je tu snáď len pitch
shifter, ktorý by mohol mať funkciu inteligent-
ného intervalu podľa tóniny. Snáď v budú-
com update firmvéru sa to zlepší. Ale pokiaľ
človek nechce hrať naživo s jednou gitarou
powermetalové dvojsóla, dá sa to oželieť. Na-
koniec, je tu slučka, dá sa nejaký vhodný har-
monizér pripojiť aj externe.

Expression pedál je malý, ale vyzerá byť
pomerne pevný. Evidentne však nie je sta-
vaný na to, aby sa po ňom skákalo celou vá-
hou. Reakcia je ale citlivá a presná, nie je prob-
lém ovládať ním Volume, Wah, či iný parameter.

Vyslovene z profi sveta je featura zvaná
Global EQ. Je o tom, že si viem zapnúť aj vyp-
núť na každú dvojicu výstupov, jacky aj XLR,
inak nastavený výstupný ekvalizér. Opäť funk-
cia obvyklá skôr u profi zariadení, keď kvôli
jednej problémovej rezonancii v sále si nemu-
sím ani meniť zvuk pre svoj odposluch, ani e-
ditovať všetky presety. Upravím si EQ na výs-
tupe XLR pre zvukára, a vybavené. Viem tak-
isto urobiť (na oboch dvojiciach nezávisle) aj
low cut aj high cut, čo je praktické, keď sa dos-
tanem na akciu, kde je ešte nejaký starý ana-
lógový pult a miestny zvukár tak nevie orezať
okraje pásiem, aby sa zvuk gitary lepšie za-
miešal do kapely. Navyše, obe sekcie majú
oddelené fyzické potenciometre hlasitostí prís-
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tupné priamo z panelu, čiže si viem pridať
zvuk pre seba na pódiu, a nerozhodiť pritom
úroveň signálu pre zvukára cez XLR. Aj tu je
vidno, že výrobca chcel vytvoriť zariadenie
vhodné do serióznej hudobnej produkcie.

Displej je podsvietený a skvele čitateľný aj
na ostrejšom svetle, nebude s ním problém
ani na open air akcii, ani v prítmí rockového
klubu. Nie je dotykový, ale je to možno aj lep-
šie. Neviem si predstaviť serióznu editáciu zvu-
ku na akcii pokľačiačky na malom displeji.
Dotykový displej je potenciálne krehký a chú-
lostivý prvok. Pri tom počte parametrov a scrol-
lovaní medzi nimi však považujem editáciu na
displeji cez dátové koliesko naozaj len za nú-
dzovú voľbu pre rýchle doladenie nejakého
parametra v live situácii. Kto chce seriózne edi-
tovať zvuk, tomu naozaj dôrazne odporúčam
stiahnuť si apku od výrobcu a pripojiť si efekt
ku notebooku. Toto ale neberme ako kritiku,
aj špičky v segmente ako Kemper, Fractal či
Helix sú tak zložité, že užívatelia preferujú kom-
fort a prehľadnosť editora v počítači pred edi-
tovaním z panelu prístroja.

Jedna pripomienka k výrobcovi – prosím,
pridajte konečne do menu nastavenia vstup-
nej citlivosti efektu aj indikátor vstupnej úrov-
ne. Ako sa na slušné zariadenie patrí, dá sa
nastaviť vstupný útlm, aby nedošlo ku prebu-
deniu A/D prevodníka pripojením nástroja so
silnejším signálom. Bohužiaľ ale nevidím, čo
nastavujem, keďže v menu vidím iba koliesko
na input level, ale žiaden ukazovateľ sily sig-
nálu! Dá sa to obísť tak, že si nastavím „holý“
preset s vypnutými všetkými sekciami, a cez
ASIO driver sa pripojím v režime zvukovky ku
ľubovoľnému DAW. Tam potom vidím, aká je
skutočná úroveň signálu, ktorý ide na prevod-
ník. Ale riešiť to takto je dosť nepohodlné.
Myslím si, že naimplementovať do menu ne-
jaký jednoduchý level meter, či aspoň varov-
nú kontrolku clippingu, by nemal byť nejaký ob-
rovský vývojársky problém. Tým skôr, že v play
režime mi neustále beží vpravo hore na dis-
pleji indikátor zaťaženia CPU, aj s meniacou
sa farbou podľa úrovne (ako u Fractal FM3).

ZVUK
Je krásny, čistý, hladký a plný. Nie je to žia-
den digitálny fizz či tenké uvrešťané bzuča-
nie, ani zahuhlané blato, ale naozajstný kvalit-
ný gitarový zvuk. Dobre sa spája s nahrávkou,

ľahko zapadne do aranže, netrčí v nej ako nie-
čo rušivé, ani sa v nej neutápa. Je poznať, že
to proste hrá na tých správnych hudobne rele-
vantných frekvenciách, ako dobrý aparát. Sa-
mozrejme je tu poznať aj úplne prirodzené dy-
namické správanie sa pod rukou, ako súčasť
použitej technológie. Pri navolenom zvuku po-
vedzme JCM800 sa z výstupu nielenže ozve
zvuk zodpovedajúcej farby, ale gitara bude –
ako u predlohy – reagovať na úder, silu a pol-
ohu trsátka, na prepnutie snímača, na každú
nuansu pravej i ľavej ruky.

Prepnutie medzi presetmi je rýchle, čisté,
nepočuť žiadnu polsekundovú pauzu medzi
prepnutiami, ani lupnutia, šumy či iné rušivé
artefakty. Navyše je možné zapnúť funkciu
Trail, ktorá zabezpečí plynulé doznenie dozvu-
kov počas prepnutia. Keď prepnem zo sóla
na doprovodný drive, pekne doznie ozvena
posledného tónu, kým už hrám riffy (opäť
jedna vec, typická pre profi zariadenia).

