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POZOR!!! Ešte stále si pri nákupe akýchko ľvek dvoch CD albumov v hodnote nad 1000 Sk môžete v ybra ť 
ako bonus ľubovo ľný titul z našej akciovej ponuky (vi ď menu: akcie na našej webstránke). 
 

 
Fink –  Distance And Time        (Ninja Tune)  

Nový album mimoriadne talentovaného britského speváka, pesničkára a producenta Finna 
Greenhalla je výsledkom jeho frenetického koncertovania, popri ktorom stíhal písať aj nové piesne. 
S doprovodnou kapelou odohral stovky koncertov a na turné robil doprovod slávnym Zero 7. Album 
je ambiciózny a sofistikovaný a Fink vystupuje ako sebaistý autor a interpret a gitarista so svojským 
štýlom hry. Produkcie sa ujal Andy Barlow z Lamb. Nahrávka neobsahuje žiadne sample a využitie 
elektroniky je minimálne. Texty, servírované s vecnou úprimnosťou, sú stelesnením vyhasínajúcich 
uhlíkov nevydareného vzťahu. V prvom singli „This Is The Thing“  hovorí o rozpade vzťahu slovami, 
ktoré doslova sťahujú hrdlo:  „...veci, ktoré nás rozdeľujú, ma držia nažive / veci, ktoré ma držia 
nažive, ma držia v osamelosti...“ 

Formát: CD / LP      Cena: 590 / 640 Sk 
Kat.č.: ZENCD136 / ZEN136    EAN: 5021392477220 / 5021392477183 

 
Animal Collective –  Strawberry Jam  (Domino)  
„In medias res: Začínate čítať recenziu na jeden z najlepších albumov tohto roka. Čím si 
štvorica Animal Collective vyslúžila takúto chválu? Tym že v čase, keď všetky súčasné 
indie kapely znejú rovnako, nahrá niečo, čo prekračuje všetky škatuľky, čerpá z minulosti, 
no zároveň neznie staro a hoci nepatrí k radio-friendly interpretom, nie je ani pekelne 
náročnou záležitosťou. Animal Collective nemôžete nazvať elektronickým združením a už 
vôbec nie gitarovkou. Čím teda sú? Predovšetkým sami sebou. Jahodový džem je 
namiešaný najmä z chuti porušovať všetky pravidlá, ktoré sú v dnešnej populárnej hudbe 
nastolené. Nebudete tu počuť ani jedno sólo, žiadnu stavbu sloha-refrén-sloha-refrén. 

Namiesto toho dostanete zdravú infantilnosť, či úctu k minulosti a ľuďom ako Syd Barrett, ktorého zvukové hry 
neznejú smiešne ani po štyridsiatich rokoch..“ (z recenzie Borisa Filantropa na InMusic.sk)  
Formát: CD / 2LP   Cena: 550 / 640 Sk 
Kat.č.: WIGCD199 / WIGLP199  EAN:  5034202019923 / 503420219916 
 

 

Robert Wyatt –  Comicopera       (Domino)  
„Šesťdesiatnik Robert Wyatt, ktorý začínal v šesťdesiatych rokoch ako bubeník v kapele 
Soft Machine, už toho na svojom invalidnom vozíku preskákal viac než dosť. Na 
nahrávanie svojho nového albumu si tak mohol pozvať také rešpektované mená ako Brian 
Eno, Paul Weller (The Jam), Phil Manzanera (Roxy Music) a množstvo džezových 
muzikantov. Opera v troch dejstvách: Lost In Noise, The Here And The Now, Away With 
The Fairies obsahuje šestnásť naživo nahraných piesní, 
ktoré napriek pomalému tempu znejú strhujúco a ich dokonalosť spoločne s Wyattovým 
zvláštnym tenorom dokáže zamraziť.“ (z recenzie Mareka Vadasa). 

