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AUTUMN SHUFFLE
Peder af Ugglas

Opus 3 
Multichannel SACD

Gitarista Peder af Ugglas je jedn˘m
z posledn˘ch objavov renomovaného au-
diofilského labelu Opus 3 Jana-Erica Perssona.
NieÏeby bol ak˘msi novicom, zelen˘m uchom
ãi e‰te sa len hºadajúcim umelcom. Peder af
Ugglas je ostrieºan˘m harcovníkom s ujas-
nen˘m smerovaním, vyprofilovan˘m rukopi-
som, a tak bolo aj samému Perssonovi ãudné,
Ïe naÀ narazil aÏ tak neskoro. Ale okamÏite
ho angaÏoval pre tento album, vìaka ãomu
máme i my moÏnosÈ vychutnaÈ si majstrovstvo
doposiaº dobre utajeného bluesového básni-
ka severu. Ugglas je nielen pôsobiv˘ gitarista.
MoÏno ho pokojne nazvaÈ multiin‰trumental-
istom, keì v ‰túdio strieda rôzne gitary s man-
dolínami, basgitarami, organmi a elektrick˘mi
i akustick˘mi pianami. Album Autumn Shuffle
obsahuje trinásÈ kompozícií z jeho pera, ktoré
si aj sám zaranÏoval. Nesú sa v relaxaãn˘ch
tempách i nálade, z kaÏdej noty trãí posolstvo
o tom, Ïe autor uÏ o svete vie svoje. Nie príli‰
melancholické, nie príli‰ optimistické, také sú
skladby ‰kandinávskeho bluesmana. Nech
hrajú títo Severania ãokoºvek, vÏdy je v tom
kus zádumãivosti a akejsi tajomnej zdrÏan-
livosti. JuÏanské blues je plné horúcich pocitov
a zrel˘ch vôní, Ugglasove skladby sú vzdu‰né
ako nebo nad ·tokholmom, iskrivé ako polár-
na Ïiara a tak trochu záhadné ako letm˘
pohºad Laponky. Zvuk albumu, ktor˘ je dizaj-
novan˘ na 4.1 kanál, vykazuje v‰etky para-
metre perssonovského rukopisu, definované-
ho snahou o maximálnu naturálnosÈ a niãím
neprikrá‰lenú ÏivosÈ záznamu. Nahrávalo sa
pomocou plejády mikrofónov AKG (C-24, 
C-426, C-414 B-TL, D-112), Neumann (U-89),
Shure (SM-76), Beyer (M-160) a Thuresson
(CM-502) cez mikrofónové predzosilÀovaãe
Thuresson a AMEK System 9098 do DSD rekor-
déra Genex GX 8500. V˘sledn˘ sound je sku-
toãne veºmi prirodzen ,̆ dobre prekreslen ,̆
dynamick˘ a vo v‰etk˘ch ohºadoch v˘nimoãn .̆
UÏ v CD reprodukcii je pozoruhodn ,̆ ão po-
tom v móde SACD! Úplná lahôdka. Kto má
rád zemité gitarové blues, ten sa pri tomto al-
bume skutoãne odviaÏe, hoci navonok ostane
pokojn˘ a prezradí ho len blaÏen˘ úsmev to-
ho, kto na chvíºu nazrel za obzor utrápenej
kaÏdodennosti.
Stranu pripravil Andrej Turok 
Hudba
Zvuk

