
Posluchové akcie v r. 2018 

Po veľmi dobrých ohlasoch verejnosti na regionálnu hi-fi výstavu Duban v Trnave dňa 21.10. 

2017 bolo fanúšikom kvalitného zvuku a príjemnej atmosféry sľúbené pokračovanie 

stretávania sa pri menších podujatiach priamo v predajni DCC Duban v OD Jednota. V roku 

2018 do súčasnosti prebehli tri posluchové testy v prvom štvrťroku a to po sobotách v dňoch 

20.1., 17.2. a 17.3. 2018 (v priebehu roka 2017 ich prebehlo celkovo sedem). 

Spoločným menovateľom všetkých akcií bolo postupné predstavenie hlavného portfólia 

predávaných high-end prístrojov firmy DCC Duban. A tým sú špičkové streamery, 

zosilňovače, cd prehrávače a ďalšie ultra moderné „all in one“ kombinované systémy 

anglickej firmy Naim. Spoločnosti, ktorej korene siahajú do roku 1969 a dnes je druhým 

najväčším ostrovným výrobcom audiotechniky hneď po Bowers and Wilkins, čo dokladá 

prestížna cena Queen´s Award za exportné úspechy. Ďalším nosným artiklom sú pasívne 

reproduktory vynikajúcich svetových značiek  ATC, ProAc, Harbeth. Tieto kultové značky sú 

po celé roky na prvých miestach záujmu poslucháčov verného zvuku. Firma Duban prezentuje 

aj klasické analógové zdroje príjemného zvuku s emočným rozmerom – vynikajúce 

gramofóny od dlhoročnej anglickej gramofónovej stálice značky Rega a ďalšej známej 

značky, ktorá vznikla v rakúsko českej spolupráci Pro - ject. 

Ako už je zvykom posluchové akcie sprevádzali svojím umením pozvaní hudobníci. Zažili 

sme živé vystúpenie akustického jazzového dua „Bosá Aja“ manželského páru Balážiovcov 

s ich podaním brazílskeho štýlu „bossa nova“.  O vynikajúci zážitok pri recitácii klasika 

slovenskej poézie Milana Rúfusa sa postaral aj dlhoročný divadelný trnavský herec pán Ján 

Rampák.  Ani jedno oko neostalo suché... 

Čerešničkou na torte boli samozrejme vlastné posluchové testy reprodukované na hore 

uvedenej technike. Zvukové nahrávky uvádzal s pútavým a erudovaným spôsobom hudobný 

redaktor Maroš Pavlík, ktorý publikuje pre www.jazz.sk, jazzport.cz, portál Českého rozhlasu 

Jazz a časopis Harmonie. Namiešal výbornú ochutnávku svetových hudobných formácií 

a speváckych hviezd od  jazzovej klasiky cez avantgardu a jazz fusion. 

Milí čitatelia a návštevníci stránky www.duban.sk, sledujte naďalej aktivity, ktoré rozširujú 

pohľad skutočných ctiteľov kvalitného a nekonzumného vnímania hudobných zážitkov. 

Môžeme sa už začať tešiť na pripravovanú Hi-fi výstavu Duban 2018 v Trnave na jesenný 

víkend 29.-30.2018!   

http://www.jazz.sk/
http://www.duban.sk/


 

Marián Pavlík – Posluchový 20.1.2018 

1. Ella Fitzgerald – A Tisket, A Tasket (LP Basin Street Blues, Electrarecord, 1976)  

# B2 

Ella Fitzgerald (1917-1996) patrí k najväčším speváčkam v histórii jazzu. Prezývali ju 

aj Queen of Jazz, First Lady of the Song, alebo Lady Ella. Preslávila sa vďaka 

dokonalému frázovaniu, čistému tónu a bezkonkurenčnej vokálnej improvizácii (tzv. 

scat). 

Do všeobecného povedomia sa dostala aj vďaka skladbe A Tisket, a Tasket, 

zhudobnenej detskej rýmovačke, ktorú Ella Fitzgerald textovo doplnila a v roku 1938 

nahrala s orchestrom Chicka Weba. V období medzi rokmi 1935-1943 nahrala Ella 

s Chick Web Orchestra stopäťdesiat skladieb. V roku 1942 z orchestra odišla a začala 

svoju úspešnú sólovú kariéru.  

Špeciálne odporúčam album Porgy & Bess  - Ella Fitzgerald and Louis Armstrong 

z roku 1958 (Verve), ktorý je pozoruhodným klenotom a je považovaný za hudobne 

najslávnejšiu vokálnu verziu Gershwinovej opery Porgy & Bess . 

