
WEGART NOVINKY MÁJ – JÚN 2016 
 
 
 

AIR – Twentyears  (Rhino 2016) 
Francúzska dvojica Air oslavuje 20. výročie kompiláciou najlepšieho, čo 
počas svojej kariéry vytvorila. Antológia obsahuje jeden disk najväčších 
hitov a druhý disk 14 rarít a nevydaných kúskov. Nájdeme tu najväčšie 
klasiky (Sexy Boy, Kelly Watch The Stars,...) i neznámejšie spolupráce so 
Charlotte Gainsbourg, Jarvisom Cockerom či Françoise Hardy, plus 
nahrávky rozhlasových vystúpení na BBC a KCRW. Na deluxe 2LP+3CD 
edícii nájdeme remixy D. Bowieho, Becka, Depeche Mode, N. Cherry ai. 
2CD 17 €    /    2LP 20 €    /   3CD+2LP: 78 €  
 

 
RADIOHEAD – A Moon Shaped Pool Out Now  (XL Recordings 2016) 
Deviaty štúdiový album anglickej skupiny Radiohead vyšiel najskôr 
digitálne 8. 5. 2016. Jeho producentom je dlhoročný spolupracovník 
skupiny Nigel Godrich. Album obsahuje celkom jedenásť piesní, pričom 
napríklad na úvodnej „Burn the Witch“ kapela pracovala už viac ako 
pätnásť rokov pred vydaním tejto nahrávky. Táto pieseň vyšla ako prvý 
singel z albumu. Budeme mať aj pár kúskov limitovaného bieleho vinylu. 
CD 12 €     /     LP180G WHITE   24,50 €    /   LP180G  23,50 € 
 
 
 
Teho TEARDO & Blixa BARGELD – Nerissimo (Specula 2016) 
Blixa Bargeld je hudobník, ktorého netreba predstavovať. Preslávil sa v 
kapele Einsturzende Neubauten či spoluprácou s Nickom Caveom. Teho 
Teardo je taliansky skladateľ a muzikant. Pred pár rokmi uzrel svetlo sveta 
ich spoločný debutový album Still Smiling. Častokrát sú takéto nezvyklé 
spojenia jednorazovou záležitosťou, avšak v tomto prípade vzniklo akési 
zvláštne umelecké puto, a tak nasledovala EP Spring (1000 ks na platni) a 
teraz predstavujú svoj ďalší spoločný projekt, album trojjazyčných piesní 
(angličtina, nemčina, taliančina). CD   20  €  /     LP 28  € 
 
 
SWANS – Glowing Man (Mute 2016) 
Štrnásty štúdiový album americkej experimentálnej kapely Swans. Album 
vychádza vo formátoch 2CD, 2CD+DVD (obsahuje ako bonus záznam 
živého vystúpenia kapely z r. 2015) a ako 3LP deluxe s plagátom a 
download kódom. Frontman Michael Gira ho označil za "posledný v 
momentálnej inkarnácii kapely". Tip pre všetkých ortodoxných fanúšikov 
Swans :) 
2CD   18  €  /   2CD+DVD   24  €  /     3LP 35  € 
 
 

 
Tim HECKER – Love Streams  (4AD 2016) 
Love Streams je ôsmym štúdiovým albumom kanadského experimentátora 
Tima Heckera. Niet divu, že sa mu zapáčilo na mýtmi opradenom Islande, 
keďže pre nahrávanie nového albumu si zvolil opakovane toto prostredie, 
rovnako aj spoluprácu s ľuďmi, s ktorými už pracoval v minulosti (Kara-Lis 
Coverdale či Grímur Helgason), a tak sa tajomná islandská atmosféra 
chtiac-nechtiac preniesla aj do hudby. Na album prispel svojimi 
aranžmánmi aj islandský skladateľ Johann Jonannsson. 
CD  16  €  /     2LP 26  € 



 
 

Brian ENO – The Ship (WARP 2016) 
Brian Eno sa vracia s novým sólovým albumom. Elegantne skomponovaná 
nahrávka sa spolovice nesie v duchu albumov Lux či Ambient 1: Music For 
Airports a spolovice v duchu Taking Tiger Mountain (By Strategy) a Another 
Green World, teda experimentácií založených na jemných pomalých 
songoch. Album je rozdelený do štyroch častí, v ktorých hudba pomaly 
prechádza z diskrétnych pasáží do viac vokalizovaných popových tónov a 
späť, ktoré 43 rokov po jeho sólovom debute ukazujú, že Brian Eno je 
nepochybne jeden z najlepších hudobníkov týchto čias.  
CD  20  €  /    2CD   25  €   
 
Lubomyr MELNYK – Illirion  (Sony Classical 2016) 
Skladateľ a klavirista Lubomyr Melnyk pre svoj nový album Illirion, ktorý 
vychádza v júni 2016, síce zmenil vydavateľa (predtým Erased Tapes 
Records, teraz Sony Classical), avšak jeho štýl ostáva nezmenený – 
tentokrát sa môžeme tešiť na päť klavírnych kúskov s dlhšou minutážou, 
opäť v duchu kontinuálnej hudby, preňho tak typickej, ktorá odráža krásu a 
magickosť tohto typu hry na klavír vo všetkých jej aspektoch.  
CD  15  €   
 
