
ERIC BIBB AND NEEDED 
TIME SPIRIT & THE BLUES

Opus 3
Hybrid Multichannel SACD

S menom ostrieºaného bluesmana Erica Bibba
sa stretávate prostredníctvom recenzií v na-
‰om ãasopise pomerne ãasto. Tentoraz som pre
vás vybral album, ktor˘ majster „spískal“ s par-
tiãkou ‰kandinávskych borcov pre slávny
‰tokholmsk˘ label Opus 3 v prvej polovici roka
1994, teda pred viac neÏ desiatimi rokmi.
SvieÏe dielko hlodajúci zub ãasu vôbec
nepo‰kodil, obsahovo i formálne znie stále
veºmi aktuálne. Premiéra albumu na viac-
kanálovom SACD pote‰í predov‰etk˘m mi-
lovníkov priestorov˘ch snímok s vysok˘m roz-
lí‰ením. Ale ukrátení nebudú ani majitelia CD
prehrávaãov, disk totiÏ moÏno prehraÈ i v nich,
aj keì „iba“ stereo. Ani takto neznie Bibbovo
blues zle, to pravé orechové je to v‰ak predsa
len cez SACD player. Tam sa prejavia v‰etky nu-
ansy sofistikovaného záznamu Blumleinovou
metódou, ktorou materiál nahral majster
zvuku a producent Jan-Eric Persson. Kri‰táºovo
priezraãn˘ sound je naturálny a bohat˘ na
priehr‰tie detailov v audiofilnom poli. Jeho
prostredníctvom sa vám do ob˘vaãky na viac
neÏ hodinku nasÈahuje bluesové spoloãenstvo
pod vedením ãierneho gitaristu a speváka,
predstaviteºa zemitého juÏanského blues.
I keì ide o virtuálnu náv‰tevu, predsa sa ne-
staãíte ãudovaÈ, ako to Afroameriãanom fun-
guje s t˘mi na prv˘ pohºad chladn˘mi a rezer-
vovan˘mi ·kandinávcami. Iskrivé muzicírova-
nie v‰ak stiera v‰etky hranice, predsudky
a predpojatosti. PätnásÈ „peciek“ tohto albu-
mu má kúzelnú atmosféru, ão nenechá nikoho
na pochybách, Ïe emócie sú univerzálne a vìa-
ka hudbe sa dajú tlmiÈ akékoºvek hlúpe ani-
mozity. Pre t˘ch, ktor˘ch zaujímajú technické
detaily, e‰te pár informácií o tom, na ãom sa
nahrávalo: vákuovo elektrónkov˘ stereo-
mikrofón AKG C-24 snímal v‰etko, okrem
akustického kontrabasu – ten bol nahran˘ cez
Neumann U-89. Potom sa v‰etko zmie‰alo na
zákazkovo stavanom pulte a poslalo do analó-
gového magnetofónu Telefunken M-28C,
konkrétne na pás BASF SM-468. Hotovo.
Vskutku pekná práca. Odporúãam v‰etk˘m, ão
ocenia fakt, Ïe táto muzika je niekoºko galaxií
vzdialená v‰etkému, ãím nás dennodenne
k⁄mia komerãné rádiá.