Formát: CD / 2LP    Cena: 550 / 640 Sk 
Kat.č.: WIGCD202 / WIGLP202  EAN: 5034202020226 / 5034202020219 
 

 

Efterklang - Parades       (Leaf)  

Druhý dlhohrajúci album osemčlenného dánskeho súboru vznikol po 18-mesačnom nahrávaní v 
spolupráci s takmer 30 hosťami vrátane sláčikového kvarteta (Islanďaniek Amina), dychového 
kvinteta a troch rôznych zborov. Na rozdiel od predchádzajúcich nahrávok sa kapela spoľahla menej 
na digitálne techniky a prešla na palácový zvuk nahrávaním vo veľkých priestoroch. Mixoval Darren 
Allison (ktorý pracoval na albumoch My Bloody Valentine - Loveless, či Spiritualized - Ladies and 
Gentlemen…) spolu s Madsom Brauerom z Efterklang. 
Formát: CD / LP    Cena: 550  Sk 
Kat.č.: BAY60CD / BAY60V  EAN: 843190006021 / 843190006014 

 
James Yorkston –  Roaring The Gospel  (Domino)  
James Yorkston patrí k utajeným klenotom britskej folkovej scény. Je obdarený jedinečným talentom 
a citom pre melódiu a náladu.  V poradí štvrtý album škótskeho pesničkára Jamesa Yorkstona na 
labeli Domino je kompilácia zostavená z EP nahráviek, zámorských rarít, coververzií a tradicionálov. 
Napriek tomu je to zrejme jeho najreprezentatívnejšia nahrávka. Pripomína nočnú historku, ktorá 
každým ďalším vyrozprávaním rastie do krásy a tajomna. Podobne ako na ostatných albumoch, aj tu 
ho podporuje doprovodná kapela The Athletes (vybavená bohatým arzenálom: akustická gitara, 
bendžo, buzuki, harmónium, fender rhodes, mandolína, ťahacia harmonika, klarinet, bubny...)  
Intímne Yorkstonove horko-sladké príbehy o láske, túžbe a pijatike reflektujú skôr výpovede starších 
keltských bardov typu Jacques Brel, Shane MacGowan alebo Bert Jansch než jeho súčasníkov.  

„Roaring The Gospel odkrýva Yorkstonov talent, hlboký ako banská šachta.“ (NME)  
Formát: CD   Cena: 550 Sk  
Kat.č.: WIGCD157  EAN:  5034202015727 



Sufjan Stevens –  Songs For Christmas  (Asthmatic Kitty)  
Túto kolekciu vianočných skladieb Sufjan Stevens nahral za posledných pár rokov ako darčeky pre 
priateľov a rodinu. V peknom darčekovom boxe nájdete 42 obľúbených vianočných piesní na 5 CD v 
podaní jedného z najuctievanejších pesničkárov planéty. V boxe nájdete aj 42-stranový booklet s 
originál vianočnou esejou Rickyho Moodyho, dve ďalšie eseje a poviedku od Sufjana, texty a akordy, 
plagát s rodinným portrétom a fotky. 
Formát: 5CDbox   Cena: 950 Sk  
Kat.č.: AST028CD  EAN:  656605602820 
 
 

Pram – Moving Frontier          (Domino)  

Pram vyniesli zo svojho birminghamského domova na svetlo sveta novú nahrávku po dlhých štyroch 
rokoch. Vďaka spojeniu eklektických hudobných myšlienok, netradičnej inštrumentácie (theremin, 
zvonkohra, citara, detský klavír, sklenené kladivo...) a širokej škále vplyvov a štýlov (astro jazz, dub, 
alternatívny rock, sci-fi hip hop...) kapela aj po 17 rokoch existencie znie stále sviežo a svojsky. 
Stredobodom jej hudby je hypnotický vokál Rosie Cuckston, ktorý spolu s tajomnými príbehmi 
zašifrovanými do textov, strašidelnými klávesami, bohatou dychovou sekciou vytvára unikátny zvuk 
Pram. 14 piesní ich prezentuje v doteraz najpresvedčivejšej a najpriamočiarejšej podobe.  
Formát: CD   Cena: 550 Sk 
Kat.č.: WIGCD203  EAN:  5034202020325 
 

