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1. Patricia Barber – What a Shame (Café Blue – Promotion Records 1994) # 1 
 
Americká jazzová a bluesová speváčka, skladateľka 
a v neposlednej miere klaviristka Patricia Barber patrí 
k umelkyniam, ktoré si za roky pôsobenia na jazzovej scéne 
vybudovali stabilnú pozíciu. Nekoncertuje vo vypredaných 
veľkokapacitych koncertných halách a jej tvár nenájdete na 
bilboardoch, čo však neznamená, že nie uznávanou 
hudobníčkou. Začínala ako šesťročná s klasickým klavírom, 
k jazzu sa dostala vďaka rodinnej tradícii - otec hrával 
v orchestri Glenna Millera. Od roku 1992 stihla nahrať 
jedenásť albumov u renomovaných vydavateľstiev. Jej CD sú vďaka špičkovej kvalite 
nahrávok vyhľadávané i audiofilmi. Ukážka je zo staršieho albumu speváčky, no 
považujem ho za referenčný. Krásny plný zvuk akustickej kapely na predvádzanej 
aparatúre ulahodil aj uchu náročného poslucháča. 
3. 4. 2017 odohrala Patricia koncert so svojim triom v brnenskom Mahenovom divadle.  
 
Recenziu brnenského koncertu si môžete prečítať tu: 
http://jazzport.cz/2017/04/05/premiera-tria-patricie-barber-mahenovom-divadle-splnila-
ocakavania/ 
 



Rozhovor si môžete prečítať tu: http://jazzport.cz/2017/04/09/patricia-barber-      
nespievam-piesne-laske/ 

 
 

2. Kurt Rosenwinkel - Little B (Caipi - Razdaz Recordz, 2017) # 11 
V Berlíne pôsobiaci americký gitarista vydal začiatkom roku 2017 nový album. 
Rosenwinkel patrí k progresívnym gitaristom, ktorý sú vzorom pre mnohých mladých 
hudobníkov. Každý jeho album sa od predchádzajúceho líši. 
Pri tvorbe albumu Caipi bol Rosenwinkel ovplyvnený 
brazílskou hudbou, nielen kompozične, ale aj čo sa týka 
celkového zvukovu kapely. Netradične - rockovo až popovo 
ladený album vydal Rosenwinkel vo vydavaľstve Razdaz, 
ktorého spolumajiteľom je izraelský kontrabasista Avishai 
Cohen. Skladba Little B sa otvára postupne, až kým sa 
nevstupňuje do výrazne melodického refrénu. Na albume si 
v jednej skladbe zasóluje dokonca aj slávny Eric Clapton.  
 
Viac o albume nájdete tu: http://jazzport.cz/2017/02/22/kurt-rosenwinkel-natocil-nove-
album-caipi/ 
 
 

3. Pat Metheny/ Charlie Haden – Cinema Paradiso Main Theme (Missouri Sky - Verve 
– 1997) # 12 
Starší album perfekcionistu Methenyho s legendárnym 
kontrabasistom Charliem Hadenom patrí k skutočným 
klenotom. Duo špičkových muzikantov sa hlboko vnára do 
meditatívnej nálady, príznačnej pre celý album. Aranžmány 
Morricconeho skladby hovoríia za všetko. Krásne nazvučená 
Methenyho akustická gitara sa farebne dopĺňa s Hadenovým 
kontrabasom. Škoda len, že Charlie Haden už nikdy žiadny 
album nenahrá, v roku 2017 sa pobral do jazzového neba. 
 
Pat Metheny zahrá slovenskémiu publiku 12. 5. 2017 na koncerte festivalu One Day Jazz 
Fest v bratislavskom Istropolise. 
 

4. Lisa Simone – Let it Go (My World – Sound Survivor 
2016) # 1 
Hovorí sa, že jablko nepadne ďaleko od stromu. Toto staré 
porekadlo platí aj v prípade americkej speváčky Lisy Simone 
(1962). Lisa je dcérou slávnej skladateľky, klaviristky, 
speváčky a aktivistky Niny Simone (1933-2003), ktorá sa 
preslávila v šesťdesiatych rokoch minulého storočia. 