Stranu pripravil Andrej Turok 
Zvuk
Hudba

THE GRANT GEISSMAN QUINTET
There and back again

AIX Records 
Multichannel DVD Audio/Video

Aix Records priná‰a ìal‰iu Ïivú a paradoxne
zároveÀ ‰túdiovú nahrávku s vysok˘m roz-
lí‰ením na DVD-Audio disku, ktor˘ je pri tejto
znaãke uÏ tradiãne obojstrann ,̆ a tak sprí-
stupÀuje identick˘ materiál aj majiteºom kon-
venãn˘ch DVD prehrávaãov. Gitarista Grant
Geissman si do ‰túdia prizval zdatn˘ch a o-
strieºan˘ch sidemanov, aby spolu nahrali
desiatku skladieb nesúcich sa v duchu stráviteº-
nej‰ej odnoÏe fussion, koketujúcej miestami
aÏ s popjazzom. Hlavn˘ protagonista, strieda-
júci dvojicu (Ajhºa! In‰trumentálny bigamista!)
semiakustick˘ch Gibsonov, má na svojom
konte uÏ plejádu zaujímav˘ch spoluprác.
Nevyh˘ba sa ani v˘letom mimo jazzového te-
ritória, keì si zahral napríklad  s Robbiem
Williamsom na jeho albume Escapology. Jeho
kvality zuÏitkovali tieÏ umelci ako Placido
Domingo ãi Elvis Costello. Okrem toho stihol
vydaÈ jedenásÈ sólov˘ch albumov. Na tomto
disku mu sekunduje Gordon Goodwin na saxo-
fónoch, Jim Cox na klavíri a elektrickom
Rhodes piane,  Jimmy Johnson na päÈstrunovej
basgitare znaãky Alembic a Gregg Bissonette
na bicích, ktor˘ je známy skôr rockovému pub-
liku, keì spoloãne s bratom tvorí jednu z naj-
vyÈaÏenej‰ích rytmík v L.A. Kultivovane po-
danej muzike nech˘ba potrebné iskrenie, i keì
prevláda disciplína, akú si hra z listu vyÏaduje.
Priestor pre improvizáciu, ktorá je najdôleÏi-
tej‰ou ingredienciou jazzového muzicírovania,
je poskytnut˘ predov‰etk˘m hlavnému pro-
tagonistovi, o nieão menej potom saxofónu
a pianu, po jednom sóle si strihnú aj basista
a bubeník. Geissmanove kompozície sa prí-
jemne poãúvajú a melodicky ani harmonicky
neurazia, veºké prekvapenia sa v‰ak takisto
nekonajú. V témach aj improvizáciách strieda
techniky hry plektrom, prstami a bottle nec-
kom, jeho riffy i slide hrania sú citeºne blue-
sové, ale predsa iné neÏ u B. B. Kinga, Clapto-
na ãi Moora. Zo zvukového hºadiska je disk
skutoãnou lahôdkou. DVD-Audio strana
poskytuje 5.1 pódiov˘ mix s 96 kHz/24-bitov˘m
záznamom. Majitelia obyãajn˘ch DVD pla-
yerov si môÏu vybraÈ z troch alternatív: 5.1 au-
dienãn˘ mix vo formáte Dolby Digital, 5.1 pó-
diov˘ mix vo formáte DTS a PCM stereo mix
s dvojnásobnou vzorkovacou frekvenciou neÏ
pri konvenãnom CD. âo dodaÈ?
Zvuk
Hudba

ANTON FERDINAND TIETZ
Caro Mitis

CM 0022004
Surround SACD

Vydavateºsk˘ dom Essential Music so znaãkou
Caro Mitis, rusk˘ fenomén na trhu nosiãov
s muzikou zaznamenanou vo vysokom roz-
lí‰ení nie je Ïiadnou neznámou. Jeho produ-
cent Michail Serebrianyj sa pravdepodobne
s gustom prehrabáva v archívoch zabudnutej
muziky rovnako zabudnut˘ch autorov, ktorí
mali tú smolu, Ïe ich dnes uÏ len málokto
pozná. NepriazeÀ osudu a beletrizované le-
gendy, ak uÏ nie priamo klebety, spôsobili, Ïe
sa napríklad z takého Salieriho, vo svojej dobe
nesporne úspe‰ného skladateºa, spravil neta-
lentovan˘ netvor, patrón priemernosti a Mo-
zartov úkladn˘ vrah. Anton Ferdinand Tietz
(1742 – 1810), nemeck˘ huslista a skladateº, Ïil
a tvoril striedavo v Norimbergu a vo Viedni,
aby sa neskôr v nádeji na úspe‰nej‰iu kariéru
usadil v ruskom St. Petersburgu, kde skutoãne
dosiahol skvelé úspechy. Brilantn˘ husºov˘ vir-
tuóz a talentovan˘ skladateº bol uÏ vo svojej
dobe postavou zahalenou rú‰kom tajomstva.
V metropole severu si vybudoval postavenie
poprednej osobnosti komornej hudby pri
dvore cárovnej Kataríny Veºkej. âoskoro sa
preslávil ako najlep‰í skladateº a jeho brilantné
kompozície sa stali veºmi populárnymi. Okolo
Tietza sa r˘chlo ‰írila romantická aureola,
ktorá v‰ak bola odvrátenou stránkou Ïivota
plného intríg zo strany závistlivcov. Materiál
tohto albumu je prierezom tvorby zabud-
nutého génia. Obsahuje jednu symfóniu, duet,
kvarteto, kvinteto a nakoniec bravúrny kon-
cert pre husle a orchester Es dur. Orchester
Pratum Integrum pod vedením koncertného
majstra Sergeja Filãenka je známy i za hranica-
mi svojej vlasti ako precízny a do maximálnej
moÏnej miery autentick˘ interpret starej hud-
by hranej na historick˘ch nástrojoch. Tietzov-
ho diela sa zhostil so samozrejmou bravúrou,
ºahkosÈou a interpretaãnou istotou, podopre-
tou skvel˘mi hráãskymi v˘konmi, bezchybnou
intonáciou a empatickou súhrou. Ak ste ochot-
ní vyboãiÈ zo stereotypu, kde vedºa Mozarta,
Haydna a ìal‰ích zvuãn˘ch mien niet miesta
pre (neprávom) zabudnut˘ch skladateºov, po-
tom urãite oceníte iskrivé majstrovstvo autora,
ktorého pre vás znovu objavil rusk˘ label Caro
Miti. Jeho dielo vám servíruje na podnose
vysoko sofistikovane realizovanej nahrávky, ão
sa dozaista stane ozdobou va‰ej fonotéky
Zvuk
Hudba
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