Fabrické presety nie sú práve najlepšie
urobené (ostatne ako asi na všetkom). Boli
vytvorené tak, aby skôr v obchode ukázali, čo
výrobok všetko dokáže, než pre praktické po-
užitie. Najlepšie tak budú presety, ktoré si vy-
tvorí užívateľ sám presne na mieru jeho gita-
ry, potrieb, herného štýlu a vkusu. Ponuka fi-
remných impulzov na to dáva veľký priestor.
A komu by sa nebodaj málilo, môže si do zaria-
denia nahrať ďalšie impulzy tretích strán, či si
dokonca naprofilovať svoj obľúbený reálny
aparát sám pomocou funkcie Tone Capture,
nechať ho doma a chodievať hrať koncerty
s jeho digitálnou verziou. Videl som dokonca aj
videá, ako šikovní hráči naprofilovali na tento
procesor aj svoje obľúbené gitarové pluginy.

ZÁVER
Mooer GE-250 je kompaktný gitarový multi-
efekt/modeler/profiler využívajúci technológiu
IR impulzov. Napriek malým rozmerom ide o za-
riadenie s bohatou konektivitou, rozsiahlymi
možnosťami tvorby zvuku a pokročilými funk-
ciami, ktorý je vhodný aj do náročnejšieho nasa-
denia a obstojí na akomkoľvek pódiu. Pred-
stavuje strednú triedu vo výrobnom rade. Po-
teší aj priaznivá cena, za ktorú naozaj dosta-
neme veľa. Odporúčam všetkým moderným
hráčom, ktorí nemôžu či nechcú investovať
trojnásobok do výrobkov aktuálnej špičky
tohto segmentu.

Michal Kyseľ
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IK MULTIMEDIA začala softvérom pre gi-
taristov – program AmpliTube pozná snáď
každý, kto aspoň raz zapojil gitarový kábel
cez zvukovku do počítača. Postupne začali
pridávať aj hardvér, od šikovných prevod-
níkov (napr. dnes už kultového iRigu), až po
široké portfólio pozostávajúce zo zvukových
kariet, kontrolérov, klávesov, aparátov, mi-
krofónov, či reproduktorov obľúbené nielen
medzi bežnými hudobníkmi, ale aj top hráč-
mi - na webe IK Multimedia v záložke Artists
nájdete mená ako Brian May, Slash, Joe Sa-
triani a mnoho ďalších.

Dnes si predstavíme dve novinky pre (nie-
len) gitaristov: modulačný pedál AmpliTube
X-VIBE a delay pedál AmpliTube X-TIME
z novej série butikových digitálnych stomp-
boxov X-GEAR, ktorú dopĺňajú reverb X-
SPACE a overdrive/distortion X-DRIVE. O sé-
rii X-GEAR IK Multimedia sa píše ako o „pre-
lomovej integrácii softwaru a hardwaru.“
Tak sa pozrime, ako toto spojenie dopadlo.

Obe testované krabičky prichádzajú v prak-
tickom balení, v ktorom je nevyhnutné mini-
mum – samotná krabička, USB kábel na pre-
pojenie s počítačom a adaptér (s redukciami

na zapojenie v USA, UK a Európe). V balení
nájdete aj sériové číslo na inštaláciu soft-
véru AmpliTube 5 SE a jednostranový viac-
jazyčný popis efektu. Z webu si okrem Am-
pliTube môžete stiahnuť aj program Librari-
an App, ktorý slúži na robenie poriadkov
v uložených presetoch, ich prehadzovanie,
premenovanie atď.

AMPLITUBE X-VIBE
Ako prvý som testoval modulačný efekt X-
Vibe. Krabička akurátnych rozmerov (ani prí-
liš veľká, ale ani malá, aby netrpela veľkosť
knobov a displeja) v robustnom metalicky žl-
tom hliníkovom šasi má vzadu po poradí o-
krem vstupu pre napájanie aj USB rozhranie,
jackový vstup pre externý ovládač (single
switch, double switch alebo expression pe-
dál), MIDI In a MIDI Out, L a R jackový výstup
(stereo, pri mono zapojení sa použije L) a L
a R jackový vstup (stereo, pri mono zapojení
sa použije L). Všetky jacky samozrejme v „gi-
tarových“ 6,3 mm rozmeroch.

Zvrchu dominuje vysoko kontrastný dis-
plej, od ktorého naľavo je knob Model a na-
pravo Preset (s obomi sa nielen točí, dajú sa
aj stláčať). Šesticu knobov v strednej časti

pedálu tvoria Parameter (pre nastavovanie
jednotlivých parametrov každého zvuku/pre-
setu, rovnako sa dá aj stlačiť), Speed (rých-
losť modulácie), Depth (hĺbka modulácie),
Bass, Mid a Treble a naspodu sú 3 prepína-
če: A a B na prepínanie presetov (a posú-
vaní sa v zvukových bankách smerom hore
alebo dole) a Tap (tempo). Nad každým
prepínačom je ledka, ktorá svieti na zeleno,
oranžovo alebo modro podľa toho, čo s pe-
dálom práve robíte.

Zvnútra je X-Vibe vybavený najmodernej-
ším DSP (Digital Signal Processing), 24-bit/
192kHz prevodníkmi s ultranízkym šumom
a dokáže pracovať vo frekvenčnom rozsahu
5 Hz – 24 kHz.

Práve kombinácia vyššie uvedeného
s 20 ročnými skúsenosťami IK Multimedia
pri softwarovej tvorbe najrôznejších zvukov
umožnila vývojárom z IK Multimedia vybaviť
X-Vibe 16 pokročilými algoritmami (posúva-
te sa medzi nimi knobom Model), ktorých
modifikáciou dokážete vytvoriť zvuk, ktoré-
ho jedinou hranicou je vaša predstavivosť.
A ak potočíte niektorý knob ešte viac do-
prava, prekročíte dokonca aj túto hranicu.

TEST DELAY A MODULAČNÝ PEDÁL
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AmpliTube X-TIME & X-VIBE
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IK Multimedia
Keď som v jednom z nedávnych čísiel tohto časopisu písal test na gitarové pedále produktovej
rady Z-Tone od IK Multimedia, nazval som ich zvukové Ferrari. Vtedy som ešte netušil, že o pár
mesiacov sa mi dostanú do ruky ďalšie nové krabičky od tejto - po štvrťstoročí existencie už
globálnej - firmy z talianskej Modeny, ktoré smelo označím zvukové Lamborghini.
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16 fundamentálnych algoritmov vymenujem,
aby ste získali predstavu o modulačných mož-
nostiach efektu: chorus (3 rôzne typy), vibe,
phaser (5 rôznych typov), flanger (3 rôzne ty-
py), rotary, tremolo, step slicer a step filter.