Otvorený protest proti rasovej nerovnosti skomplikoval Nine Simone život natoľko, že 
prestala dostávať ponuky na vystupovanie. Nasledovali ťažké roky zmierovania sa 
s nepriazňou organizátorov koncertov, depresie, alkohol. V roku 2003 podľahla Nina 
rakovine. Vzťah Niny Simone s jej jediným dieťaťom, Lisou, bol dosť zložitý. Lisa však 
svoju mamu vždy milovala a päť rokov po jej smrti nahrala na jej počesť album Simone 
on Simone. Odvtedy stihla Lisa Simone nahrať ďalšie dva albumy. Najnovší, My 
World, prišla Lisa predstaviť v decembri 2016 aj do Bratislavy.  
Na test sme vybrali prvú skladbu z albumu. Hudba je zmesou soulu a RnB.  
 

Rozhovor s Lisou si môžete prečítať tu: http://www.jazz.sk/articles/lisa-simone-umelci-
sa-boja-reagovat-na-dianie-vo-svete 

 
 Recenziu koncertu nájdete tu:  http://www.jazz.sk/articles/reportaz-nezabudnutelny-
vecer-s-lisou-simone 
 
 

5. Justin Kauflin – Up and Up (Dedication – Qwest Records 2017) # 9 
Americký klavirista Justin Kauflin prišiel ako jedenásťročný o zrak, no láska k hudbe 
bola silenejšia, ako všetky prekážky. Po štúdiu klasickej hry 
presedlal na jazzový klavír. Od pätnástich rokov účinkoval na 
profesionálnej hudobnej scéne. Onedlho sa stal držiteľom 
mnohých hudobných ocenení v kategórii jazzového klavíra. 
Ako dvadsaťtriročný vydal (a produkoval) svoj prvý album 
‘Introducing Justin Kauflin‘. V rokoch 2013 a 2014 bol 
hosťom európskej a ázijskej šnúry legendárneho Quincyho 
Jonesa. Nedávno vydal svoj tretí album Dedication, ktorý 
prišiel predstaviť 22. 2. 2017 do Besedného domu svoj prvý 
koncert v Česku. Z albumu sme vybrali rytmicky zaujímavú skladbu Up And Up. Zvuk 
akustického tria patrí pre hifi aparatúry všeobecne k ľahšie zvládnuteľným, nemusí to byť 
vždy pravidlom. Tentokrát bola spokojnosť s reprodukovaným zvukom plne na mieste.   
Pred koncertom som mal možnosť stretnúť sa s týmto úžasným človekom a muzikantom 
a porozprávať sa o procese vzniku jeho hudby, ako aj o ďalších plánoch a priebehu 
nahrávania nového albumu. 
 
Rozhovor s Justinom si môžete prečítať v českom časopise Harmonie 4/2017. 
 
Recenziu koncertu nájdete tu: http://jazzport.cz/2017/02/24/brnenska-premiera-tria-
famozneho-justina-kauflina-nadchla-besedni-dum/ 
 
 
 
 



6. Marcus Miller - B’S River (Afrodeezia – Blue Note 2015) # 2 
Marcus Miller (1959), ďalší z tých, čo hrávali s Milesom. 
Hranie s Milesom znamenalo pre každého člena jeho kapely 
zaručený postup do prvej ligy. Marcus Miller však dosiahol 
navyše to, čo sa nepodarilo väčšine z tých, ktorí mali rovnaké 
privilégium - pôsobiť v Milesovej kapele. Z hráča sa 
vypracoval na producenta Davisových albumov, ktoré boli 
ocenené prestížnymi Grammy Awards. Fenomenálny Marcus 
Miller sa už roky drží na najvyššej priečke rebríčka 
špičkových basgitaristov. Ako producent spolupracoval na 
viac ako 500 albumoch umelcov, medzi ktorých patrili Michael Jackson, Frank Sinatra, 
Elton John, Aretha Franklin, Herbie Hancock a mnohí ďalší.  
V Bratislave hral veľakrát, naposledy v marci 2015, keď prišiel so svojou sedemčlennou 
skupinou predstaviť svoj najnovší album Afrodeezia. Vypredaný Atelier Babylon sa tak 
stal svedkom jednej z hudobných udalostí roka na Slovensku. O mesiac neskôr odohral 
Marcus takmer identický koncert aj v pražskom klube Roxy. 
 