 

2. Take 6 – A Tisket a Tasket (The Standard, Head Up, 2008) # 8 

Americký špičkový gospelovo-jazzový acapella sextet vznikol v roku 1980 

v Alabame. Vokálna skupina spieva moderný R&B s prvkami jazzu. Take 6 obdržali k 

dnešnému dňu desať ocenení Grammy. Spolupracovali s takými slavnymi telesami a 

umelcami, ako sú napríklad Al Jarreau, Witney Houston, Quincy Jones, Marcus 

Miller, Ray Charles, the Manhattan Transfer, Stevie Wonder a mnohí ďalší.  

 

Ukážka je z albumu The Standard, ktorý obsahuje prerábky americkej jazzovej 

klasiky, napr. Sweet Georgia Brown, Someone To Watch Over Me (Gershwin), 

Straighten Up and Fly Right (Nat King Cole). 

 

3. Ernie Watts – Goose Dance (Wheel Of Time – Flying Dolphin, 2016) # 8 

Univerzálny americký jazzový a rhythm & bluesový saxofonista Ernie Watts (1945) 

zobral do rúk saxofón poprvý raz ako trinásťročný. Odvtedy účinkoval na viac než 

päťsto albumoch rôznych žánrov a umelcov, vrátane Cannonballa Adderleyho, 



Dizzyho Gillespieho, Kurta Ellinga, Charlieho Hadena, Stanleyho Clarka, Paula Anku 

či Franka Zappu. V 80-tych rokoch sa stal súčasťou koncertnej zostavy Pata 

Methenyho a The Rolling Stones (americké turné 1981 - koncertný film Let’s Spend 

the Night Together). Watts sa predstavil so svojim kvartetom aj na desiatom ročníku 

Moravia Music Festu 21. novembra 2017 v Brne. Watts má v súčasnosti (aj 

z praktických logistických dôvodov) paralelne dve jazzové formácie – americké 

a európske jazzové kvarteto. 

Ukážka Goose Dance je z najnovšieho Wattsovho albumu, Wheel of Time, ktorý 

nahral so svojim európskym kvartetom: Ernie Watts: tenorsaxofón; Christof Saenger: 

klavír; Rudi Engel: kontrabas; Heinrich Koebberling: bicie. 

 

4. Lars Danielsson – Tarantella (Tarantella – ACT, 2009) # 10 

 

Švédsky kontrabasista, violončelista, basgitarista, skladateľ a producent Lars 

Danielsson (1958) patrí k výrazným predstaviteľom severského jazzu. Na pódiu 

účinkoval s takými slávnymi hudobníkmi, ako John Scoffield, Jack De Johnette, Mike 

Stern, Charles Lloyd. V Bratislave sme mali možnosť vidieť Danielssona viackrát 

v triu s poľskou klavírnou jazzovou hviezdou Leszekom Możdżerom.  K dnešnému dňu 

nahral so svojim kvartetom osem albumov. 

 

Ukážka je z albumu Tarantella a účinkuje na ňom aj spomínaný Leszek Możdżer. 

Taranella je druh talianských ľudových tancov, vyznačujúcich sa strhujúcim tempom, 

za sprievodu tamburín. Patrí k najuznávanejšej hudbe z oblasti južného Talianska.   

 

 

5. Jan Garbarek - Bobo Stenson Quartet – Witchi-Tai-To (ECM 1974) # 4  

Nórsky saxofonista Jan Garbarek, syn poľského vojnového zajatca, patrí 

k najvýraznejším osobnostiam (a dnes už aj legendám) severského jazzu. Svojim 

osobitým zvukom sa stal za takmer päťdesiat rokov jedným s najznámejších 

hudobníkov zo stajne nemeckého vydavateľstva ECM. Pre Garbarekov štýl sú 

príznačné dlhé, ostré tóny a veľmi štedré využívanie ticha. Do povedomia sa dostal 

najprv ako člen kvarteta fenomenálneho klaviristu Keitha Jarreta. Vo svojich 

kompozíciách vychádza Garbarek zo škandinávskej melodiky. Je tiež považovaný za 

https://en.wikipedia.org/wiki/Leszek_Mo%C5%BCd%C5%BCer
https://en.wikipedia.org/wiki/Leszek_Mo%C5%BCd%C5%BCer


priekopníka ambientných jazzových kompozícií. K dnešnému dňu má na konte 

tridsaťjeden albumov, prevažne na značke ECM. Niekoľkokrát vystúpil aj 

v Bratislave, častejšie je ho vidieť koncertovať vo Viedni. 