 

 
ANOHNI – Hopelessness  (Rough Trade 2016) 
Antony Hegarty sa svetu predstavil s novou identitou ako Anohni a zároveň 
s novým albumom s príznačným názvom Hopelessness. Antony vždy cítil 
potrebu vyjadrovať sa k aktuálnym problémom súčasného sveta a nie je 
tomu inak ani teraz, album prináša 11 protestsongov na rôzne témy, ktoré 
v súčasnosti rezonujú v oblasti politiky či ekológie. Album je v porovnaní s 
jeho pôvodným projektom Antony and the Johnsons elektronickejší, o čo 
sa postarala aj dvojica producentov Oneohtrix Point Never a Hudson 
Mohawke. 
CD  15  €  /   LP   20  €    
 
KILLS – Ash & Ice (Domino 2016) 
The Kills (Alison Mosshart a Jamie Hince) sú späť s piatym štúdiovým 
albumom. Počas piatich rokov od vydania predchádzajúceho albumu 
prešli rôznymi výzvami, čo sa hodne odrazilo na novom albume. Osobné 
traumy však v hudbe necítime nejako depresívne, skôr kapelu posunuli k 
ďalšiemu rastu a ich hudbu k ešte väčšej vyzretosti. Nový album nám 
predkladá pravdivý obraz kapely v roku 2016.  
CD  13  €  /   2LP   26 €  /   2P COLOR DELUXE   31  €    
 
 

 

Day of the Dead  (Grateful Dead Tribute) (4AD 2016)  
Obsiahla 59-tracková 5CD kolekcia coverov skladieb americkej kapely 
Grateful Dead od hudobníkov, ktorých rodičia túto hudbu v mladosti 
počúvali. Opäť ide o benefičný projekt bratov Dessnerovcov z kapely 
National. Okrem tejto kapely účasť na projekte prijali mnohí umelci, z 
množstva zvučných mien spomeňme aspoň zopár: Bonnie "Prince" Billy, 
Kurt Ville, Lee Ranaldo, Angel Olsen, Wilco, Anohni, Bill Callahan, Sharon 
Van Etten, Jenny Lewis a mnohí, mnohí ďalší. 
5CD BOX 29  €  
 
 



 
OSPALÝ POHYB – ø (Deadred 2016)   
Kapela Ospalý pohyb, združená okolo hudobného skladateľa Martina 
Burlasa, po vyše 20-ročnej hibernácii vydala nový album. Pokojná, 
miestami až meditatívna hudba s bohatou inštrumentáciou evokuje hudbu 
kultových kapiel éry 4AD, napriek tomu je originálna a svojská. Silné texty 
sú spievané nezúčastnene, občas až flegmaticky. Odporúčame. 
LP 20 € 
 
 
 
 
 
MAGIC CARPATHIANS – Biotop  (World Flag 2015) 
Dvojica multiinštrumentalistov Anna Nacher a Marek Styczyński alias 
Magické Karpaty a ich 12. štúdiový album, ktorý prináša zvuky rôznych 
etnických nástrojov a dominuje Annin silný vokál, ktorým zvláda 
najrôznejšie hlasové techniky. Marek má na starosti dychovú sekciu, ale 
používa napr. aj indický strunový nástroj, či gong z Mjanmarska. Zvuk 
obohacuje basgitara, tabla, didjeridoo ai. Názov i náladu albumu ovplyvnilo 
miesto, s ktorým sú Marek a Anna už pár rokov úzko spätí - Biotop 
Lechnica v  Pieninách, ktoré sa stalo druhým domovom kapely.  
CD 10 € (onedlho bude aj LP)  

 
 

JANA KIRSCHNER – Moruša čierna (Slnko 2016) 
Tento album je prirodzeným pokračovaním úspešného titulu Moruša biela. 
Vyberá sa síce trochu iným a temnejším smerom ako napovedá titul, ale 
hudobná spolupráca Eddieho Stevensa (Moloko, Zero 7, Roisin Murphy) a 
Kirschner tu naberá nové obrysy a mnohých prekvapí ešte viac. Album 
aktuálne vyšiel na vinyle. 
LP 20 €  /   CD 10 €   
 
 
 
 
I AM PLANET – On The Way To Antarctica (Deadred/Starcastic 2016) 
Slovenský skladateľ a hudobník Patrik Korinok, spájajúci súčasnú klasickú 
hudbu s prvkami minimalizmu, vydal svoj druhý štúdiový album. Tento 
obsahuje deväť skladieb nahratých pomocou piána, sláčikov a basgitary.  
Rovnako ako pri debute autor spolupracoval s huslistom Martinom 
Liptákom, pre plnší zvuk si tentokrát prizval na nahrávanie aj violistu 
Radovana Milana. Album je plný rôznorodých emócii a melanchólie, z 
nahrávky cítiť úprimnosť, nesilenosť a ľahkosť.  
CD 10 €   
 