V/A – Hallam Foe (Original Soundtrack) (Domino)  
Hudba k britskému filmu od režiséra Davida McKenzieho v hlavnej úlohe s Jamie Bellom 
(Billy Elliott), pochádza výlučne od interpretov z labelu Domino (Clinic, Sons & Daughters, 
Orange Juice, Hood, Psapp, James Yorkston, Juana Molina, Junior Boys, Movietone...}. 
Ťahákom soundtracku je exkluzívna skladba Franz Ferdinand 'Hallam Foe Dandelion 
Blow'. Film sa premietal i na MFF Bratislava.  
Formát: CD   Cena: 490 Sk 
Kat.č.: WIGCD191  EAN:  5034202019121 
 
 
V/A – Songs From Cam Archer's film Wild Tigers I Ha ve Known  
(Original Soundtrack)  (Durtro/Jnana) 
Táto krásna nahrávka vznikla ako soundtrack k filmu Cama Archera, ktorý je zodpovedný i za výber 
skladieb a bol spolu s Andriou Degens (Current 93) i jej producentom. 13-skladbová kolekcia 
obsahuje nevydané songy od týchto autorov: Djuna Bel, Pantaleimon, Anders & Woods a Emily Jane 
White. Okrem toho tu nájdeme songy, ktoré už v minulosti vyšli od Six Organs of Admittance a 
Current 93, a tiež songy od Nate Archera, ktoré vznikli exkluzívne pre tento film.  

Formát: CD   Cena: 550 Sk  
 Kat.č.: DJ023CD    EAN: 621617411227 
 

Modulate Collective – Modulate 5.1        (Headphone)  

Modulate Collective je multimediálne zoskupenie okolo Bobbyho Birda  (Higher 
Intelligence Agency, vydal 2 albumy s Biosphere). Modulate je kolekcia experimentálnych 
audiovizuálnych skladieb, ktoré skúmajú zvuk, farbu, tvar, neverbálne vyjadrenie,  cesty do 
vnútra mysle a vnímanie priestoru.  Spolupracujú: Chris Herbert (audiomateriál k Sunblind) 
a Kate Pemberton (videomateriál k Embroidery). Hudba je v  dvoch formátoch: 5.1 surround sound a 
stereo.  Video formát: DVD Pal 
Formát: DVD  Cena: 590 Sk 
Kat.č.: H005    

 
Oren Ambarchi – In The Pendulum‘s Embrace        (Touch)  

Austrálčan Ambarchi sa zameriava na skúmanie zvuku gitary. Kladie dôraz na harmóniu a 
rezonanciu, ktoré ho doviedli k pokojným, krehkým, drone-ambientným polohám. Jeho nový album je 
obohatený o harmoniku, sláky, zvony, klavír a perkusie, no stále je to typický a unikátny Ambarchiho 
rukopis. Ak predchádzajúce albumy signalizovali jeho skladateľský talent, tu sa rozvinul v plnej 
kráse. Tri dlhé kompozície prezentujú meditatívnu introspekciu pohybujúcu sa v temnejších 
zákutiach autorovej duše. 
Formát: CD    Cena: 590  Sk 
Kat.č.: TO78    EAN: 5027803147829 
 
KK Null – Fertile        (Touch)  

KK Null, vlastným menom Kazuyuki Kishino, je japonský skladateľ, gitarista, spevák, elektronický 
čarodej a mozog hard core zoskupenia Zeni Geva. Jeden z najpoprednejších predstaviteľov 
japonskej noise hudby a v širšom kontexte, jeden z najkultovejších experimentátorov od začiatku 80-
tych rokov. „Fertile“ je jeho prvá samostatná nahrávka pre anglický label Touch. Extrémny noise, 
kozmický maxi/minimalizmus, skreslené terénne nahrávky, ťažké industriálne beaty, niečo zasa znie 
ako keby Pan Sonic remixovali Merzbowa... Skvostná hudba! 
Formát: CD  Cena: 550 Sk 
Kat.č.: TO74   EAN: 5027803147423 