Skladbu Witchi-Tai-To zložil Jim Pepper, americký skladateľ s indiánskymi koreňmi, 

na motívy starej indiánskej piesne. Skladba je aj základom repertoáru americkej 

world-jazzovej skupiny Oregon. Tú budete mať príležitosť vidieť v Bratislave po 

tridsiatich troch rokoch (14. marca 2018), na koncerte v bratislavskom Ateliéri 

Babylon. 

 

6. Magnus Öström – Through the Sun (Searching for Jupiter, ACT Music, 2013) # 6 

Uznávaného švédskeho bubeníka Magnusa Öströma ovplyvnili v mladosti Deep 

Purple, The Allman Brothers a Lynyrd Skynyrd. Svoju prvú zostavu bicích dal dokopy 

už ako osemročný. Do povedomia jazzového publika sa zapísal predovšetkým ako člen 

Esbjörn Svensson Tria. Trio miešalo prvky klasického rocku, popu a techna. 

Existovalo však len do roku 2008, keď klavirista Svensson tragicky zahynul. V roku 

2010 založil Öström svoje vlastné kvarteto.  

 

Ukážka je z Öströmovho druhého albumu Searching For Jupiter. 

Magnus Öström – bicie, spev, klávesy, perkusie; Andreas Hourdakis: gitara, bendžo; 

Daniel Karlsson: klavír, klávesy; Thobias Gabrielson: basgitara, basový syntetizátor. 

 

7. Aaron Parks – Adrift (Find The Way, ECM 2017)  

Hoci americký klavirista Aaron Parks vyštudoval dva diametrálne odlišné odbory - 

výpočtovú techniku a klavír, rozhodol sa uplatniť vo svete hudby. Spravil tak radosť 

nejednému jazzovému fanúšikovi. Začínal u trúbkára Terenca Blancharda, no veľmi 

rýchlo sa presadil aj so svojimi vlastnými projektami. V súčasnosti je považovaný za 

jednu z hviezd nastupujúcej jazzovej generácie. Pre necelými dvomi rokmi si Parksa 

prizval na nahrávanie albumu Diwan of Beauty and Odd známy tuniský skladateľ, 

spevák a hráč na oud Dhafer Youssef. Parksovi sa u Youssefa zapáčilo, a tak sa stal 

súčasťou jeho koncertnej zostavy, s ktorou vystúpil v novembri 2016 na 

JazzFesteBrno a v lete 2017 aj na Trnavskom jazzyku.  

 



Popri svojich vlastných ôsmich albumoch účinkoval Aaron ako sideman na 

tridsiatichpiatich albumoch iných umelcov. Ukážka je z Parksovho najnovšieho 

albumu Find The Way. 

Aarn Parks – klavír, Ben Street – kontrabas, Billy Hart - bicie 

 

8. Avishai Cohen – Blinded (album 1970 – Sony Music 2017) # 11 

Fenomenálny, charizmatický izraelský kontrabasista Avishai Cohen má na konte 

šestnásť albumov, ktoré nahral prevažne so svojim akustickým triom. Avishai patrí 

k najznámejším izraelským hudobníkom, už niekoľko rokov sa mu darí vypredať 

veľké koncertné sály po celom svete. Cohenova tvorba vychádza z tradícií izraelskej 

melodickej hudby, do ktorej mieša prvky jazzu a ľudovej hudby Stredného Východu. 

Donedávna vydával väčšinu svojich albumov vo vlastnom vydavateľstve Razdaz 

Recordz. V roku 2017 podpísal Cohen kontrakt s vydavateľstvom Sony Music. 

Myslím si, že nová značka mala tak trochu dopad aj na výber skladieb na prvý album 

pod hlavičkou Sony. Na albume sa nachádzajú spievané piesne, často v angličtine, čo 

bolo doteraz na Avishaiových albumoch tabu. Okrem Cohenovho tria účinkujú na 

albume aj rôzni prizvaní (prevažne izraelskí) hudobníci.  