Na ukážku sme vybrali skladbu z jeho posledného albumu Afrodeezia - B’S River. 
V úvode skladby hrá Marcus na africký špeciálny strunový nástroj Gimbri, predchodcu 
basgitary. Marcus vymení Gimbri po úvode za basgitaru a pokračuje vo svojom typickom 
štýle.  
 
Rozhovor s Marcusom si môžete prečítať tu: http://www.jazz.sk/articles/prestal-som-
pocuvat-platne-aby-som-nasiel-svoj-vlastny-styl 
 
 
Recenziu z pražského koncertu nájdete tu: http://jazzport.cz/2015/04/29/africke-
posolstvo-marcusa-millera-v-prazskom-roxy/ 
 
 

7. Tomasz Stanko – Stone Ridge (From The Green Hill – ECM 1999) # 3  
Poľský trúbkár Tomasz Stanko je často označovaný za európskeho priekopníka 
freejazzovej trúbky. K dnešnému dňu vydal dvadsaťosem albumov, predovšetkým 
u renomovaného nemeckého vydavateľstva ECM.  V roku 
2008 sa presťahoval za veľkú mláku nasávať atmosféru 
jazzového New Yorku. Mesto sa mu zapáčilo natoľko, že sa 
stalo jedným z jeho stálych pôsobísk. V súčasnosti žije 
striedavo medzi USA a Poľskom. Stankova hudba je dosť 
ponurá, darmo by ste v nej hľadali náznaky chytľavých 
melódií. O to viac umožňuje sústredenému poslucháčovi 
preniknúť do hĺbky umelcovej duše. Popri klasickom 
jazzovom zvuku sa na nahrávke objaví aj akordeón.  
 



Rozhovor si môžete prečítať tu: http://jazzport.cz/2016/04/26/tomasz-stanko-tolerancia-
pomaha-otvorit-sa-novym-veciam/ 

 
Recenziu z brnenského koncertu si môžete prečítať tu:  
http://jazzport.cz/2016/04/19/nedelna-melancholia-tomasza-stanku/ 

 
 

8. Marek Novotný Quintet – Bossafjord (Lenand Dream – Amplion 2013) # 1 
V Amerike študovaný český skladateľ a klavirista Marek Novotný nahral so svojou 
kapelou album v Taliansku, v štúdiu legendárneho česko-amerického kontrabasistu, 
zakladateľa skupiny Weather Report, Miroslava Vitouša. 
Album je plný krásnych melodických skladieb, na rozmedzí 
jazzu a klasickej hudby. V podstate taký jemný, moderný 
fusion. Nad tým všetkým sa étericky vznáša hlas mladej 
americkej speváčky Aubrey Johnson. Na albume účinkuje 
aj český uznávaný gitarista David Dorůžka (syn huobného 
publiistu Petra Dorůžku a vnuk publicistu Lubomíra 
Dorůžku) . Na ukážku sme vybrali úvodnú skladbu 
Bossafjord, naznačujúcu náladu celého albumu.  
 

9. Brian Blade – After the Revival (Mama Rosa – Verve 2009) # 1 
Americký bubeník, skladateľ a pesničkár Brian Blade patrí k najuznávanejším 
bubeníkom jazzovej scény, o čom svedčí aj jeho účinkovanie s Joni Mitchell, Chickom 
Coreom, Kennym Garrettom, Norah Jones a ďalšími. 
Posledné roky je stálym členom kvarteta Wayna Shortera.  
Brian Blade sa venuje paralelne svojim viacerým, prevažne 
inštrumentálnym projektom. Z radu sa tak trochu vymyká 
úspešný spievaný album Mama Rosa. Názov albumu si Brian 
požičal od svojej starej mamy. Ide o tematický album, 
vystavaný okolo Brianovej rodiny, viery a udalostí z jeho 
mladosti. Na nahrávke máme možnosť spoznať Brianov hlas, 
v jednej skladbe sa mihne aj gitara Kurta Rosenwikela. Ale je 
ten jazzový svet poprepájaný, že? 
 