Marhaug / Asheim – Grand Mutation        (Touch)  
Táto organová nahrávka sa zrodila v katedrále v Oslo, kde sa stretli dvaja hudobníci s rozdielnym 
backgroundom: Nils Henrik Asheim pracuje s polopauzami, jemnými technikami, ktoré vytvárajú 
viacvrstvové zvukové plochy vibrujúceho a nestáleho charakteru a taktiež s mohutným soundom 
organu. K vyjadrovacím prostriedkom Lasseho Marhauga patria predovšetkým sínusové oscilátory a 
generátory hluku. Zvukové skúšky, improvizácia a samotné nahrávanie vyústili do piatich 
štruktúrovaných trackov. 
Formát: CD   Cena: 590 Sk 
Kat.č.: TONE30   EAN: 5027803903029 
 

 

Kora Et Le Mechanix – Lullaby For Liquid Pig          (Young God)  

Po vydaní debutu Excursin sa českí experimentátori Kora et le Mechanix rozhodli vyzvať niektorých 
českých a slovenských umelcov z alternatívnej scény na spoluprácu na ich remixovom albume. 
Výsledkom je unikátna kompilácia exkluzívnych remixov od 16 rôznych hudobníkov (Hypnotix, The 
Hermit & The Ferryman, Miou Miou, Blue M...), pokrývajúcich rôzne žánre: dub, chill out, click'n'cuts, 
drill'n'bass, elektronická a elektroakustická hudba, no najmä bádajúcich v experimentálnej oblasti 
ambientnej hudby. Tento konceptuálny remixový album vrele doporučujeme každému, kto má rád 
progresívnu a experimentálnu hudbu, plnú nových zvukov a nápadov.  
Formát: CD   Cena: 290 Sk 
Kat.č.: ERA2047-2   EAN:  8594048312475 
 
Tomáš Sloboda – Sounds Like This          (BlowBack)  

Debutový autorský album gitaristu a speváka Tomáša Slobodu (ex Le Payaco) obsahuje 6 
anglických a 4 slovenské skladby. Tomáš Sloboda je veľkým obdivovateľom hudby 60-70. 
rokov (Rolling Stones, Beatles, Kinks, Bowie, T-Rex, Bob Dylan…) a rovnako aj súčasných 
rockových kapiel (Queens Of The Stone Age, White Stripes, Libertines, Babyshambles…), 
čo je jasne počuteľné v jeho skladbách. Na albume sa prejavuje aj ako 
multiinštrumentalista (v niektorých skladbách hrá na všetky hudobné nástroje - gitary, 
perkusie a bicie, klavír, basgitara, sitár…) a zrelý producent. Charakteristickým rysom 
nahrávky je kvalitný zvuk. 

Formát: CD   Cena: 290 Sk 
Kat.č.: R2330002-2-331  EAN:  8588003413994 

 
Živé kvety –  Bez konca          (Slnko)  

“Sila tohto, už piateho albumu kapely spočíva v dvoch veciach. Prvou sú tradične brilantné texty, 
ktoré sa neboja povedať pravdu o tunajšej realite. Dokonca ani skladba Daniel Tupý, ktorá sprvu 
zaváňala prvoplánovosťou, vo finálnej fáze taká nie je. Lucia Piussi sa nepúšťa do miest, o ktorých 
nemá čo povedať a preto je všetko veľmi ľahko uveriteľné.  
Druhá devíza je zvuková špinavosť. Zvuk Živých kvetov naživo a Živých kvetov z nahrávky je totiž 
rovnaký. Oproti minulosti v ňom nájdete menej punku a viac rockového pesničkárstva. Bez konca 
obsahuje presne to, čo aj ich minulé nahrávky – cit pre spevavé a úderné refrény, jednoduché, ale 
účinné melódie. Lenže na rozdiel od predchádzajúcich albumov nemá novinka žiadne viditeľne 
slabšie miesto. Všetky skladby pôsobia vyrovnane, priestor nedostala žiadna vata, nič čo by mohlo 

narušiť kvalitatívnu líniu.“ (z recenzie Borisa Filantropa na InMusic.sk) 
Formát: CD    Cena: 290 Sk 
Kat.č.: SR0020    EAN:  8588002826221 
 

Boban Markovic Orkestar – Go Marko Go!        (Piranha)  