 

  



Marián Pavlík – Posluchový test 17.2.2018 

1. Summertime – Ella Fitzgerald & Louis Armstrong (Porgy & Bess, Verve, 1958) # 2 

Ide o štúdiový album, považovaný za najúspešnejšiu jazzovú verziu opery. V roku 2001 bol 

poctený zaradením do Grammy Hall of Fame. Na album sa nachádza pätnásť najslávnejších 

skladieb Gershwinovej opery. Vokálne party vo všetkých skladbách spievaju dve 

najslávnejšie jazzové legendy Louis Armstrong a Ella Fitzgerald. V roku 1979 vyšla nahrávka 

aj na LP Supraphonu, obsahovala len desať skladieb, Summertime na nej nemohla chýbať.  

 

2. Summertime – Sunna Gunnlaugs (Cielito Lindo, Sunny Sky Records, 2015) # 6 

Túto inštrumentálnu verziu nahralo trio islandskej skladateľky a klaviristky Sunny 

Gunnlaugs. Akustické triá sú v posledných rokoch v kurze – ide o divácky veľmi vďačnú 

a pre muzikantov praktickú a flexibilnú formáciu. Lídrom tria býva najčastejšie jeho 

klavirista, po ktorom býva trio aj pomenované. Nie je tomu inak ani v prípade tria Sunny 

Gunnlaugs. Kompozície na doterajších albumoch Sunny Gunnlaugs pochádzajú prevažne z 

autorskej dielne členov tria. Ten, kto by v ich melódiách a harmóniách očakával depresiu z 

oparom zahaleného ostrova, či  pochmúrnu, až mysterióznu náladu, bol možno prekvapený 

farebnosťou, ľahkosťou a lahodnou melodickosťou hudby tejto nenápadnej islandskej 

jazzmanky.   

3. Summertime –  The Cleveland Orchestra and Chorus (P & B 1983, Eterna) Side 1 

Klasická operná verzia, staršia nahrávka kompletnej opery na troch vinylových LP. Orchester 

diriguje slávny americký dirigent, huslista, skladateľ, generálny manažér Viedenskej 

Staatsoper a tiež hudobný riaditeľ Newyorskej filharmónie Lorin Maazel (1930-2014). Ďalej 

účinkujú na albume uznávané černošské operné speváčky: Barbara Hendricks (okrem iného 

aj jazzová speváčka a humanitárna aktivistka) a Leona Mitchell, ktorá za rolu Bess dostala 

dokonca aj Grammy Awards za najlepšiu opernú nahrávku.  

 

4. Summertime - Janis Joplin (18 Essential Songs, 1995 Columbia) # 7 

Táto verzia pochádza pôvodne z albumu Cheap Thrills skupiny Big Brother and the Holding 

Company. Nahrávka znie síce ako záznam s koncertu, ale zvuk divákov bol do štúdiovej 

verzie pridaný dodatočne, aby album vyznel ako live album. Hlas Janis Joplin pôsobí 

mimoriadne expresívne, čo robí jej verziu Summertime veľmi osobitou.  

 

5. Summertime – Miles Davis (Porgy & Bess, Columbia Records 1958) # 5 

https://www.discogs.com/artist/547971-The-Cleveland-Orchestra


Album obsahuje aranžmány od Milesa Davisa a Gila Evansa. Ide o jeden z najpredávanejších 

Davisových albumov a radí sa medzi míľniky jazzovej orchestrálnej hudby. V roku 1958, 

Miles Davis, rovnako ako mnoho ďalších jazzmanov, nachádzal stále menej uspokojenia 

v štýle bebop, v ktorom boli inštrumentálne sóla založené na akordoch. V jazzovej 

improvizácii prechádzali hudobníci postupne k uplatňovaniu stupníc a sérii stupníc, pre ktoré 

sa používa názov modálny jazz. V roku 1977 nazval časopis Jazz Times Davisovu verziu 

Porgy & Bess najlepšou spoluprácou Davisa a Gila Evansa.  

 

6. Summertime – Sarah Vaughan (1957 Universal Classic & Jazz) # 

Kariéra jednej z najslávnejších jazzových speváčok v histórii, Sarah Vaughan (Sassi), sa 

začala v roku 1945 v New Yorku. Hudobní kritici jej hlas často prirovnávajú k operným 

speváčkam, Vaughan dokázala hravo prechádzať z chrapľavých hĺbok až do jasných výšok. 

