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Murcof – Cosmos        (Leaf)  

Nový album hudobného skladateľa Fernanda Coronu je monumentálna kolekcia šiestich dlhých 
skladieb, skomponovaná výlučne z nahrávok živých nástrojov. Jeho predchádzajúci štýl 
komponovania zahŕňal izolované orchestrálne pasáže medzi mikrobeatmi, ktoré songu umožnili 
posúvať sa a mutovať v minimalistickom prostredí. Na novom albume sa posunul smerom k 
sofistikovanejšiemu spôsobu kompozície. Grandióznosť skladieb nám môže pripomenúť tvorbu 
nemeckých elektronických priekopníkov rokov 70-tych či maďarského skladateľa György Ligetiho 
rovnako ako Sunn O))) alebo Coil.  
Cosmos je brilantná, silná nahrávka, ktorá dáva jeho charakteristickej panoramatickej ponurej 
duchovnej hudbe nový rozmer. Corona je jeden z mála naozaj dôležitých a originálnych 

elektronických skladateľov súčasnosti a "Cosmos"  je jeho majstrovské dielo.  
 
Murcof  vystúpi 16.11.2007 v Bratislave. Viac info na www.wegart.sk 
Formát: CD / 3LP    Cena: 590  / 690 
Kat.č.: BAY59CD / BAY59V   EAN: 843190005925 / 843190005918 
 

 

Nancy Elizabeth – Battle And Victory        (Leaf)  

Dlhohrajúci debut 23-ročnej multiinštrumentalistky sa nahrával na anglickom vidieku, čo sa prenieslo 
do jeho intímnej a spontánnej atmosféry. Všetky piesne zložila a naspievala sama a zvládla i väčšinu 
nástrojov: gitaru, khim, indické harmónium, dulcimer, buzuki a hlavne 22-strunovú keltskú harfu, 
ktorá je kľúčovým hudobným nástrojom jej koncertov. Album je úprimný, jednoduchý, precítený, keď 
to však vyžaduje príležitosť, dokáže prekvapiť veľkolepými a komplexnými aranžmánmi 
využívajúcimi violončelo, lesné rohy a perkusie. Hudba Nancy Elizabeth sa nenachádza v zajatí 
žiadnych žánrov a trendov, ak by sme ju mali k niečomu prirovnať, mohli by sme spomenúť tak 
odlišných interpretov akými sú Nina Nastasia, The Incredible String Band, Radiohead, Jacqui 
McShee, Mogwai, Talk Talk alebo Led Zeppelin. 

Formát: CD / LP    Cena: 590 / 650 
Kat.č.: BAY60CD / BAY60V  EAN: 843190006021 / 843190006014 
 

 

Angels Of Light – We Are Him        (Young God)  

Piaty album Angels Of Light, hlavného vyjadrovacieho prostriedku Michaela Giru po rozpade 
kultových Swans. Na tomto albume robia Girovi hudobný doprovod Akron/Family, Bill Rieflin (v 
minulosti hrával s Ministry, Swans, Robertom Frippom a najnovšie bubnuje v R.E.M.), Julia Kent 
(Antony And The Johnsons) a mnohí ďalší. Angels Of Light sú melodickejší a menej brutálni než 
Swans, no drvivá emocionalita zostáva zachovaná.  
„Vo chvíli, keď som si pustil „We Are Him“ moje srdce explodovalo. Ten hlas!!! A toto sa dialo 
zakaždým, keď som počúval... Od mojej prvej kazety Swans s albumom „Filth“ až k jeho najnovšej 
nahrávke, Girov vokál je pre mňa zosobnením vznešeného násilia... Na novom albume znie lepšie 
ako kedykoľvek predtým a ja neviem ani vyjadriť, čo to pre mňa znamená. We Are Him je dojímavý, 

strašidelný, fantasticky odlišný a celistvý.“ (Jamie Stewart / Xiu Xiu) 
Formát: CD  Cena: 550 
Kat.č.: YG35CD   EAN: 658457003527 

 

Lisa Germano – Lullaby For Liquid Pig          (Young God)  