Keď efekt zapnete a neprečítali ste si ma-
nuál ale len popis tlačidiel na priloženej kar-
tičke (ako som to v záujme testovania user-
friendliness skúsil ja) samozrejme najskôr
začnete točiť knobom Preset, maximálne
ešte s knobmi hĺbka a rýchlosť, a bass, mid
a treble. To je ale odhadom asi len 5 % z to-
ho, čo môžete editovať.

Na efekte je uložených 50 továrensky na-
stavených presetov odvodených od 16 zák-
ladných algoritmov a už len „prechádzka“ po
týchto 50 rôznych zvukoch je super zážitok,
pri ktorom vám hodiny (prípadne aj dni) up-
lynú, ani neviete ako. Ak sa ale chcete po-
noriť do editácie jednotlivých presetov alebo
základných algoritmov hlbšie, potrebujete si
návod prečítať. Zlá správa je, že je len v an-
gličtine (teda je aj v čínštine, ale to asi mno-
hým gitaristom na Slovensku nepomôže)
a má 53 strán. Dobrá správa je, že je pre-
hľadne štruktúrovaný a veľmi rýchlo pocho-
píte, ako sa s efektom pracuje. Pri každom
jednom zo 16. algoritmov je stručne a zrozu-
miteľne popísané, ktoré parametre a ako sa
dajú editovať. Asi vás neprekvapí, že každý
typ algoritmu má iné možnosti a najviac kre-

ativity môžete prejaviť pri algoritmoch step
slicer a step filter. Tie pracujú už aj s rytmick-
ými opakovaniami zahraného tónu alebo
akordu, pričom môžete až 8 opakovaní na-
staviť každé jednotlivo, čo pomáha vytvoriť
parádne a komplexné rytmické efekty, groo-
vy a pulzovanie, všetko ako len chcete zvu-
kovo a v priestore a synchronizované do tem-
pa. Najlepšie je to slovami asi vystihnuté v ná-
vode: takto môžete z vašej gitary alebo basy
spraviť hoci aj rytmický synťák.

Keď docielite zvuk, aký sa vám páči, mô-
žete si ho jednoducho uložiť a dokonca
pomenovať názvom, akým len chcete. Mô-
žete si uložiť až 300 vlastných presetov. Po-
hybovať medzi nimi sa dá točením knobu
Preset, čo však nie je pri živom hraní príliš
praktické, preto ich efekt ukladá aj po dvoji-
ciach v bankách od 1 až po 150. V bankách
sa smerom dole pohybujete súčasným stla-
čením nožných prepínačov A a B, smerom
hore súčasným stlačením B a Tap tempo.
Dva prepínače hravo stlačíte jednou nohou.
Po prepnutí banky si tlačidlami A alebo B vy-
beriete požadovaný preset.

Ďalšia parádna fičúra tohto efektu je X-
Mode. Ak počas hrania pri vybranom pre-
sete stlačíte a podržíte prepínač, ktorým ste
ho predtým aktivovali, významne sa zvýraz-
nia niektoré parametre daného zvuku (naprí-
klad sa zrýchli oscilácia, zvýrazní sa hĺbka

a rýchlosť, prípadne rezonancia a pod) až do
extrému, a uvoľnením prepínača sa zase vrá-
tia do normálu (pri niektorých zvukoch sko-
kovo, pri niektorých graduálne). Táto funk-
cia neskutočne oživí váš zvuk napríklad na
konci nejakej frázy, sóla, na konci pesničky,
alebo kdekoľvek si zaželáte. Fakt skvelé.

BPM môžete určovať nielen cez Tap tem-
po ale aj synchronizovať cez MIDI. Dá sa
meniť buď globálne alebo len na zvolený pre-
set. BPM nastavenia rozlišujú okrem štan-
dardných rytmov aj bodkové a triolové.

Efekt disponuje aj 5 emuláciami rôznych
aparátov (4 gitarové a 1 basový). Toto využi-
jete predovšetkým vtedy, ak z efektu nejdete
priamo do vlastného aparátu, ale rovno do PA.

Bypass režim si môžete v nastaveniach
navoliť podľa potreby – true a soft (buffer-
ovaný bypass).

Pri živom hraní človek ľahko nedopatre-
ním pootočí pri kontakte nohou s pedálom
pri prepínaní alebo len tak niektorým z kno-
bov. Aj na toto vývojári z IK Multimedia mys-
leli a všetky knoby môžete jednoducho
uzamknúť – efekt dostať do tzv. Safe Mode.

Naschvál sa na tomto mieste nevenuje-
me detailnému popisu ako sa čo mení a na-
stavuje, ktoré knoby sa pri tom stláčajú a otá-
čajú, ani všetkým funkcionalitám, pri efekte
takýchto možností by sme na to potrebovali
rozsah polovice časopisu.

DELAY A MODULAČNÝ PEDÁL
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TESTUSB/MIDI KLÁVESOVÝ KONTROLER
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TEST PEDÁLE S EMULÁCIOU APARÁTOV

DESIGN A POPIS
Jedná sa o kompaktný klávesový kontro-
ler, ktorý na pôdoryse porovnateľnom s 13-
palcovým notebookom prináša 25 dyna-
mických mini-kláves (výrobcom označova-
ných ako SlimKeys), kombinovaných s ôs-
mimi dynamickými multifunkčnými padmi,
ôsmimi otočným ovládačmi typu „encoder“
(ďalej si dovolím používať v texte len toto
označenie), štyrmi ťahovými potenciome-
trami, dvomi touch-strip kontrolermi, štyrmi
tlačidlami, jedným encoderom kombinova-
ným s funkciou tlačidla pre výber a potvrde-
nie programu a ako novinka je tu prítomný
aj malý OLED displej. Zmenou oproti pred-
chádzajúcemu modelu je aj počet encode-
rov, ktorých je teraz len 8 oproti pôvodne
šestnástim, teraz sú však na palube aj 4 ťa-
hové potenciometre. Spolu je tu teda o 4 o-
vládacie prvky menej, avšak po novom ná-
stroj obsahuje aj vstavaný arpeggiator a fun-
kciu Chord a Hold.

