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Antony  And The Johnsons – Swanlights   (Rouhg Trade) 
Swanlights  je štvrtým štúdiovým albumom skupiny Antony And The Johnsons . 
Kým predošlé albumy boli presvedčivé svojou bezbrannosťou či triezvosťou, nový 
album zaujme predovšetkým širokou škálou emócií, ktoré prechádzajú od 
momentov dojímajúcich hlbokým žiaľom až po chvíle výbušnej radosti. Skupina 
zároveň rozšírila svoju zvukovú paletu, používajúc zvláštne perkusné prvky, 
efektované gitary, ako aj symfonické dychové a sláčikové aranžmány, ktoré celý 
album sceľujú. Swanlights vychádza na labeli Rough Trade Records s 
bonusovou skladbou "Flétta", ktorú s Antonym naspievala Björk. 
CD 16,00 € (482 SK)          Kat.č. RTRADCD573                    EAN 883870057325             
                                  

 
Antony And The Johnsons – Thank You For Your Love       
E.P.  (Rough Trade) 
Tracklist:  
1 Thank You For Your Love  
2 You Are The Treasure  
3 My Lord My Love  
4 Pressing On  
5 Imagine 
CDEP  9,00 € (271 Sk) / 12" 12,00 €  (362 Sk)           Kat.č. RTRADSCD588           

EAN 883870058827 
 

Belle And Sebastian – Write About Love  (Rough Trade) 
Po takmer piatich rokoch  Belle And Sebastian  vydávajú nový album Write 
About Love . Na rozdiel od predošlých albumov, tento vznikol v relatívne krátkom 
období. Po tom ako sa vo februári 2010 dala skupina znovu dokopy, nasledovalo 
obdobie skladania a skúšania a cesta do renomovaného losangeleského štúdia, 
kde už začiatkom júna bolo hotových 14 skladieb, z ktorých 11 tvorí tento album. 
Ako vždy predtým, všetky skladby čerpajú z pesničkárskych zručností samotnej 
skupiny, no tento krát bolo prizvaných aj niekoľko hostí, a tak na albume možno 
počuť spievať napríklad Norah Jones alebo anglickú herečku Carey Mulligan. 
CD 16,00 € (482 SK) / LP            Kat.č. RTRADCD480          EAN 883870048026
                 

 
Blonde Redhead – Penny Sparkle  (4AD) 
Newyorské trio Blonde Readhead  prichádza so svojou v poradí ôsmou 
štúdiovou nahrávkou, na ktorej ponúkajú svoje nové hudobné dobrodružstvo. 
Album Penny Sparkle  vznikol v priebehu posledného roka striedavo v New 
Yorku a Štokholme, kde skupina spolupracovala s producentskou dvojicou Van 
Rivers and The Subliminal Kid (Fever Ray, Glasser) a Drewom Brownom (Beck, 
Charlotte Gainsbourg, Radiohead), ktorý vykonal dodatočnú produkciu. Rovnako 
ako na ich predošlom albume, o finálny mix sa postaral Alan Moulder (Depeche 
Mode, My Bloody Valentine, Yeah Yeah Yeahs). 
CD €16,00 (482 Sk) / CDDeLuxe € 19,50                             Kat.č. RTRADCD219    
                  EAN 652637302721  

                                                                   
 
Deerhunter – Halcyon Digest (4AD) 
Hudobné kvarteto Deerhunter  z americkej Georgie je renomované pre svoju 
tvorivú plodnosť. V priebehu posledných dvoch rokov vydali okrem dvojalbumu 
Microcastle/Weird Era Cont. a 5-trackového EP Rainwater Cassette Exchange 
aj niekoľko albumov vo svojich sólových projektoch (napr. Atlas Sound alebo 
Lotus Plaza), ako aj početné neoficiálne tracky na svojej internetovej stránke. 
Tentokrát prichádzajú s novým albumom Halcyon Digest , ich druhým na labeli 
4AD, ktorý určite podporí ich reputáciu jednej z najinovatívnejších hudobných 
skupín, aké v posledných rokoch vznikli v Spojených Štátoch.                                             
 
CD €17,00 (512 SK)       Kat.č. CAD3X38CD               EAN 652637303827 
      

 
 