Reedícia predchádzajúceho albumu Lisy Germano z r.  2003 je mimoriadne pozitívnym 
počinom Girovho vydavateľstva Young God (pôvodne vyšiel na malom labeli a v Európe 
bol prakticky nedostupný). Album bol koncipovaný ako odvážna a otvorená výpoveď o 
alkoholickej závislosti a následnom akceptovaní návyku a depresií. Tento album je jeden z 
absolútnych pokladov v hodnotnej tvorbe tejto neobyčajnej skladateľky, multiinštrumen-
talistky a speváčky. Medzi hosťujúcimi umelcami nájdeme i Johna Marra, ex-Smiths. 
Formát: 2CD   Cena: 590 
Kat.č.: YG036CD   EAN:  658457003626 

 
Akron / Family –  Love Is Simple  (Young God)  
„Akron/Family sú jednou z najlepších skupín na tejto planéte. Nespomínam si, že by som videl také 
fantastické koncerty, snáď s výnimkou Pere Ubu v LA okolo roku 1978 alebo Pink Floyd v období 
platne „Ummagumma“. Spojte tieto rozmanité referencie, pridajte Beatles, Chicago Art Ensemble, 
Credence Clearwater Revival, Grateful Dead, Hollies, Butthole Surfers a môžete získať predstavu o 
Akron/Family. Alebo aj nie. Tento album sa javí ako premostenie rozdielov medzi chaosom, 
rockovou činnosťou, tribálnym bubnovaním na bongá, sentimentálnym pospevovaním a 
intelektuálnejším, prepracovaným nahrávacím procesom v štúdiu. Takže tu nájdeme niekoľko 
nádherných piesní a harmónií a takisto niekoľko divokých jam sessions. “ (Michael Gira) 
Formát: CD+DVD  Cena: 550  
 Kat.č.: YG34CD    EAN:  658457003428 

 



 

Neurosis – Given To The Rising          (Neurot)  

So svojím inovatívnym noisovým dunivým psychedelicko-metalickým apokalypticko-folkovým 
dunením sú Neurosis po 22 rokoch existencie oveľa viac ako len silná kapela; sú fenoménom, 
doslova posvätným zážitkom. Album rovnako odráža agresívny rachot, ktorým je kapela Neurosis 
známa, ako i sondy do psychoaktívnej prog-rockovej a symfonickej ťažoby, ktoré idú hodne za 
hranicu toho, čo oddaní priaznivci poznajú ako "tóny Neurosis".  Zahaľuje, doslova ničí zmysly 
surreálnymi víziami, o ktorých by sme prisahali, že sú naším vlastným rozorvaným a zmäteným 
vedomím mimo akéhokoľvek oporného bodu v realite. Album je sound, zrodený z týchto pohlcujúcich 
a mimozmyslových momentov. 

Formát: CD / CDLtd / 2LP  Cena: 550 / 590 / 650 
 Kat.č.: NER050CD / NER050LP    EAN:  658457105023 / 658457105016  

 

Boris –  Pink  (Southern Lord)  
11 monštróznych trackov na novom štúdiovom albume japonského explozívneho tria Boris. Kapela 
vložila do tohto albumu všetku svoju silu, sú tu mega-drones, punk rock, extrémne temná 
psychedélia, rozmazaný acid rock a nová infúzia ultra-chytľavých melódií. Deluxe obal s artworkom 
Stephena O’Malleya.  
Prečítajte si recenziu koncertu v Prahe od Tomáša Šveca: 
http://www.wegart.sk/?ukaz=album&id=3952 
Formát: CD   Cena: 590 
Kat.č.: SUNN55CD  EAN:  808720005523 

 

Odd Nosdam –  Level Live Wires (Limited 2CD Edition ) (Anticon)  
Štvrtý sólový album Davida Madsona (cLOUDDEAD) je jasný produkt inšpirácie, bizarných 
náhodných okolností a zázraku, prežitého v sérii svetlých momentov, napokon zhrnutých pod 
strechou pokojného domčeka v kalifornskom West Berkeley. 8-stopové kazety, samplery, synťáky a 
diktafóny, stratené nahrávky a nájdené zvuky, terénne nahrávky a šťastné náhody... všetky tieto 
podivné momenty Nosdama fascinujú. Veľmi často si zvuky nahráva na disk a počúva ich počas 
celého dňa. Na albume sa podieľali viacerí Madsonovi priatelia: Chris Adams (Hood , Bracken), 
Jessica Bailiff , Dee Kesler z Thee More Shallows, Yoni Wolf (Why?) Tunde Adebimpe (TV On The 
Radio), a viacerí ďalší.  
Formát: CD   Cena: 590 
Kat.č.: ABR0074CD  EAN:  655035507422  
 