Jej hlasový rozsah sa pohyboval v škále od sopránu (v mladosti) až po kontraalt v zrelom 

veku. Masovú popularitu si získala hlavne spievaním sentimentálnych balád, no preslávila sa 

aj svojim scatom. Frank Sinatra o nej raz povedal: „Jej hlas je tak dobrý, že keď ho počujem, 

mám chuť podrezať si obe zápästia tupou britvou“. Od 50. rokov sa jej kariéra uberala dvomi 

smermi – hrala komerčné populárne piesne (často s presladenými sláčikmi) alebo náročnejšie 

virtuózne interpretácie štandardov s najlepšími jazzmanmi svojich čias. Sassi zomrela v roku 

1990 vo veku 66 rokov. 

 

7. Clapton/Marsalis – The Last Time (C & M Play The Blues – Layla, Reprise 2017) # 4 

Svetovo uznávaný americký skladateľ, trúbkár, kapelník a obhajca pôvodnej americkej 

kultúry Wynton Marsalis má na svojom konte deväť ocenení Grammy a niekoľko desiatok 

albumov. Pochádza z hudobnej rodiny, aj jeho piati súrodenci sú tiež profesionálnymi 

hudobníkmi. Marsalis zložil nekonečný rad hudobných diel – od kvartetov po bigbandy, od 

komorých telies až po veľké orchestre. Svojou tvorbou v oblasti jazzu a klasickej hudby sa 

radí medzi najuznávanejších hudobníkov a skladateľov.  

Wynton Marsalis často koncertuje v Čechách, či už so svojim Jazz at Lincoln Center 

Orchestra (JLCO) alebo s Českým národným symfonickým orchestrom (ČNSO). 1. februára 

2018 otvoril so svojim JLCO ďalší ročník festivalu JazzFestBrno.  

 

8. Oregon – Pepe Linque (Crossing, ECM 1984) # 2 

Priekopníkov žánru world music, americkú skupinu Oregon sme v našom posluchovom teste 

predstavili prvý raz 3. júna 2017.  Skupina sofistikovane mieša prvky indickej hudby, klasiky, 



folku, avantgardy a jazzu. Zvuk Oregonu je rozoznateľný ihneď po prvých tónoch. V roku 

1984 sme mali možnosť vidieť skupinu aj na Bratislavských jazzových dňoch. Išlo o jeden 

z posledných koncertov, ktoré odohrali so svojim perkusionistom Collinom Walcottom. Žiaľ, 

Walcottovi sa stalo toto turné osudným - tragicky zahynul pri havárii autobusu v NDR. Práve 

zvuk Walcottových rozmanitých perkusií a sitaru dodával Oregonu nenapodobiteľný sound. 

Počas svojej štyridsaťročnej kariéry vydal Oregon takmer tridsať albumov. Autorom väčšiny 

skladieb bol Ralph Towner, ktorý nahral od roku 1972 vo vydavateľstve ECM dvadsaťštyri 

albumov. Skupinu budeme môcť vidieť po dlhých 33 rokoch znovu na Slovensku, 14.3. 2018 

zahrá v Ateliéri Babylon (v novej zostave). 

 

9. Branford Marsalis Quartet – Doctone (Requiem, Sony Music 1999) # 1 

Branfors Marsalis (1960) sa na rozdiel od svojho o rok mladšieho brata Wyntona venuje 

hlavne modernému jazzu. Kľúčový predstaviteľ hudobnej dynastie Marsalisovcov je 

považovaný za jedného z najuznávanajších saxofonistov planéty. Za svoju doterajšiu kariéru 

vydal viac než dvadsať albumov a účinkoval na desiatkach nahrávok iných hudobníkov. V 

druhej polovici 80-tych rokoch sa dostal do povedomia aj ako člen Stingovej kapely, ktorá v 

tom období mala dosť výrazný jazzový sound a s ktorou nahral šesť albumov. Snáď 

najznámejšie je jeho sólo v Stingovom megahite Englishman in New York. Marsalisovou 

hlavnou parketou je však moderný jazz, hoci, občas si odskočí aj do sveta klasiky. Na 

festivale Prague Proms, vystúpil v roku 2015 as Českým národným symfonickým orchestrom 

a predviedol skladby od Glinku, Glazunova, Mendozu a Williamsa. 