M.I.A. – /\/\ /\ Y /\  (XL Recordings) 
Mathangi „Maya“ Arulpragasam je občianske meno britskej umelkyne, ktorá sa 
preslávila pod pseudonymom M.I.A.  Módna dizajnérka, výtvarníčka, aktivistka, 
producentka v jednej osobe, no najmä speváčka a skladateľka. Dva 
predchádzajúce albumy jej zaistili celosvetový úspech a miesto na výslní pop 
music.  Nový album /\/\ /\ Y /\ (Maya) je inšpirovaný modernou dobou, ovládanou 
najnovšími technológiami, v ktorej je každá naša myšlienka a činnosť 
zdokumentovaná a prístupná pre každého. Keď napíšete do Google meno M.I.A., 
objavíte tisíce článkov, recenzií, názorov a komentárov s ňou súvisiacich. Radšej 
si však vypočujte jej nový album  a spravte si svoj vlastný názor. 
CD €16,00 (482 SK)              Kat.č. XLCD497 

 
 

Soňa Horňáková – Santa Barbara (Slnko Records) 
 
Soňa Horňáková vydala po 5 rokoch nový album pod názvom Santa Barbara .  
Jej slovami: "Kruh sa uzatvára, vraciam sa späť k úplnej jednoduchosti. 
Experimentovala som s nástrojmi, zvukmi a nahrávala som úplne ináč ako 
predtým. Sama som si nahrala gitary, aj elektrické, basgitaru, perkusie, klávesy, 
ústnu harmoniku, čokoľvek ma napadlo. Počula som v hlave zvláštne zvuky a 
potom som ich hľadala v nástrojoch“.  
CD €10,00 (301 SK                Kat.č. SZ0037          EAN 8588002826498 
 
 

 

            
The Ills – To Wish Impossible Things  (Exitmusic/Tabačka) 
Debutový album The Ills  - To Wish Impossible Things , pomenovaný podľa 
rovnomennej piesne kapelových obľúbencov The Cure kombinuje v osmičke 
inštrumentálnych skladieb emotívny post-rock s hlučným zvukom shoegazu. The 
Ills sa nikdy nebránili škatuľkovaniu, rovnako ako sa nebáli priznať, že mimo 
spomínaných The Cure ich značne ovplyvnili napríklad Cocteau Twins alebo My 
Bloody Valentine. Kapela svoj album nahrala v košickej Tabačke počas troch dní, 
o mastering a mixáž sa postaral gitarista Martin Krajčír, známy aj pod menom 
Isobutane. To Wish Impossible Things je zároveň prvým fyzickým releasom 
dvojvydavateľstva portálu EXITmusic.org a Tabačky. 
CD € 8,00 (241 SK)     Kat.č. EXIT01 
 

 
 

EŠTE STÁLE ČERSTVÉ PREDCHÁDZAJÚCE NOVINKY: 
 

Various Artists – Ninja Tune XX (Ninja Tune) 
 
K svojmu 20. výročiu existencie Ninja Tune, jedno z najinovatívnejších 
nezávislých vydavateľstiev vo svete, prináša  kolekciu novej exkluzívnej hudby a 
nových remixov. Špeciálne limitovaná edícia obsahujujúca 6xCD, šesť 7“-singlov, 
dva plagáty, 20 nálepiek a knihu v tvrdej väzbe je už vypredaná a momentálne 
vydavateľstvo neuvažuje o reedícii. Štyri zo šiestich CD vyšli aj ako dve 
samostatné 2CD, ďalšie dve sú iba súčasťou tejto edície a inde ich nenájdete, 
naviac vychádzajú štyri 12“ platne s vybranými skladbami – detaily na 
www.wegart.sk 
 
 
 
2CD 16,00 € (482 Sk) / sada 2 x 2CD:  29,00 € (874 Sk)  
Kat.č. ZENCD160 / ZENCD160R 
 
12“ vinyl:  10,00 € (301Sk) / sada 4 x 12“:  35,00 € (1054Sk) 
Kat.č. ZEN160XX3 / ZEN160XX4 / ZEN160XX5 / ZEN160XX6 
 
 

 
 



   
Arcade Fire – Suburbs (Merge) 
Predchádzajúci album „Neon Bible“ katapultoval kanadskú indie-rockovú kapelu 
Arcade Fire  k obrovskému komerčnému úspechu, preto sa tretí album „The 
Suburbs“ očakával s veľkým napätím. Win Butler, líder skupiny, ho označil ako 
„mix Depeche Mode a Neila Younga“ a chcel, aby znel ako „všetky tie kapely, 
ktoré som počúval, keď som bol veľmi mladý a zvedavý, čo sú to za divné zvuky.“ 
The Suburbs je podmanivá a komplexná nahrávka, ktorá si vo viacerých 
recenziách vyslúžila prirovnania ku klasickým albumom ako „Automatic For The 
People“ alebo „OK Computer“ kvoli schopnosti skombinovať masovú prístupnosť 
s vysokými ambíciami. 
CD: 18,50 € (557 Sk)                   Kat.č.: MRG385                EAN 673855038520      