Marek Styczynski – Cyber Totem        (Requiem)  

Cybertotem je mimoriadne hodnotný sólový projekt of Mareka Styczynského z dua Karpaty 
Magiczne. Album je výsledkom štúdiových zvukových experimentov a cestovania a 
študovania rituálnej hudby Karpát a Balkánu. Naprosto magická hudba, plná mystiky a 
duchov. 
Formát: CD    Cena: 300 
Kat.č.: 292007      EAN:  5904259359146 
 
 
Konono No. 1 – Live At Couleur Cafe        (Crammed)  

Africký kolektív Konono N°1  po nedávnom celosvetov om turné, ktoré zahŕňalo i účasť na 
festivale Coachella a dvoch newyorských koncertoch s Björk (na ktorej novom albume 
hosťuje v skladbe "Earth Intruders") a v rámci ktorého sme mali možnosť vidieť a počuť ho 
i na festivale Pohoda, vydáva živý minialbum, pozostávajúci z 8 skladieb s minutážou vyše 
56 minút hudby. S výnimkou troch kúskov ide všetko o doposiaľ nevydané skladby.. 
Formát: CD  Cena: 450 
Kat.č.: CRAW45   EAN: 876623005728 
 
 

Taraf De Haidouks – Maskarada       (Crammed)  

Rumunská cigánska kapela sa chopila vážnej hudby, skladieb od Bartóka, Chačaturjana a ďalších a 
dala im svieži cigánsky nádych. Maskarada začína v koncertnej hale a vedie rôznymi úrovňami, ktoré 
sa nevyhnutne vracajú k typu repertoáru, ktorý Tarafov preslávil a vďaka ktorému sú takí obľúbení. 
Postupne prechádza kabaretom, pokračuje skladbou s hosťujúcou speváčkou a cimbalistkou 
Virginicou Dumitru, nálada graduje a album končí divokým finále. 
 
Formát: CD   Cena: 550 
Kat.č.: CRAW40   EAN:  876623005643 
 

 

Hexstatic –  When Robots Go Bad    (Ninja Tune)  
Hexstatic sa vracajú s novým albumom, ktorý predstavuje to najlepšie, čo doposiaľ nahrali. 
Je to kolekcia dynamických, elektro-popových trackov, ktoré sú nasiaknuté láskou 
Hexstatic k elektru, acid housu a hip hopu. Vysamplované gitary, strojový rytmus 
automatu, šialené zvuky synťákov, zvodné ženské vokály, future-retro, rap, funny & funky 
dance music, to všetko sa postupne objavuje v 13 skladbách. 
Formát: CD   Cena: 590 
Kat.č.: ZENCD134  EAN:  5021392470122 

 



 

V/A –  Nuit Tsigane (Gypsy Night)   (Crammed)  
V poslednej dobe je neprehliadnuteľný zostupný trend tzv. balkánskeho clubbingu. 
Základňou tejto hudby je už pár rokov parížsky klub Divan Du Monde so svojimi Nuit 
Tsigane (cigánskymi nocami). A práve rezidentný DJ tohto klubu Gaetano Fabri má na 
svedomí túto mixovanú kompiláciu s trackmi od Fanfare Ciocarlia, Taraf De Haidouks,Kal, 
Kocani Orkestar, Balkan Beat Box, Eastenders a viacerými novými kúskami. 
Formát: CD   Cena: 550 
Kat.č.: CRAW43   EAN:  876623005711 
 
 
Arve Henriksen – Strjon   (Rune Grammofon)   
Na novom albume sprevádzajú geniálneho nórskeho trubkára Arve Henriksena jeho 
kolegovia z kapely Supersilent. Hudba je podobná ako príroda v okolí Henriksenovho 
rodného mesta, podľa ktorého sa album nazýva: od padajúcich lavín v strmých horách k 
pokojnej kráse a vznešenému tichu; od sólových zenových skladieb k melanchólii druhého 
albumu a temnému hĺbavému lyricizmu. 
Formát: CD    Cena: 590 
Kat.č.: RCD2061   EAN:  7033662020614 
 