10. Sting – Moon Over Bourbon Street (Bring on the Night, A&M Records, 1986) # 8 

O britského hudobníkovi Stingovi (vlastným menom Gordon Sumner) nie je veľmi známe, že 

začínal ako kontrabasista v jazzových kapelách. V rodnom Newcastli hrával najprv 

v dixielandových kapelách, neskôr koketoval s mainstreamovým jazzom v Newcastle Big 

Bande, kde sa naučil hrať podľa nôt. Aj jeho prvý sólový album, The Dream of the Blue 

Turtles bol presiaknutý jazzom. Účinkoval na ňom celý rad jazzových hudobníkov – 

basgitarista Darryl Jones (odišiel ku Stingovi od Milesa Davisa, dodnes hráva s Rolling 

Stones), saxofonista Branford Marsalis, bubeník Omar Hakim (ex-Weather Report). O rok 

neskôr nahral Sting geniálny live album – Bring on The Night, ktorý vyšiel aj ako 

celovečerný koncertný dokument. Ukážka je z albumu Bring On the Night.  

  

http://www.pragueproms.cz/cz/
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V znamení Jazz Fusion 

 

Hudobný žáner jazz fusion sa vyvinul koncom 60. rokov kombináciou jazzových harmónií 

s funkom, rockom, rhythm & blues a latino jazzom. Mnoho jazzových hudobníkov začalo 

poprvý raz experimentovať s elektrifikovanými hudobnými nástrojmi a zosilneným zvukom, 

elektronickými efektami a syntetizátormi. Za synonymum fusion sa považuje jazz-rock, 

ktorým sa nazývala aj hudba rokových kapiel 60. a 70. rokov, miešajúca do svojej hudby 

prvky jazzu. Veľký vplyv na vývoj fusion mal Miles Davis, svojím prvým fusion albumom In 

a Silent Way, po ktorom nasledoval album Bitches Brew. Účinkovali na ňom hráči, ktorí sa po 

osamostatnení stali lídrami vlastných fusion kapiel – Wayne Shorter, Joe Zawinul (obaja 

Weather Report) Herbie Hancock, John McLauhglin (Mahavishnu Orchestra).   

 

1. Weather Report – Birdland (Heavy Weather, Columbia 1977) 

Americkú jazz fusion kapelu 70. a 80. rokov založili traja členovia – Američan Wayne 

Shorter, český emigrant Miroslav Vitouš a Rakušan Joe Zawinul. Kvôli nezhodám o ďalšom 

umeleckom smerovaní odišiel Vitouš z WR a skupina sa ďalej uberala komerčnejším smerom 

funku, rhythm & blues, rocku a etno. WR fungoval takmer počas celej šestnásťročnej 

existencie ako kvinteto (klávesy, sax, basa, bicie, perkusie). Od začiatku hľadal nezvyčajné 

hudobné formy a postupy, opustil straight-ahead jazz a ponúkol široký 

priestor improvizovanej hudbe. Od polovice 70. rokov sa skupina orientovala viac na 

štrukturovanú hudbu. Vo WR sa preslávil aj fenomenálny basgitarista Jaco Pastorius a Victor 

Bailey, bubeník Omar Hakim, perkusionista Don Alias, Mino Cinelu, Peter Erskine a ďaší.  

 

2. Weather Report – Teen Town(Heavy Weather, Columbia 1977) 

Obe ukážky sú z komerčne najúspešnejšieho albumu WR – Heavy Weather. Skladba Birdland 

sa stala najprv popovým hitom a neskôr jazzovým štandardom. Album sa tiež stal jedným 

z najpredávanejších albumov katalógu spoločnosti Columbia.  

Wayne Shorter (saxofún), Joe Zawinul (klávesy), Jaco Pastorius (basgitara), Alex Acuña 

(bicie, perkusie), Manolo Bardena (perkusie) 

 

3. Jean-Luc Ponty – Stay With Me (A Taste for Passion, Atlantic 1979) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Alex_Acu%C3%B1a


Pôvodne klasický a francúzsky huslista (saxofonista a klarinetista)Jean-Luc Ponty sa presadil 

začiatkom 60. rokov hraním v parížskych jazzových kluboch. V roku 1973 sa na naliehanie 

Franka Zappu pridal k Mothers of Invention a emigroval aj s rodinou do USA (L.A.). Začal 

spolupracovať s Mahavishnu Orchestra (album Apocalypse a Visions to Emerald World). 

Albumy zo 70. rokov ho katapultovali medzi vedúce osobnosti svetového jazz-rocku. Spolu 

s Herbiem Hancockom patril k prvým jazzmanom, ktorí natočili videoklip. V 1995 nahral 

s Al Di Meolom a Stanley Clarkom akustický album The Rite of Strings. Nástrojom Jean-Luc 

Pontyho sú päť a šesťstrunové husle. Hrával aj Chickom Coreom, Jonom Andersonom, 

Eltonom Johnom, Stéphanem Grapellim.  