    
 

Andreya Triana – Lost Where I Belong  (Ninja Tune) 
Medzi množstvom soulových speváčok sa v súčastnosti nájde len málo takých, 
ktoré majú odvahu a hlas na to, aby zneli originálne. Jednou z takých je Andreya 
Triana , ktorá ostáva vždy sama sebou, či už spolupracovala s interpretmi ako 
Flying Lotus, Theo Parrish, Mr Scruff alebo Bonobo. Originálny prístup priniesol 
plody, keď stretla Simona Greena (Bonobo), ktorý sa okrem toho, že ju uviedol na 
svojom poslednom albume Black Sands, rozhodol aj produkovať jej vlastný 
album. Spoločne dali formu zvuku jej piesní v Simonovom londýnskom štúdiu, 
pracujúc so živými hudobníkmi ako aj samplami nájdených zvukov, aby tak 
vytvorili Lost Where I Belong , soulový album, ktorý je rovnako večnou klasikou 
ako aj úplne súčasnou nahrávkou.  
CD 15,00 € (452 SK)                  Kat.č.: ZENCD155               EAN5021392589121 
                

 
Grasscut – 1 Inch / 1/2 Mile (Ninja Tune) 
Grasscut  sú Andrew Phillips, skladateľ filmovej a televíznej hudby, a Marcus 
O’Dair, kontrabasista a hráč na klávesové nástroje. Svoj koncertný debut mali v 
auguste 2008 na festivale Loop a odvtedy sa ocitli na pódiách s takými 
interpretmi ako Four Tet, Caribou, Plaid, Clark, Luke Vibert, Tim Exile, Nathan 
Fake, Daedelus alebo Anti-Pop Consortium. Ich prvý spoločný album, 1 Inch / ½ 
Mile , prináša zvláštnu formu elektronického popu, ktorý je akousi púťou medzi 
minulosťou a budúcnosťou (pomedzi hlavný vokál sa pretkávajú hlasy a zvuky 
vystrihnuté z mobilných telefónov, ako aj z gramofónových platní zo začiatku 
minulého storočia). Výsledkom je hudba často zábavná, často dojímavá, 
technicky prepracovaná a vždy chytľavá a zapamätateľná. 
CD 15,00 € (452 SK)           Kat.č.ZENCD148              EAN 5021392563121 

 
 
Lorn – Nothing Else  (Ninja Tune/Brainfeeder) 
Lorn žije v štáte Illinois a je jediným interpretom vydavateľstva Brainfeeder, ktorý 
nepochádza z Los Angeles. Label Brainfeeder a LA znamená rovnako silné 
hudobno-geografické prepojenie ako povedzme Dischord a DC alebo 
Constellation a Montreal. Debutový album Nothing Else   23-ročného chlapíka, 
ktorý si hovorí Lorn, je nekompromisný, drsný kus hudby, ktorá pôsobí ako keby 
bola vytesaná z kameňa. Na jej surovú epiku a zúrivú melanchóliu musí byť 
poslucháč dopredu pripravený. Vynaložené úsilie však rozhodne stojí za to. 
K dispozícii máme aj pár exemplárov vlastnoručne signovaných autorom! ☺ 
CD: 15,00 € (452 Sk)   Kat.č.: BFCD007 / BF007        EAN: 5021392602127 

 
 

The Qemists – Spirit In The System (Ninja Tune) 
Po mohutnom úspechu debutového albumu Join The Q, spájajúcom množstvo 
žánrov, The Qemists  prichádzajú so svojim druhým albumom. Liam Black, Leon 
Harris a Dan Arnold založili skupinu spoločne ako školáci, a už odvtedy trávili 
každú voľnú chvíľu hudobným experimentovaním, aby tak vyvinuli zvláštny 
hybrid žánrov ako drum & bass, rock, dubstep, techno alebo dancehall, ako aj 
všetkého, čo ich nejakým spôsobom oslovilo. Tentokrát s väčšou sebaistotou, 
získanou počas mnohých živých vystúpeni, a s početnými hosťujúcimi 
vokalistami (Matt Rose, Jenna G, Rob Hawkins, Maxtsa, MC ID, Chantel, Bruno 
Balanta alebo Enter Shikari), prinášajú album, ktorý vie nielen rozhýbať telo, ale 
aj dotknúť sa citov. 
CD: 15,00 € (452 Sk)              Kat.č.: ZENCD159                EAN: 5021392563121 

 