Telo nástroja je biele, celo-plastové a tvo-
ria ho v podstate dva výlisky (vrchný panel
a spodná časť). Rohy nástroja sú na tejto ge-
nerácii mierne zaoblené. Na bokoch nástro-
ja je v prelisoch nalepená fólia s imitáciou
dreva. Tento „fešácky“ prvok poznáme aj
z predchádzajúcej generácie a zo série kon-
trolerov Essential.

Celkovo je nástroj veľmi kompaktný
s nízkym profilom, jednoduchými pravidel-
nými tvarmi, bez zbytočných prelisov, či

iných dizajnových kreácií, ktorých sme čas-
to svedkami pri niektorých konkurenčných
produktoch.

OVLÁDACÍ PANEL
Rozmiestnenie ovládacích prvkov viac-me-
nej zodpovedá predchádzajúcej generácii.
Ovládacie prvky sú rozdelené do logických
sekcií podľa ich určenia, na tak malom pô-
doryse nástroja sa toho naozaj nedá veľa
vymyslieť, takže sa nekoná ani žiadne ne-
logické prekvapenie.

V spodnej časti je prakticky po celej šírke
rozmiestnená klaviatúra zložená z 25 dyna-
mických mini kláves bez funkcie Aftertouch.

V ľavej sekcii hneď nad klaviatúrou sú
dva kontrolery typu Touch Strip na ovláda-
nie funkcie Pitch Bend a Modulácie. Nad ni-
mi sú potom 4 tlačidlá rozmiestnené v dvoch
radoch po dve, slúžiace na oktávový posun,
respektíve transpozíciu v kombinácii s tla-
čidlom Shift. Nad nimi je tlačidlo Shift a Hold.

Napravo od Touch Strip ovládačov je
v jednom rade nad klaviatúrou umiestne-
ných 8 dynamických padov s RGB podsvie-
tením. Pady okrem dynamiky disponujú aj
funkciou Aftertouch.

Nad padmi na ľavej strane je umiestne-
né čierne pole v ktorom je malý (fakt minia-
túrny) OLED displej a pod ním otočný en-
coder s funkciou tlačidla pre potvrdenie vý-
beru. Popravde vyhotovenie tejto sekcie v čier-
nej farbe pôsobí na inak celo-bielom paneli
trochu zvláštne. Na prvý pohľad to na mňa
pôsobilo ako niečo dodatočne dorobené.
Časom si na to oko asi zvykne a nejde nao-
zaj o nejakú zásadnú vec, na mňa to však
pôsobí trochu rušivo a samoúčelne.

Na pravo od tejto sekcie je umiestne-
ných 8 encoderov a vpravo od nich sú 4 ťa-
hové potenciometre. Ťahové potenciome-
tre majú na tejto generácii kontrolerov Mini-
Lab premiéru. Užívateľ dostal možnosť ovlá-
dať nimi také parametre, pre ktoré je tento
typ ovládača vhodnejší. Umožňujú rýchlej-
šie dosiahnuť požadovanú hodnotu a záro-
veň jej vizuálnu kontrolu. Sú vhodnejšie na-
príklad pre ovládanie hlasitosti jednotlivých
partov, alebo riadenie úrovne signálu do
efektovej cesty atď. Použitím ťahových po-
tenciometrov sa mierne znížil počet kon-
trolerov na 12, oproti predchádzajúcej gen-
erácii, ktorá ponúkala 16 encoderov. Záro-
veň pribudol displej a encoder na voľbu

ARTURIA

Čo je však dobré vedieť je napríklad to,
že efekt možno používať v dvoch základných
režimoch: na živé hranie alebo ako audio in-
terface pripojené k počítaču (vtedy je mož-
né z outputov vyviesť signál napr. do mixu ale-
bo cez zosilňovať do reproduktorov alebo slú-
chadiel a zvuk editovať priamo v počítači).

NAJDÔLEŽITEJŠIE
NA ZÁVER: AKO TO HRÁ?
Bol som naozaj zvedavý. Za roky hrania sa
mi v pedalboarde ustálili 40 ročný japonský
chorus Boss CE-2, phaser Boss PH-3, či Ger-
hat Vibe, dlho som bol majiteľom flangeru
MXR M152 Micro Flanger. Verdikt znie: X-Vi-
be hrá fantasticky. Prvých pár dní som ho mal
zapojený do sterea na dva aparáty a prvé dva

dni som strávil len s prednastavenými pre-
setmi. Je pravda, že sú zvukovo „pritiahnuté
za vlasy“, sú potiahnuté viac smerom k ex-
trémom, no toto môže byť snaha výrobcu
ukázať zvukové možnosti pedálu.

Keď som začal pracovať so základnými
16 algoritmami, naplno bolo možné precítiť
precíznosť zvukov a nulový šum pedálu.
Skutočne prémiový štúdiový zvuk. Nechcem
na tomto mieste písať, ktoré základné cho-
rusy, flangery, či phasery sa mi páčili najviac,
každý má iný vkus a hrá hudbu, do ktorej sa
mu hodia vlastné predstavy, ale práca pedá-
lu je dokonalá. Aj pri mono zapojení doká-
žete precítiť rotary či uni-vibe, ktoré sú urče-
né do sterea. Ako som už písal vyššie, naj-
viac ma fascinovala práca s dvomi posled-
nými základnými algoritmami – step slice-
rom a step filtrom. Hlavne ten druhý ponúka
možnosť vytvárať najrôznejšie takmer až koz-
mické deayové dozvuky, ktorým v jednotli-
vých opakovacích krokoch môžete individu-
álne modulovať cut off, filter resonance, cen-
trálnu rezonanciu, môžete zadefinovať vlast-
ný typ swingovej kvantizácie, atď. Skutočný
oceán možností nielen pre elektrickú, ale aj
elektroakustickú gitaru. Pedál si navyše výbor-
ne rozumel aj s ostatnými krabičkami, ktoré
som mal zapojené pred ním.