 

4. Miles Davis – Miles Runs the Voodoo Down (Bitches Brew, Columbia, 1970) 

Album je pokračovaním Davisovej predchádzajucej platne In a Silent Way. Použitím 

nástrojov, ako napríklad elektrický klavír a gitara, odmieta Davis tradičné jazzové rytmy 

v prospech voľnejších, rockových a improviznovaných plôch. Vydanie albumu vyvolalo veľa 

zmiešaných reakcií, predovšetkým kvôli nekonvenčnému štýlu a experimentálnemu zvuku. 

Napriek tomu sa stal tento album čoskoro Davisovým prvým zlatým albumom (predaných 

viac než päťstotisíc kusov). V nasledujúcich rokoch sa stal jedným z najvýznamnejších 

jazzových albumov a priekopníkom jazz rocku.  V roku 1971 dostal dokonca Grammy 

(Najlepší album veľkého jazzového orchestra). 

Na Bitches účinkuje Wayne Shorter, Joe Zawinul, John McLaughlin, Billy Cobham, Bennie 

Maupin, Chick Corea, Lenny White, Jack DeJohnette a ďalší.   

O nahrávaní albumu is môžete prečítať v mojom interview s bubeníkom Billym Cobhamom. 

http://www.jazz.sk/articles/odisiel-som-od-milesa-zit-svoj-vlastny-zivot 

 

5. The Mahavishnu Orchestra - Meeting The Spirits (The Inner Mounting Flame, 

Columbia 1971) 

Medznárodnú kapelu dal v New Yorku dokopy v roku 1971 anglický gitarista John 

McLaughlin. Už v prvej zostave hral napríklad panamský bubeník Billy Cobham a český 

klávesák Jan Hammer. Mahavishnu Orchestra miešal hneď od začiatku výbušnú hudobnú 

zmes – hlasný elektrifikovaný, hendrixovský rockový zvuk, náročné rytmy a rôzne tempá. 

V Laughlinovej hudbe sa prejavuje vplyv indickej hudby, funku a harmonické postupy 

európskej klasickej hudby.  

Ukážka je z debutového albumu Mahavishnu Orchestra.   

http://www.jazz.sk/articles/odisiel-som-od-milesa-zit-svoj-vlastny-zivot


John McLaughlin – gitara; Rick Laird - basgitara; Billy Cobham - bicie, percussion; Jan 

Hammer - klávesy, organ; Jerry Goodman - husle 

 

6. Herbie Hancock  - 4.A.M.  (Mr. Hands, Columbia 1980)  

V začiatku svjojej kariéry účinkoval Hancock v kvintete Milesa Davisa, kde sa mu podarilo 

re-definovať úlohu jazzovej rytmickej sekcie. Stal sa jedným z hlavných architektov post-

bopového zvuku. Hancockova hudba je často melodická a prístupná, vďaka čomu si získal 

masovú popularitu. Mr. Hands je trinásty Hancockov album a zároveň jeho 

poslednýmpriamočiarym elektrickým jazzovým albumom. V jednej skladbe hrá aj 

fenmenálny Jaco Pastorius.  

Herbie Hancock, Jaco Pastorius (basgitara), Bennie Maupin (sax a basklarinet), Wah Wah 

Watson (gitary), Ron Caster (kontrabas) a ďalší. 

Reportáž z pražského koncertu Herbieho Hancocka nájdete tu: 

http://jazzport.cz/2017/11/13/herbie-hancock-priviedol-struny-podzimu-finale/ 

 

7. Chick Corea and Return to Forever – Light As a Feather (1976) 

Druhý album Coreovej fusion skupny Rreturn to Forever. Corea kladie na tomto albume 

nezvyčajný dôraz na vokály (brazílska speváčka Flora Purim). Skladba Spain sa k dnešnému 

dňu dočkala mnohých coververzií. Úvod skladby je prevzatý z Rodrigovho Concierto de 

Aranjuez. 

Flora Purim – vocals, percussion Joe Farrell – tenor sax, flauta; Chick Corea – electric piano; 

Stanley Clarke – kontrabas; Airto Moreira – bicie 

    Bonusy 

 

1. The Manhattan Transfer – Birdland (The Best of Manhattan Transfer, Atlantic 

1981)  

Najslávnejšia americká jazzová vokálna skupina. Spievajúca vokalízu, swing, jazzové 

štandardy, brazílsky jazz, rhythm and blues a pop. Verzia Birdland od Manhattan Transfer 

získala v roku 1981 Grammy za Najlepší jazz fusion výkon a speváčka Janis Siegel Grammy 

v kategórii Najlepšie vokálne aranžmány.   