Nekorunovaný kráľ balkánskej dychovky so svojím orchestrom vydáva prvý album, pri ktorom dostal 
voľnú ruku v štúdiu jeho mladý syn Marko. Tejto príležitosti sa Marko chopil s veľkou chuťou. Kapela 
je stále najlepšou balkánskou dychovkou a s Markom pri kormidle ide novým smerom, pričom 
zachováva reputáciu kapely ako inovátorov, ktorí si voľne a celkom prirodzene prisvojujú latino, jazz, 
funk a iné medzinárodné vplyvy, zapracúvajú ich do časom overeného tradičného rámca a prinášajú 
svetu tradície a späť domov svet.  
"Niektorá hudba je pre hlavu, niektorá pre nohy a niektorá pre srdce. Boban i Marko 
Marković Orkestar hrajú hudbu pre celé telo." Herald Times 
Formát: CD    Cena: 550 Sk 
Kat.č.: PIR2121   EAN: 826863212127 
 
Fanfara Tirana – Albanian Wedding - Brass Explosion        (Piranha)  
Albánska dychová a tanečná kapela  s oduševnením a elánom prináša čerstvé a vzrušujúcé 
spojenie so starodávnou vášnivou hudbou Albánie. Najlepší hudobníci z Tirany v tíme so speváckym 
veteránom Hysni Zelom miešajú  piesne hrdinov a smutných milencov s elegantnými tancami a  
ohnivými sólami v zvučnom mixe stálej tradície a optimizmu 21. storočia.  
"Z Albánska prichádza úžasná dychová kapela, ktorá dobyje Európu..." - La Repubblica, Rome 
Formát: CD   Cena: 550 Sk 
Kat.č.: PIR2116   EAN: 826863211625 

 
 

 
 
 
 
 
 

 



Mahmoud Fadl – For Oriental Dancers        (Piranha)  

Rytmus orientálneho tanca bol vždy v centre mnohých hudobných aktivít majstra perkusionistu 
Mahmouda Fadla. Táto nahrávka je jeho osobný výber toho najlepšieho z obľúbených orientálnych 
tancov z jeho nahrávok arabskej klasickej hudby a trilógie Drummers Of The Nile, vrátane remakov a 
štyroch nových skladieb. Výsledok je cesta rôznymi štýlmi, od čisto perkusívnych k bohatým 
orchestrálnym, od prašných kútov ulice k plyšovým nočným klubom, vždy však zafarbená 
Mahmoudovým vlastným inovatívnym zmyslom.  
“Bubon a tanečník sú ako milenci, ako rodič a dieťa, ako brat a sestra. Komunikujú spolu nežnými 
slovami a gestami dôvernosti a blízkosti.” - Mahmoud Fadl 
Formát: CD  Cena: 550 Sk 
 Kat.č.: YG35CD    EAN: 658457003527 

 
 
Ďalšie aktuálne novinky nájdete na www.wegart.sk  
 
 

Znovu na sklade: 
LISA GERMANO – In The Maybe World 
LISA GERRARD –  The Silver Tree 
VASHTI BUNYAN  - Lookaftering 
VASHTI BUNYAN – Just Another Diamond Day 
CURRENT 93 – Sleep Has His House 
CURRENT 93 – Soft Black Stars 
COCOROSIE – The Adventures Of Ghost Porse And Still born 
COCOROSIE – Noah's Ark 
V/A – Folk But Not Folk 
KOOP – Koop Islands 
 

 
ORANGE BLOSSOM – Everything Must Change (Wrasse) 
Orange Blossom sú štyria muzikanti z rôznych kultúr a s rôznym hudobným backgroundom, s 
odlišným vnímaním a pohľadom. Vedúca speváčka Leila: temnooká, tajomná francúzska Alžírčanka; 
žena s nadčasovým, evokatívnym hlasom. Huslista PJ: rodený Francúz s klasickým hudobným 
vzdelaním, ex-punker so zdravým disrešpektom voči technike. Perkusionista Mathias: vychovaný vo 
Francúzsku, znovuzrodený medzi ľuďmi a hudobnými nástrojmi Západnej Afriky. Bubeník a 
programátor Carlos: Mexičan s dredmi na hlave a mimoriadnym zmyslom pre hudobnú avantúru. 
Spolu tvoria neskutočný celok. Zapamätajte si to meno - Orange Blossom hodlajú byť veľkou 
kapelou.  
Album je zmes európskych elektro-beatov, západoafrických polyrytmov, arabských a 