AMPLITUBE X-TIME
Na túto krabičku som sa tešil. Sám mám
v pedalboarde dva delay pedále – Strymon
El Capistan a Boss DD-7. Delay je „povinná
výbava“ každého gitaristu. S čím prišli vývo-
jári z IK Multimedia?

Všetky krabičky série X-Gear majú rov-
naký vzhľad a rozloženie otočných knobov,
na prvý pohľad sa líšia len farbou. X-Time je
metalicky zelený a zadný panel so vstupmi
a výstupmi je identický s X-Vibe. Rovnako aj
tri kľúčové otočné stláčacie knoby – Model,
Preset a Parameter. Zvyšné sú – ako je mož-
né pri delay pedáli očakávať - Time, Feed-
back, Filter, Mod a Mix. Funkcie Time, Feed-
back a Mix sú každému gitaristovi zrejmé. Filter
ovláda frekvenčný rozsah opakovania (po-
točením doľava získame temnejší zvuk opako-
vaní, potočením doprava priezračnejšie zvuky).
Mod, skratka od Midifier, má rôzne funkcie
v závislosti od zvoleného základného algo-
ritmu. Môže slúžiť na ovládanie saturácie, mo-
dulácie a pod. Nožné prepínače a ich funkcie
sú rovnako také isté ako pri X-Vibe.

USB konektivita, zapojenie externých pre-
pínačov, resp. expression pedálu a ich mož-
nosti sú rovnaké ako pri X-Vibe. Identické je

aj ovládanie efektu – prepínanie medzi pre-
setmi či spôsob editácie jednotlivých zá-
kladných algoritmov (alebo aj továrenských
presetov).

Rovnako ako X-Vibe, aj X-time disponuje
16 základnými algoritmami (v tomto prípade
sa asi viac hodí pomenovanie typ delayu)
a 50 prednastavenými presetmi. 16 základ-
ných typov delayu so samo vypovedajúcimi
názvami sú: Vintage Tape, Modern Tape,
Analog, Digital, Ping Pong, Pattern, Dual,
Reverse, Rev Pong, Swell, Duck, Pitch,
Harm, Dirty, Slapback a Arctic.

Podobne ako pri X-Vibe, aj pri X-Time
máte možnosť vybrať si pri zapojení priamo
do PA z 5 zvukov aparátov. Aj X-Time dispo-
nuje dvomi typmi buffrov, Safe Mode, či rov-
nakými možnosťami nastavenia rytmov pri
nastavovaní BPM.

AKO X-TIME HRÁ?
Dokonca aj tu sa X-Time zhoduje s X-Vibe –
hrá fantasticky. Nejedným gitarovým maga-
zínom bol vyhlásený za najlepší svetový de-
lay roku 2021 a na internete nájdete množ-
stvo tvrdení, že zvukom a možnosťami pre-
vyšuje napríklad aj oveľa drahší Strymon
Timeline (napr. aj počet základných typov
delayov má Timeline len 12, maximálny po-
čet presetov 200). Pri testovaní X-Time som
mal aj zo svojho Strymon El Capistan (ktorý
je mimochodom tiež drahší než X-Time) po-
cit, že je možnosťami a zvukmi v porovnaní
s X-Time len akousi amatérskou hračkou.

Nejde pritom len o kvalitu zvukov pás-
k-ového echa, reverse módu, ping pongu, či
swellu, teda „štandardných“ delayových cha-
rakteristík. Sú to modulačné a harmonické
možnosti, ktoré robia túto krabičku ešte zau-
jímavejšou. Môžete napríklad meniť interval
či oktávu, rozloženie v priestore či charakter
zvuku pre každé jednotlivé opakovanie,
alebo dokonca dĺžku trvania každého jedné-
ho opakovania. Vďaka detailným nastaveniam
máte možnosť získať super znejúce krátke
slapback dozvuky 50-tych rokov až po ma-
sívne zasnené plávajúce plochy. Naschvál
som si nechal funkciu X-Mode až na záver,
pretože pri X-Time robí ešte väčšie zvukové
divy než pri X-Vibe. X-Time je nesmierne in-
špirujúca krabička, ktorá by určite nemala
uniknúť vašej pozornosti.

Richard Ďurana

+ Fenomenálne zvuky
+ Výborných 50 prednastavených
presetov

+Možnosť uložiť až 300 vlastných
presetov (a ľubovoľne si ich
pomenovať)

+ Ľahké a intuitívne ovládanie
(po prečítaní manuálu)

+ Jednotlivé parametre efektov sa
dajú editovať skutočne „do hĺbky“

+ 5 integrovaných emulácií
aparátov (možnosť výstupu
priamo do PA)

+ Safe Mode – uzamknutie
funkčnosti knobov pri
živom hraní

+ Kalibrácia expression
pedála - priradenie vybraného
ovládaného parametra

+ X-Mode funkcia pre extrémne
zvýraznenie kľúčového
charakteru daného zvuku

+ Pri pripojení na PC/Mac funguje
aj ako audio interface

+Možnosť editácie zvuku aj na PC/
Mac s následným uložením
presetov na krabičku

+Možnosť robiť poriadok
v presetoch cez PC/Mac

+ Nevyrobené v Číne,
ale v Taliansku

+ Vzhľadom na zvuk a možnosti
bezkonkurenčná cena

- Displej by mohol mať väčšie
rozlíšenie než „kalkulačkové“
-Manuál mohol byť súčasťou
balenia, nájdete ho len na webe

CELKOVÉ HODNOTENIE OBOCH PEDÁLOV

Distribúcia: DISK Multimedia www.disk.cz Cena: 6 990 Kč / 269, 285 € (X-Time, X-Vibe)

MINILAB 3
Mám pred sebou na stole

najnovší USB/MIDI
keyboard/controller od

Arturie, ktorý nesie názov
MiniLab 3. MiniLab 3 je

nasledovník modelu
MiniLab MkII. Výrobca sa
rozhodol v tomto prípade

nezachovať kontinuitu
v označovaní a to ani
zďaleka nie je jediná

zmena oproti
predchádzajúcemu

modelu. Poďme sa na
neho pozrieť detailnejšie.
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programov, ktoré v predchádzajúcej gene-
rácii neboli. Tieto však oceníte pri ovládaní
arpeggiatora, ktorý vyžaduje nastavenie via-
cerých parametrov s ich vizuálnou kontrolou.
Vo výsledku sa tak dá povedať že užívateľ získal
lepší komfort ovládania a nové funkcionality.