Roots Manuva & Wrong Tom – Duppy Writer (Big Dada) 
Duppy Writer  je súbor prerobených trackov od rappera Roots 
Manuva ,zhotovených talentovaným dídžejom a producentom vystupujúcim pod 
prezývkou Wrong Tom . Big Dada, hip-hopová sekcia labelu Ninja Tune na neho 
prvý krát narazila chvíľu pred vydaním Slime & Reason, albumu Roots Manuvu, 
kedy Wrong Tom vytvoril z neho sériu remixov, ktoré sa nakoniec stali 
bonusovým CD prelimitovanú edíciu. Vďaka pozitívnemu ohlasu mu ponúkli 
rozšíriť jeho prácu na celý samostatný album a o dva roky neskôr s morálnou 
podporou samotého tvorcu prichádza s albumom, ktorý pokrýva všetky štyri 
hlavné albumy Roots Manuvu. 
CD: 15,00 € (452 Sk) / LP 18,00 € (542 Sk)                   Kat.č.: BDCD165/ BD165  
                                                                                             EAN: 5021392563121 

 
Current 93 (Anok Pe) – Birth Canal Blues (Coptic Cat) 
Album, pôvodne vydaný v roku 2008, predstavuje novú kapitolu v neustále sa 
vyvíjajúcom životnom cykle Current 93 , jednej z najinovatívnejších a 
najvplyvnejších hudobných skupín dneška. Album odrážaj vplyvy, nápady a 
koncepty formujúce hudobný svet Davida Tibeta a prináša známy zvuk a 
atmosféru typickú pre Current 93, no zároveň akýmsi spôsobom zušľachtenú a 
vyzrelú.  
Oproti predchádzajúcemu albumu Black Ships Ate The Sky tu ponúkajú pôsobivé 
a rozmanité odhaľovanie ďalšej etapy svojej tvorby. 
CD: 15,00 € (452 Sk)  Kat.č.: CC001         EAN: 061297127795 
 

 
Pantaleimon – Heart Of The Sun (Durtro / Jnana) 
Pantaleimon  je pseudonym anglickej hudobníčky a skladateľky Andrie Degens, 
ktorá spolupracovala s mnohými významnými interpretmi ako napr. Current 93, 
James Blackshaw, Dirty Three, Antony & The Johnsons, Bonnie „Prince“ Billy 
alebo Six Organs Of Admittance. Jej nádherná meditatívna hudba pripomína 
vzdialenú galaxiu, ktorá osciluje medzi vesmírnou čistotou a nebeskou 
psychedéliou. CD pozostáva z prerábiek materiálu, ktorý vyšiel na platni „Mercy 
Oceans“. 
Na albume sa podieľali Stephen O’Malley, Colin Potter, Andrew Liles, Larsen, 
Fovea Hex, Plinth, Carter Tutti a iní umelci. 
CD: 16,50 € (497 Sk)   Kat.č.: DJ008CD  EAN: 

061297329885 
 
 

Thee Silver Mt. Zion Memorial Orchestra – Kollaps 
Tradixionales (Constellation) 
Kanadskí Silver Mt. Zion  patria nepochybne k tomu najautentickejšiemu, čo 
možno v súčasnej hudbe počuť. Na novom albume oproti predchádzajúcemu 
albumu zjednodušili skladby, skrátili názov kapely a zúžili aj line-up (aktuálnu 
zostavu tvoria Efrim Menuck, Sophie Trudeau, Jessica Moss, Thierry Amar a 
nový bubeník David Payant). Je tu badateľný odklon od prevažne inštrumentálnej 
hudby smerom k tradičnejšie poňatým piesňovým štruktúram. Album pozostáva 
zo 4 hlavných skladieb, dve z nich sa ešte členia na početnejšie časti , takže 
celkovo má album 7 skladieb. 
CD De Luxe: 18,00 € (542 Sk)           Kat.č.: CST063CD   EAN: 

666561006327  
 

 
Sonic Youth – Daydream Nation (4LP box) (Goofin) 
Deluxe edícia jedného z najdôležitejších albumov skupiny Sonic Youth a 
hudobného sveta vôbec. Album je považovaný za majstrovské dielo skupiny a 
zároveň za album s esenciálnym vplyvom na žáner alternatívneho roku. Toto 
vydanie obsahuje celý pôvodný album z roku 1988, nedávno remastrovaný pod 
dohľadom samotných členov skupiny, ako aj jeho živú verziu nahratú počas 
pôvodného turné. Okrem toho obsahuje ako bonus štyri cover verzie (piesní od 
Neila Younga, The Beatles, Mudhoney a Captain Beefhear & His Magic Band) a 
predtým nevydanú domácu demo  verziu skladby „Eric’s Trip“. 
4LP BOX: 35,00 € (1054 Sk)  Kat.č.: GOO013LP 

 
 