10. Billy Cobham – Recifé (Nordic off Color – Eagle Records 
1999) # 2 
Ďalšia hudobná legenda, bubeník Billy Cobham (nar.1944 v 
Paname) začínal v sedemdesiatych rokoch u Milesa Davisa 
a účinkoval na jeho šiestich albumoch, vrátane slávneho 
Bitches Brew. Po skúsenostiach v Davisovej skupine bol 
jedným zo zakladajúcich členov pôvodného Mahavishnu 
Orchestra, z ktorého v roku 1973 musel odísť. Odchod 



odštartoval jeho úspešnú sólovú kariéru, ktorá mu poskytla dostatočný priestor na 
realizáciu svojich hudobných predstáv. Billy Cobham vydal celý rad vlastných albumov, 
na ktorých účinkuje nielen ako bubeník, no predovšetkým ako autor hudby.  
Album Nordic Color nahral s nórskymi hudobníkmi. Počuť Cobhamove bicie naživo je 
naozaj zážitok. Nahrávla ho nahrádza len čiastočne, no jej vysoká kvalita ponúka jasnú 
predstavu o Cobhamovom štýle a zmysle pre detail.  
  
Minulý rok vystúpil Billy so svojim Billy Cobham Bandom vo viedenskej Porgy & Bess. 
Využili sme príležitosť a položili sme mu niekoľko otázok. S odstupom času hodnotí 
s nadhľadom svoje skúsenosti z hrania u Milesa a Johna McLaughlina, ale aj svoju 
sólovú kariéru. 
 

Rozhovor z viedenskej Porgy & Bess si môžete prečítať tu: 
http://www.jazz.sk/articles/odisiel-som-od-milesa-zit-svoj-vlastny-zivot 

 
Recenziu viedenského koncertu si môžete prečítať tu:  
http://www.jazz.sk/articles/nesputana-energia-v-rukach-billyho-cobhama 
 
 

11. China Moses – Resolution Blues (Crazy Blues – Decca 2012)  # 1 
 
O mimoriadnom talente Chiny Moses (nar. 1978 v L.A.), 
dcéry slávnej matky, jazzovej speváčky Dee Dee 
Bridgewater hovorí aj fakt, že svoj prvý singel nahrala už ako 
šestnásťročná. Odvtedy uplynulo dvadsať rokov, za ktoré 
stihla toho neuveriteľne veľa. Vo Francúzsku, kde žije, 
pracovala pre TV kanál MCM a MTV France, vo Švédsku 
nahrávala hudbu pre hip-hopovú nahrávaciu spoločnosť, je 
speváčkou francúzskej rockovej skupiny Alarash a 
moderovala v rozhlase vlastný jazzový program. Ako mladá 
chcela byť raperkou aj astronautkou a hudobne vyrastala na hip-hope. Žánrové 
vymedzovanie a obmedzovanie sa sú pre ňu neznámym pojmom. Za svoju doterajšiu 
kariéru nahrala šesť CD. Jej vášeň pre jazz a blues ovplyvnila skutočnosť, že od detstva 
sa pohybovala v hudobnom prostredí presiaknutým jazzom. Jej najväčšou hudobnou 
ikonou bola vždy bluesová speváčka Dinah Washington (1924- 1963). Práve jej platne 
objavila ako desaťročná u starej mamy. Tá však nezdieľala nadšenie svojej vnučky pre 
takýto druh hudby pretože texty Dinah jej nepripadali vôbec vhodné pre malé dieťa. 
China sa však nedala odradiť a práve príchuť zakázaného ovocia prehĺbila jej zvedavosť. 
Obdiv k hudbe Dinah Washington vyústil v roku 2009 do nahratia jej štvrtého CD – This 
One’s For Dinah, ktoré je poctou jej obľúbenej bluesovej speváčke. Naša ukážka je 
z piateho albumu Crazy Blues. Nahrávka je ukážkovým príkladom toho, ako sa dakedy 
hral jazz a blues. Nádherný, vyvážený akustický zvuk nás zavedie o niekoľko dekád 