KLAVIATÚRA
Voľba typu a konštrukcie klaviatúry pri takto
malom nástroji je vždy otázkou kompromisu
ako dosiahnuť čo najlepšiu hrateľnosť, teda
relatívne pohodlné hranie s relatívne dobre
kontrolovateľnou dynamikou úderov. Samo-
zrejme nebudeme si nahovárať, že niekto bu-
de tento typ nástroja používať na hranie ex-
presívneho klavírneho partu. Je to skôr kon-
troler určený pre komponovanie na cestách,
záznam basových či jednoduchších sólových
liniek, zadávanie akordov a stavbu paternov
bicích nástrojov. Z tohto pohľadu je voľba po-
užitej klaviatúry viac než vhodná. Použitý typ
klaviatúry SlimKeys poznáme z viacerých synte-
tizátorov od Arturie, dokonca aj z novinky Mi-
niFreak, kde je táto klaviatúra v rozsahu 37 klá-
ves doplnená dokonca aj o funkciu Aftertouch.
Tú však do kontroléru MiniLab 3 výrobca ne-
implementoval, čo považujem za škodu.

ZADNÝ PANEL
Na zadnej strane sa nachádzajú len 3 konek-
tory: USB-C pre prepojenie s počítačom a na-
pájanie, vstup pre Sustain pedál a MIDI OUT
v podobe DIN konektora.

ČO JE V BALENÍ
Tu je to jednoduché. V krabici nájdete sa-
motný nástroj, USB A / USB C kábel a obálku
s registračnými kartami pre stiahnutie a zare-
gistrovanie dodávaného softvéru. Teda Artu-
ria Analog Lab Intro (aktuálna verzia), Ableton
Live Lite, UVI Model D, Native Instrument
The Gentlemen (Model akustického piana),
Melodics a Loopcloud.

INŠTALÁCIA
V prípade, že toto je váš prvý produkt od Ar-
turie, ktorý si budete registrovať, je treba si
najprv na stránke arturia.com vytvoriť svoje
užívateľské konto. Následne si zaregistrujete
zakúpený produkt. V jeho detaile v záložke
Resources uvidíte všetky softvéry a doku-
menty na stiahnutie, ktoré k danému nástroju
patria. Okrem samotného Analog Lab Intro,
je treba ešte stiahnuť a nainštalovať Arturia
Software Center, ktorý Vám zabezpečí pre-
hľad o nakúpených a stiahnutých verziách
jednotlivých programov, driverov k nástro-
jom, alebo ich firmware. Zároveň vás toto
centrum vždy upozorní na novšiu verziu nie-
ktorého z týchto súborov, resp. programov.
Musím povedať, že toto má Arturia celkom

slušne vymyslené a ich Software Center fun-
guje skvele. Používam už niekoľko rokov ich
HW nástroje a plug-iny a keď sa k nim vrátim
po dlhšej dobe, Software Center ma upozor-
ní, čo všetko si mám aktualizovať. Ďalšia dô-
ležitá vec na stiahnutie je MIDI Control Cen-
ter. Je to aplikácia, ktorá funguje ako jeden
spoločný editor pre všetky HW zariadenia od
Arturie. Opäť len môžem podotknúť, že fun-
guje bezchybne, vždy po pripojení niektoré-
ho z kontrolerov ma upozorní na novšiu ver-
ziu firmware, ktorú si môžem ihneď stiahnuť
a automaticky nainštalovať do nástroja. Ako
som už spomenul jeho hlavnou funkciou je
editovanie parametrov jednotlivých ovláda-
cích prvkov a vytváranie ovládacích máp pre
kontrolery. Takto vyrobenú mapu môžete po-
tom mať uloženú ako zálohu vo vašom počí-
tači a rovnako ju môžete uložiť na vybranú
pamäťovú pozíciu v nástroji.

FUNKCIONALITA, SPOLUPRÁCA
S ANALOG LAB INTROADAW
Po nainštalovaní vyššie spomenutých apliká-
cií a pripojení USB, nástroj ožije a na prvý krát
všetko funguje ako má. Po spustení Analog
Lab Intro, a voľbe pripojeného kontroléru
v hlavnom menu a záložke Audio/Midi set-
tings začne Analog Lab Intro reagovať na MI-
DI povely z kontrolera. V tomto základnom mó-
de (mód je na displeji označený ako ARTU-
RIA) je nástroj plne pripravený ovládať všetky
funkcie Analog Lab Intro. Výber zvukov je mož-
ný pomocou encodera v čiernom poli a jeho

následným potvrdením (stlačením encode-
ra). Ihneď sa na obrazovke zobrazí nastave-
nie kompletného presetu s vybranými para-
metrami, ktoré sú pridelené jednotlivým en-
coderom, alebo ťahovým potenciometrom. Vý-
ber a nastavenie parametrov je možné zme-
niť a následne uložiť ako vlastný User Pro-
gram, ktorý môže obsahovať jeden zvuk ale-
bo kombináciu dvoch zvukov na dvoch par-
toch. Editácia takýchto presetov je v Analog
Lab Intro obmedzená len na off-setové edito-
vanie vybraných parametrov. V prípade, že
má užívateľ zakúpený aj balík V Collection od
Arturie (aktuálne verzia 9) je pri editácii prese-
tu presmerovaný priamo do detailného pan-
elu zvoleného nástroja a má tak plný prístup
ku všetkým parametrom.