THE DALE SPALDING BAND 
Downtown
AIX Records 

DVD-Audio/Video
Nepoznám síce osobne producenta AIX
Records pána Marka Waldrepa, ale z t˘ch
niekoºk˘ch ním produkovan˘ch titulov, ão som
mal to pote‰enie recenzovaÈ, mi je jasné, Ïe
tento chlapík musí byÈ veºk˘ pohodár. Ediãná
dramaturgia labelu AIX Records je zameraná
na publikovanie albumov interpretov, ktor˘ch
hudba má nielen „‰mrnc“, ale i terapeutickú
porciu pokoja, pohody a nefal‰ovanej radosti
z muzicírovania. Inak to nie je ani pri doske
speváka a hráãa na ústnu harmoniku Daleho
Spaldinga. Rodák z juÏnej Kalifornie uÏ v ra-
nom detstve brnkal na gitaru, fúkal do har-
moniky a spieval vtedaj‰ie ‰lágre i svoje prvé
pesniãkárske pokusy. Po vysokej ‰kole ‰tudoval
finesy hry na nástroji, ktorej majstrovsk˘m pro-
tagonistom je u nás ãerstv˘ moderátor televíz-
nej relácie Metro a inak i budhistick˘ mních
pán Erik „Bobo‰“ Procházka, u legendárneho
bluesmana Sonnyho Terryho. Hnan˘ túÏbou
po dobrodruÏstve, plaviac sa po juÏnom Pacifi-
ku od Samoy po Havaj, zaloÏil Dale Spalding
spolu s bratom Larrym svoj prv˘ band. Od t˘ch
ãias je vyhºadávan˘m ‰túdiov˘m a sessionov˘m
sidemanom, rovnako ako vítan˘m ãlenom
príleÏitostn˘ch zoskupení. Typick˘ AIX-ácky
obojstrann˘ kotúãik priná‰a ‰túdiov˘ session
Dale Spalding Bandu v zloÏení: D. S. – spev
a ústna harmonika, Lon Price – saxofóny, Bruce
Malament – klavír, Tomas Gargano – kontrabas
a Kenny Elliott – bicie. Skladby sa nesú v pokoj-
nej nálade a nákazlivej radosti zo súhry.
Kapela je zohratá ako manÏelstvo po zlatej
svadbe, jednotliví protagonisti sa navzájom
empaticky cítia, vzájomne poãúvajú a re‰pek-
tujú. Spaldingov album Downtown nie je au-
torsk ,̆ keìÏe ani jedna z dvanástich pesniãiek
nepochádza z jeho pera. Medzi autormi sa
mihnú Ray Charles, Mike Jackson i Benny
Golson. Albumu dominuje juÏanské blues,
miestami korenené neworleánskym R&B a lati-
no vplyvmi, ão má svoje korene v ãasoch
spolupráce Daleho Spaldinga s legendárnym
kapelníkom Latin Jazz Bandu a perkusionistom
Poncho Sanchezom. Zvukovo je disk opäÈ exce-
lentn .̆ MoÏno si vybraÈ medzi 5.1 „Audience“
mixom vo formáte Dolby Digital, 5.1 „Stage“
mixom v DTS a 96/24 PCM stereomixom. Disk
obsahuje tieÏ video z nahrávania, biografie
a fotogalériu plus poznámky a setup.
Hudba
Zvuk

JOHANN CHRISTIAN BACH
Selected Clavier Sonatas

Caro Mitis 
Surround SACD

Najmlad‰í zo synov geniálneho barokového
majstra J. S. Bacha bol bezpochyby „Liebeskin-
dom“, bezhraniãne zboÏÀovan˘m miláãikom.
Inak prísny otec toleroval jeho právo na detst-
vo, predsa mu v‰ak hravou formou v‰tepoval
základy muzikantského kum‰tu, tajomstvá
kontrapunktu, ako i základné technické finesy
hráãskej zdatnosti. Keì mal Johann Christian
pätnásÈ rokov, jeho otec sa definitívne pobral
späÈ k Stvoriteºovi, ale on sám bol uÏ nevych˘-
liteºne nasmerovan˘ na ceste hudby k skla-
dateºskej budúcnosti. Otec poloÏil základy je-
ho hry na organ, ãembalo a klavichord, ku
ktor˘m sa neskôr pridal i v t˘ch ãasoch e‰te
zvlá‰tny a cenovo ÈaÏko dostupn˘ nástroj 
pianoforte, predchodca klavíra, ako ho
poznáme dnes. Mlad˘ Bach pre nástroj kom-
ponuje menuety a polonézy, tie najznámej‰ie
pochádzajú z kniÏoãky pre Annu Magdalenu
Bachovú, jeho matku. Po otcovi zdedil tri ãem-
balá, jeho srdcu v‰ak natrvalo uãaroval klavír.
Opustiac Lipsko, usadil sa v Berlíne, kde u bra-
ta Carla Philippa Emanuela pokraãoval vo svo-
jom hudobnom vzdelávaní. Z tohto obdobia
pochádza i jeho prvé väã‰ie dielo – päÈ ãem-
balov˘ch koncertov. Neskôr Ïal nemalé
úspechy v Lond˘ne, kde bola jeho hudba prijí-
maná s veºk˘m nad‰ením. Medzi obdivovate-
ºov jeho diela patril aj Wolfgang Amadeus
Mozart, ktor˘ v roku 1772 spracoval tri jeho
klavírne sonáty (Op. 5, ã. 2, 3, 4) pre svoje kon-
certy pre klavír a sláãiky. ·esÈ sonát na tomto
albume pochádza z Bachovho lond˘nskeho
(Op. 5) a paríÏskeho (Op. 17) obdobia. Pre la-
bel Caro Mitis ich nahrala mladá ruská ãem-
balistka, absolventka klavírnej a ãembalovej
triedy Moskovského konzervatória, ktorá
pokraãovala v ‰túdiu vo Francúzsku, kde ho
zav⁄‰ila zlatou medailou na prestíÏnej Ecole
Nationale de Musique de Bobigny. V súãasnos-
ti je Olga Martynova poprednou ruskou
ãemabalistkou. ZároveÀ je dramaturgiãkou se-
lekcie sonát, nahran˘ch na tomto monografic-
kom albume. Jej vyzreté interpretaãné maj-
strovstvo sa opiera o dokonalú znalosÈ
barokov˘ch prednesov˘ch ‰pecifík. Podpo-
rené krehkou Ïenskou emocionalitou dostá-
vajú sonáty druhogeneraãného Bacha nov˘
rozmer, ãím sa univerzalizuje ich mimohudob-
né posolstvo. 
Hudba
Zvuk 
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