naspäť a navodí atmosféru nefalšovaného jazzového klubu. Hlas Chiny svojou farbou 
dokonale zapadá do celkového zvuku kapely. China pôsobí na pódiu veľmi autenticky, 
všetko, čo vám zaspieva, jej uveríte. 
Dobrá správa, speváčku s jej novou kapelou si môžete pozrieť naživo aj na Slovensku, 
28. júla 2017 na festivale Open Jazz Fest.  
 
Reportáž z koncertu Chiny Moses na fesivale Prague Proms v roku 2014 si môžete 
prečítať tu: http://www.jazz.sk/articles/americka-dravost-nasiaknuta-jemnym-
francuzskym-parfumom 
 
Reportáž z viedenského koncertu si môžete prečítať tu: 
http://www.jazz.sk/articles/komorna-tvar-chiny-moses-a-raphaela-lemonniera 
 

Rozhovor s Chinou z Prahy nájdete tu: http://jazzport.cz/2014/06/30/patrim-tym-
stastlivcom-ktori-sa-mozu-zivit-hudbou/ 

 
 
 
 
 

12. Shachar Elnatan – One World (One World – Razdaz 2016) # 2 

Hudobné vydavateľstvo Razdaz Recordz založil v roku 2002 
v New Yorku medzinárodne uznávaný basista, spevák, 
skladateľ a kapelník Avishai Cohen, spolu so svojim 
manažérom Ray Jeffordom. Avishai Cohen chcel založením 
vydavateľstva poskytnúť mladým, entuziastickým 
hudobníkom príležitosť vydať svoje vlastné albumy. Značka 
Razdaz poskytla Cohenovi hneď od svojho vzniku možnosť 
tvorivého vyjadrenia pestrosti jeho vlastných hudobných vízií 
a umeleckých vášní. 

V polovici roku 2016 vydal u Razdaz Recordz svoj debutový album ‘One World‘ mladý 
izraelský gitarista a skladateľ Shachar Elnatan. Album obsahuje skladby, ktoré vznikali 
počas posledných šiestich rokov a sú výsledkom hudobnej púte, ktorú prešiel izraelský 
hudobník, žijúci v New Yorku. Schachar je veľkým talentom, vychádzajúcim z dnešnej 
izraelskej jazzovej scény. Špeciálnymi hosťami na albume sú Avishai Cohen (basa), 
Daniel Dor (bicie), Itay Morchi (bicie) a Dana Herz (spev).  

Titulná ‘One World’ rezonuje s hudbou Yemenu a Stredného východu, vyznačujúcu sa 
orientáciou na melódiu a rytmus, výrazne ovplyvnenú írskou hudbou.  

 
 



13. Vertigo Quintet (Dorota Barová) – Nieraz (Feat. Dorota Barova – Indies 2012) # 5 
 
Česká skupina Vertigo patrí v posledných rokoch k popredným jazzovým zoskupeniam. 
V kapele hrajú aj niekoľkí slovenskí hudobníci – bubeník Dano Šoltis a trubkár Oskar 
Torok. Hlasom kapely je speváčka Dorota Barová, tiež členka dua Tara Fuki. V roku 
2015 vydala Dorota album mapujúci prierez jej doterajšou 
hudobnou tvorbou. Na cedéčku účinkuje veľa zaujímavých 
hostí, vrátane speváčky Lenky Dusilovej. Na ukážku sme 
vybrali skladbu Nieraz. Nádherná poľština plná emócii 
umocňuje technicky špičkovú nahrávku. Nahrávky Doroty 
Barovej, či už sólové, alebo s Tara Fuki, sú pastvou pre uši. 
Krehký hlas speváčky a predovšetkým nádherný zvuk 
violončela odhalia prednosti či nedostatky každej aparatúry. 
 
 
 

Fotogaléria: 
 