Okrem tohoto módu sa nástroj môže
prepnúť do módu DAW a módu User, kedy je
možné zvoliť jednu z piatich užívateľsky defi-
novaných máp. V DAW móde kontroler auto-
maticky detekuje spustený DAW na pripo-
jenom počítači a zvolí k nemu automaticky
správnu mapu kontrolerov. Preddefinované
mapy sú pre tieto DAW: Ableton Live, Logic
Pro, FL Studio, Bitwig Studio a Reason. Vý-
robca garantuje, že podporu ďalších DAW
bude priebežne dopĺňať. V prípade, že vaše
súčasné DAW nemá zatiaľ svoju preddefino-
vanú mapu, je možné ho ovládať cez Mackie
Control Universal protokol, ktorý je potrebné
nastaviť priamo v DAW. V DAW móde je o-
krem encoderov a potenciometrov možné
použiť aj pady. Štandardne sú samozrejme

nastavené v režime spúšťania samplov, re-
spektíve zvukov na parte bicích nástrojov. Po
stlačení SHIFT však pady 4-8 zmenia farbu
podsvietenia a slúžia na ovládanie funkcie
Transport pre DAW. Konkrétne Loop, Stop,
Play/Pause, Record a Tap Tempo.

OVLÁDANIE ARPEGGIATORA
Už spomínanou novinkou tejto generácie Mi-
nilabu je vstavaný arpeggiator. Mód arpeggia-
tora sa zapína kombináciou Shift a stlačením
PAD1. V stave kedy je arpeggiator aktivova-
ný, sa opätovným stlačením SHIFT+Pad1 a ich
dlhším podržaním, dostaneme do editačné-
ho módu. V tomto stave sa na displeji zobrazí
v dvoch radoch pod sebou 8 parametrov arpe-
ggiatora, ku ktorým máme okamžitý prístup.
Sú to: On/Off, Mode, Div, Swing, Gate, Rate,
Sync, Oct. Rozmiestnenie parametrov na dis-
pleji v dvoch radoch po štyri, zodpovedá
rozmiestneniu encoderov na paneli. Na po-
hyb encodera displej okamžite reaguje zobra-
zením názvu a úrovne parametru. Takto vie-
me rýchlo nastaviť správanie arpeggiatora, ale-
bo zmeniť parameter počas hry.

Parametre arpeggiatora
On/Off – asi netreba vysvetľovať, zapína
a vypína beh arpeggiatora
Mode – výber zo 6 typov spôsobu prehráva-
nia nôt zahratých na klaviatúre

UP: Prehráva noty smerom nahor; DOWN:
Prehráva noty smerom nadol; INC: Prehráva
noty striedavo nahor a nadol, pričom zahrá dva
krát najvyššiu a najnižšiu notu v paterne;EXC:
Prehráva noty striedavo nahor a nadol, pričom
najvyššiu a najnižšiu notu v paterne zahrá len
raz; RAND: Prehráva zahrané noty v náhod-
nom poradí;ORDER: Prehráva noty v takom
poradí v akom boli zahrané na klaviatúre
Div – Nastavenie rytmického delenia prehrá-
vaného paternu vo vzťahu ku zvolenému
Master tempu (na výber máme 1/4, 1/8,
1/16, 1/32 a rovnako aj ich triolové alternatívy
označené ako 1/4T, 1/8T, 1/16T a 1/32T)
Swing–Percentuálne nastavenie „miery swin-
govania“ resp. hrania oneskorene.
Gate – Čas resp. dĺžka zaznenia každej pre-
hrávanej noty
Rate – Nastavenie master tempa arpeggia-
tora v BPM (účinné len v prípade nastavenia
parametra Sync na hodnotu INT)
Sync – Nastavenie zdroja tempa pre arpeg-
giator, s hodnotami INT (platí tempo nastave-
né parametrom RATE) alebo EXT (platí tempo
nastavené v DAW pripojeného počítača)
Octave–Oktávový rozsah prehrávaných nôt
arpeggiatorom
Prístup k týmto parametrom je možný aj pomo-
cou hlavného encodera. Otáčaním vyberieme
požadovaný parameter, stlačením ho potvrdí-
me, na displeji sa zobrazí hodnota parametru
a následným otáčaním hlavného encodera,
môžeme hodnotu zmeniť. Tento spôsob je
zdĺhavejší a počas hry prakticky nepoužiteľ-
ný, v každom prípade je dobré, že je tu aj táto
možnosť prístupu k parametrom.

FUNKCIA TAP TEMPO
Nastavenie master tempa môžeme okrem
zmeny parametra Rate, urobiť aj pomocou
funkcie Tap Tempo, teda vyťukaním štyroch
úderov v požadovanom tempe. Urobíme to
podržaním tlačidla Shift počas ktorého vyťu-
káme tempo pomocou padu č.8.

FUNKCIAHOLD
Aktivuje sa pomocou tlačidla Hold a v zapnu-
tom stave zostane tlačidlo podsvietené. Táto
funkcia umožňuje podržanie zahraných tónov
až do doby zahrania ďalších. Zahráme naprí-
klad akord s aktivovanou funkciou Hold a ten-
to akord zostane znieť až do doby, pokiaľ
nezahráme ďalší akord, alebo tón. Následne
zostane znieť novo zahraný tón, ale pôvodne
držané tóny znieť prestanú. (Funguje to teda
odlišne než Sustain pedál, pri ktorom zosta-
nú znieť všetky zahrané tóny až pokým pedál
Sustain neuvoľníme.)

FUNKCIA CHORD
Je to jednoduché hranie a transponovanie vo-
pred nastaveného akordu. Aktivuje sa stlače-
ním tlačidla Shift+Hold pričom sa na displeji
zobrazí Chord Mode ON. Do režimu defino-
vania akordu sa dostaneme opätovným stla-
čením a podržaním Shift+Hold počas ktoré-
ho zahráme požadované tóny akordu buď
naraz, alebo jednotlivo. Počas zadávania tó-
nov sa na displeji zobrazuje Creating chord…
Po uvoľnení tlačidiel Shift+Hold sa zadaný
akord uloží do pamäte nástroja, kde zostane
aj po vypnutí nástroja. Pre zadanie nového a-
kordu sa jednoducho zopakuje celý proces
popísaný vyššie. Preddefinovaný akord je via-
zaný na prvý zahraný tón pri jeho zadávaní.
Následne hraním jednotlivých tónov sa pre-
hráva preddefinovaný akord jednoduchým
transponovaním. Funkcie Hold a Chord je mož-
né používať aj v kombinácii s arpeggiatorom.