stredozemských melódií a  rockového nárezu. Orange Blossom vytvárajú nový druh hudby, hudbu, ktorá sa odvoláva na 
minulosť a ukazuje do budúcnosti, prekračuje kultúrne a jazykové hranice. Hudba, do ktorej sa treba ponoriť, z ktorej sa musíte 
tešiť, ktorá vám spôsobí závrat, ktorá je zdobená nádhernými arabskými textami a ktorej svieže klasické sláky vás povznášajú a 
ktorej temné beaty vás uvedú do tranzu.  
Provokatívne vokály Leily Bounos a útočné punkové struny PJa Chabota dodávajú albumu od samého začiatku skutočný drajv, 
splývajúc do príťažlivého, temného mixu Západnej Afriky, Európy, Mixika a Stredozemia. 
Formát: CD   Cena: 550 Sk 
 

 

CHRISTIAN FENNESZ / RYUICHI SAKAMOTO – Cendre        (Touch)  
Cendre je výsledkom spolupráce dvoch uznávaných skladateľov – Christiana Fennesza 
(gitara, laptop) a Ryuichi Sakamota (klavír, laptop), ktorí tu skĺbili imaginatívne vlastnosti 
improvizovanej hudby s kompozičnou stavbou. Sakamotov klavír, pripomínajúci 
Debussyho alebo Satieho štýl, perfektne dopĺňa Fenneszove mihotavé gitarové tóny a 
bezprostrednú elektroniku.   
Formát: CD digipak  Cena:  550 Sk 
 
 
 

 
 Stars Of The Lid And Their Refinement Of The Declin e   (Kranky) 
„Jednoducho mám dojem, že Stars Of The Lid robia najdôležitejšiu hudbu v 21. storočí.“ 
(Ivo Watts-Russell, zakladateľ a šéf labelu 4AD) 
Dlhých 6 rokov očakávaný album americkej dvojice Adam Wiltzie a Brian McBride je monumentálne 
umelecké dielo  (minutáž vyše 2 hodiny) s dôrazom na rozvíjanie melódií a vytváranie epických 
zvukových krajiniek,  expanzívna a impresívna symfónia a jedna z najsilnejších nahráviek počas 14-
ročnej existencie  rešpektovaného hudobného vydavateľstva Kranky.  
Formát: 2CD / 3LP   CENA: 550 / 750 Sk 
 

 
 
 



Biosphere – Cirque (reedícia)  (Touch)   
Hudobný príbeh, inšpirovaný tragickým osudom Američana Chrisa McCandlessa, ktorý 
zahynul na Aljaške. Cirque je do posledného detailu citlivo prepracovaným prepojením 
atmosferického sveta predchádzajúceho albumu Substrata a hypnotizujúcich 
elektronických rytmov, ktoré dokážu podivným spôsobom ovplyvniť frekvencie v mozgu 
vnímavého poslucháča. Album disponuje zmyslom pre monumentálnu a pokojnú krásu a 
potvrdzuje Jenssenovu schopnosť tvoriť evokatívnu elektronickú hudbu. 
Formát: CD digipak   CENA: 550 Sk 
 

..................... 
 
Čo Vám prinesieme v blízkej budúcnosti: 
DAVID SYLVIAN – When Loud Weather Buffeted Naoshima  CD 
STEVE JANSEN – Slope CD 
THE LIBERTINES – Time For Heroes (Best Of) CD 
MIRACLE FORTRESS –  Five Roses CD 
LAVENDER DIAMOND –  Imagine Our Love CD 
V/A – Well Deep: 10 years of Big Dada Recordings DV D 
V/A – Well Deep: 10 years of Big Dada Recordings 2C D 
 
....................... 