 

2. Chick Corea Akoustic Band – Spain (1989 GRP Records) 

Jedna z Coreových formácii a zároveň jedna z mnohých úprav skladby Spain.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Rick_Laird
https://en.wikipedia.org/wiki/Bass_guitar
https://en.wikipedia.org/wiki/Billy_Cobham
https://en.wikipedia.org/wiki/Drum_kit
https://en.wikipedia.org/wiki/Percussion_instrument
https://en.wikipedia.org/wiki/Jan_Hammer
https://en.wikipedia.org/wiki/Jan_Hammer
https://en.wikipedia.org/wiki/Keyboard_instrument
https://en.wikipedia.org/wiki/Organ_(music)
https://en.wikipedia.org/wiki/Jerry_Goodman
http://jazzport.cz/2017/11/13/herbie-hancock-priviedol-struny-podzimu-finale/


Chick Corea – klavír, John Patitucci – kontrabas; Lenny White – bicie. 

Rozhovor s Johnom Patituccim si prečítate tu: http://www.jazz.sk/articles/john-patitucci-pri-

improvizacii-sa-za-nikoho-neschovate 

 

3. Dave Douglas – Destination Unknown (Sound Prints – Live at Monterey Jazz 

Festival, 2013) 

Hudba amerického trúbkára, skladateľa a anti-trumpského aktivistu vychádza z jazzu, klasiky, 

folklóru, elektroniky a klezmeru. Od roku 1983 nahral viac než štyridsať albumov. Mnohé 

taktiež produkoval a vydal pod hlavičkou vlastného vydavateľstva Greenleafmusic. Vysoko je 

oceňovaný aj jeho prínos pre improvizovanú hudbu. Medzi Douglasove aktuálne formácie 

patrí aj kvinteto Sound Prints, kvarteto Riverside alebo High Risk. Album Soundprints je 

inšpirovaný hudbou Waynea Shortera, pre album dokonca zložil dve skladby.  

Dave Douglas: trúbka; Joe Lovano: tenor sax; Lawrence Fields: klavír; Linda Oh: 

kontrabas; Joey Baron: bicie 

 

Fotoreport 

  

  

Obrázok 1: Zostava audiofilných prístrojov značiek Naim, Rega, ATC, Torus, ProAc 

http://www.jazz.sk/articles/john-patitucci-pri-improvizacii-sa-za-nikoho-neschovate
http://www.jazz.sk/articles/john-patitucci-pri-improvizacii-sa-za-nikoho-neschovate
https://en.wikipedia.org/wiki/Dave_Douglas_(trumpeter)
https://en.wikipedia.org/wiki/Joe_Lovano
https://en.wikipedia.org/wiki/Joey_Baron


 

 

  

Obrázok 2: Bližší pohľad na „zostavu snov“ 

Obrázok 3: Duo streamerov Naim Uniti Star a Uniti Atom spolu s Uniti Core. 



 

Obrázok 4: Pohľad na streamery Naim Uniti z „perspektívy“ 

  

 Obrázok 5: Prístroje Naim CDX2 a Naim Nait XS2 



 

  

Obrázok 6: Gramofón Rega Planar 6 

Obrázok 7: Gramofon Rega RP8 spolu so špičkovou prenoskou Apheta 2 MC  



 

  

Obrázok 8: Čistenie platne na gramofóne Pro-Ject The Classic 

Obrázok 9: Prezentácia prepojovacích káblov „Orchestra Instruments“ z ČR 



 

  

Obrázok 10: Uvádzanie posluchových testov 

Obrázok 11: Hudobný redaktor Maroš Pavlík pri prezentácii posluchových testov 



 

  

Obrázok 12: Sústredené počúvanie audiofilných nahrávok 

Obrázok 13: Recitácia poézie Milana Rúfusa divadelným hercom p. Rampákom 



 

  

Obrázok 14: Živé vystúpenie akustického jazzového dua „Bosá Aja“ 

Obrázok 15: Spoločná momentka účastníkov posluchovej akcie - 17.2.2018 



 

Obrázok 4: Spoločná momentka účastníkov posluchovej akcie - 20.1.2018 

Obrázok 17: Spoločné foto organizátorov posluchových akcií 


	3. Summertime –  The Cleveland Orchestra and Chorus (P & B 1983, Eterna) Side 1