ZÁVER AHODNOTENIE
Všetky vyššie spomínané funkcie pracovali
presne tak ako mali, ich ovládanie je vzhľa-
dom na obmedzený počet ovládacích prvkov
a teda aj nutnosť použitia kombinácie tlači-
diel, veľmi dobre optimalizované. Záverom mô-
žem len konštatovať, že z testovaného kontro-
lera som mal celkovo dobrý po-cit. Za cenu 99
Eur (cena v čase testu) získate slušný kompakt-
ný kontroler s bohatou softvérovou výbavou.
Softvér Analog Lab Intro, je výborne optimali-
zovaný pre použitie s daným kontrolerom. Po
rozbalení a nainštalovaní soft-véru máte hneď
k dispozícii slušne výkonný nástroj na tvorbu.
V niektorých aspektoch, hlavne čo sa týka kva-
lity, funkcionality a hodnoty pribaleného soft-
véru, by som si dovolil vysloviť názor, že po-
mer cena/výkon (resp. výbava a funkčnosť)
je v tomto prípade viac než priaznivý.

Robert Hubek – Hubert
www.on-board.sk

+ jednoduchý ale funkčný design
nástroja

+ logické sekcie ovládacích prvkov
v prehľadnom členení

+ kvalita prevedenia
ovládacích prvkov

+ bicie pady s funkciou Aftertouch
+ kompaktné rozmery, nízka hmotnosť
+ dobrá softvérová výbava a jej
dokonalé zladenie s kontrolerom

- chýbajúci Aftertouch na klaviatúre
(myslím, že do nástroja tohto typu
jednoducho patrí)

- USB-C konektor na pripojenie
k počítaču a napájanie (konektor
typu A je pevnejší a stabilnejší)

D i s t r i b ú c i a : M e l o d y w w w . m e l o d y s h o p . s k C e n a : o d 9 9 €

TESTUSB/MIDI KLÁVESOVÝ KONTROLER



S P O L O Č N O S Ť  Č E S KO - S L OV E N S K Ý  P L E S  S . R . O .  U VÁ D Z A

H L A V N É  H V I E Z D Y  G A L A V E Č E R A

M O D E R U J Ú
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V I A C  I N F O R M Á C I Í  A  P R E D A J  V S T U P E N I E K

Chinaski • Lenka Filipová • Václav Neckář & Bacily 
Zuzana Smatanová • Martin Babjak • FS Limbora

Rozhlasový Big Band Gustava Broma so sólistkami:

Andrea Zimányiová • Zuzana Gamboa • Ivana Regešová A  Ď A L Š Í

Michaela Maurerová A  Vladimír Kobielsky

P R E Z I D E N T K A  S L O V E N S K E J  R E P U B L I K Y  J .  E .  P A N I  Zuzana Čaputová
A  P R E Z I D E N T  Č E S K E J  R E P U B L I K Y  J .  E .  P Á N  Miloš Zeman

11. 2. 2023 • OBECNÍ DŮM • PRAHA

www.ceskoslovenskyples.cz
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CD/LP SHOP VYBERTE SI SVOJU PRÍLOHU www.popular.sk/cd-shop

Lazer Viking prináša na novinke koncentrovaný mix tanečného power popu a surového
new wave, vybavený armádou klasických syntetizátorov a bicích automatov.

„Výměna kytar za syntezátory vůbec nebyl promyšlený tvůrčí krok. Potřeboval jsem se prostě
distancovat od toho, kým jsem byl, abych se dokázal vypořádat s tím, co mi život postavil do
cesty. Musel jsem najít nový hlas, kterým bych mohl mluvit sám k sobě. Hlas, co by dokázal
zpracovat žal,“ hovorí ostrieľaný songwriter.

Album v digitálnej forme spolu s obalom si môžete stiahnuť do počítača alebo mobilu
z tohto odkazu: rb.gy/wymvvy (Použiť môžete aj uvedený QR kód.)

LASH & GRAY
Blossom Of Your
World (LP) 16 €

ELÁN
Netvor z čiernej hviezdy

Q7A (2LP 180g)
20 €

ELÁN
Anjelska daň
(2LP 180g)
20 €

ELÁN
Hodina slovenčiny

(LP 180g)
15 €

ELÁN
Nebezpečný náklad

(LP 180g)
15 €

ELÁN
Rabaka (LP 180g)

15 €

ELÁN
3 (LP 180g)
15 €

BANKET & RICHARD
MÜLLER 84-91 (2LP)

24 €

RICHARD MÜLLER
Čierna labuť

biela vrana (CD)
14 €

DAVID KOLLAR &
ARVE HENDRIKSEN
A sense of destiny (CD)

10 €

P. HAMMEL & M. VARGA
Zelená pošta (LP 180 g)

20 €

MÜLLER ŠEBAN
PETERAJ

Baal (LP 180g)
20 €

VYBERTE SI Z CD PRÍLOH NOVÉHO POPULÁRU

ALBUM NA STIAHNUTIE: LAZER VIKING – Tunnel Vision

OBCHODNE ́ PODMIENKY: CD prílohy sú samostatne nepredajné. V cene CD je zahrnutý aj časopis. Vybrať si môžete ľubovoľné
číslo z nášho archívu. Napíšte nám o čo máte záujem na novy@popular.sk, poštou na adresu redakcie (viď tiráž), alebo SMS na
0911/618181. Uveďte svoje kontaktné údaje (telefónne číslo a/alebo mail). Môžete nám nechať odkaz aj prostredníctvom nášho
konta na: www.facebook.com/nupopu. My Vás budeme spätne kontaktovať, potvrdíme dostupnosť, cenu poštovného a po odsú-
hlasení pošleme faktúru. Počet CD je limitovaný (niektoré iba 1-2 ks), ponuka platí do vypredania, prednosť podľa poradia objednávky.
Pri odbere viac ako troch kusov sa neúčtuje poštovné. Objednávku môžete realizovať aj online na: www.popular.sk/cd-shop.