 
Shining – Grindstone  (Rune Grammofon)   
Štvrtý album číslo vitálneho a výrazne originálneho nórskeho kvarteta sa pohybuje medzi 
filmovými zvukovými plochami, jazzom, klasikou a modernou kompozíciou. V ich hudbe 
možno počuť prvky od The Mars Volta či Slayer via King Crimson a Mahavishnu Orchestra 
až po Henry Cow, This Heat, Ornette Coleman či Ligetiho. 
Formát: CD    Cena: 590 
Kat.č.: RCD2060      EAN: 7033662020607 
 
 

Alog – Amateur  (Rune Grammofon)   
Na štvrtom albume Alog boli vycibrené a rozvinuté niektoré z techník, ktoré vynašli na ich 
excelentnom predchádzajúcom albume ”Miniatures”. Album bol nahrávaný na rôznych 
miestach na západe a severe Nórska, s častým využitím nástrojov, ktoré boli nájdené či 
vyrobené na účely tejto nahrávky. Tieto sessions boli dodatočne spracované v štúdiu, aby 
vytvorili unikátnu dušu albumu, ktorá je charakterizovaná zvláštnym sviežim prístupom k 
hraniu. Výsledok je takisto unikátny, Alog opäť raz vytvorili výnimočný album.  

Formát: CD / LP  Cena: Cena: 590 / 650 
Kat.č.: RCD2063     EAN: 7033662020638 

 

MoHa! – Norwegianism  (Rune Grammofon)   

MoHa! si razia cestu soundom, ktorý v sebe zahŕňa to najlepšie z rocku, free jazzu a 
elektronickej hudby. Napriek širokému spektru zvukov za nimi stoja len dvaja talentovaní 
mladí muži, Anders Hana s gitarou, nemodernou elektronikou a paletou efektových 
pedálov, a Morten J. Olsen s bicími, množstvom hluku a obvyklým softvérom. Hrajú spolu 
už takmer 10 rokov, počas ktorých sa vyvinul vysoký stupeň súčinnosti a chápania v ich 
vzájomnej hudobnej komunikácii. Výbušná hudba; krátka, intenzívna, explozívna, plná 
energie a naliehavosti. Formát: CD     Cena: 590 

                           Kat.č.: RCD2064      EAN:  7033662020645 
     
Opsvik & Jennings - Commuter Anthems (Rune Grammofon)   
Druhý album nórsko-americkej dvojice: obaja hráči majú jazzý background, ten však tvorí 
len malú časť výrazu a štýlu ich hudby. Vplyvy folku a country dávajú albumu pokľudný až 
vidiecky nádych, zatiaľ čo gitary, kontrabas, bicie, ťahacia harmonika, píšťalový organ, 
bezpražcová gitara, bendžo a rozličné nahrávacie techniky a softvérové manipulácie 
vytvárajú hudobný príbeh,stvárnený experimentálnym popovým orchestrom.  
Formát: CD    Cena: 590 
Kat.č.: RCD2062      EAN:  7033662020621 

 

 
Ultralyd– Conditions For A Piece Of Music (Rune Grammofon)   
Ultralyd sformoval legendárny nórsky saxofonista Frode Gjerstad v roku 2004. Ich 
smerovanie sa pomaly menilo od free-rockového prístupu ku kompozíciám so 
štruktúrovanými formami improvizácie, výmenou rolí nástrojov, vnášaním rôznych prvkov 
od súčasnej a elektronickej hudby, funku a doom metalu a končiac pri albume, ktorý by 
mohol byť označený ako niečo spriaznené s improvizovaným komorným rockom, aký robili 
King Crimson okolo roku 1973. 
Formát: CD    Cena: 590 
Kat.č.: RCD2065      EAN:  7033662020652 

 



 

Znovu na sklade: 
Lisa Germano – In The Maybe World 
Vashti Bunyan - Lookaftering 
Vashti Bunyan - Lookaftering 
Current 93 – Sleep Has His House 
Current 93 – Soft Black Stars 
Beirut – Gulag Orkestra 
Beirut – Lon Gisland 
Coco Rosie – všetky 3 albumy 
 
..................... 
 
Čo Vám prinesieme v blízkej budúcnosti: 
Robert Wyatt – Comicopera 
Animal Collective – Strawberry Jam 
Current 93 – Inmost Light 
Joy Division – Under Review 
Joy Division – Martin Hannet’s Personal Mixes 
Fink – Distance And Time 
David Sylvian – When Loud Weather Buffeted Naoshima  
Steve Jansen  – Slope  