 
INK MIDGET – Blackouts  (Exitab 2016) 

Ink Midget je jedným z najzaujímavejších producentov našej scény a 
napriek mladému veku nie je vhodné o ňom hovoriť iba ako o talente, ale 
skôr ako o stálici. Album Blackouts vyšiel pôvodne digitálne na kanadskej 
značke King Deluxe, zaslúžil si však fyzické vydanie a žiaden formát 
nesedí k organickým beatom pretkaným vrstvami surových synthov tak 
dobre ako vinyl. Ink ponúka množstvo sonických elementov, nápadité 
balenie vinylu v transparentnom obale s typografickou potlačou k nim 
vytvára zaujímavý kontrast.   LP 13,00 €   

 



 
 
Mark KNOPFLER & Evelyn GLENNIE – Altamira  (Universal 2016) 
Komorný album Altamira z dielne slávneho britského speváka, v tomto 
prípade však hlavne skladateľa a gitarového virtuóza Marka Knopflera, 
ktorému hudobne výdatne sekunduje škótska perkusionistka Evelyn 
Glennie, o.i. laureátka švédskej Polar Music Prize 2015. Veľmi príjemné 
počúvanie. Hudba je sprievodným soundtrackom k rovnomennému filmu 
režiséra Hugha Hudsona o objavení jaskyne Altamira, v ktorej sa našli 
nástenné maľby z obdobia paleolitu, v hlavných úlohách s Antoniom 
Banderasom a Rupertom Everettom.   CD 16,00 €    
 

 
LAST SHADOW PUPPETS – Everything You've Come To 
Expect  (Domino 2016) 
"Superskupina" dvoch protagonistov Alexa Turnera (Arctic Monkeys) a 
Milesa Kane (ex The Rascals) sa vrátila vo veľkom štýle. Viacero 
hudobných kritikov ich nový album hodnotí ešte vyššie než prvotinu. Podiel 
na úspechu má tiež fakt, že na nahrávaní sa podieľali aj ďalší známi 
hudobníci - sláčikové nástroje "opatril" Kanaďan Owen Pallett, basgitary sa 
ujal Zach Dawes (Mini Mansions) a producentsky sa o album postaral 
rovnako ako v prípade debutu James Ford.  CD 13 €   /  LP180g  28 €   
 
 
MODERAT – III (Monkeytown 2016) 
Berlínske elektronické trio Moderat, ktoré vzniklo spojením kapiel 
Modeselektor (Gernot Bronsert a Sebastian Szary) a Apparat (Sasha 
Ring), prichádza s tretím štúdiovým albumom III, ktorý by mal uzatvárať 
trilógiu, na ktorej sa kapela dohodla. Na III kapela pokračuje v trende, aký 
udala svojími predchádzajúcimi nahrávkami. 2CD verzia obsahuje naviac 
bonusové CD so 4 trackmi. 
CD 19 €   /  2CD 23 €  /   2LP180g  28 €   
 
 
 
THE INVISIBLE – Patience (Ninja Tune 2016) 
Tretí album londýnskeho elektronického tria The Invisible, ktorého tvorba 
dozrieva ako dobré víno. Líder Dave Okumu si tentokrát na spoluprácu 
prizval  viacerých hudobných kolegov - Sama Shepherda (Floating Points), 
Connana Mockasina, či speváčky Annu Calvi, Rosie Lowe a Jessie Ware. 
Hlavnou myšlienkou nového albumu je podľa vlastných slov Davea Okumu 
"uvedomenie si krehkosti sveta a vzácneho daru života, zároveň úžasu 
nad tým, akú trpezlivosť s nami má tento svet".   
CD  13  €  /   LP   20  €    
 
 
Iggy POP – Post Pop Depression  (Caroline 2016) 
17. štúdiový album veterána Iggyho Popa bol nahrávaný bez pozornosti 
médií a hosťujú na ňom Dean Fertita z Queens of the Stone Age a bubeník 
Matt Helders z Arctic Monkeys.  Hudobne pripomína avant-rockové 
obdobie z Iggyho raných spoluprác s Davidom Bowie. Podľa autorových 
vyjadrení to má byť jeho labutia pieseň, ale necháme sa prekvapiť, čo nám 
ešte pripraví v budúcnosti. Momentálne je to sprievodné turné k albumu, v 
rámci ktorého sa objaví aj v Európe. 
CD 18 €  /   2LP180g  28 € 
 

 



 
Nils FRAHM & NONKEEN – Gamble  (R&S 2016) 
Nonkeen je ďalší z aliasov Nilsa Frahma, tentokrát v trocha 
experimentálnom elektronicky ladenom projekte so svojími berlínskymi 
kamarátmi z detstva, Fredericom Gmeinerom a Sebastianom Singwaldom. 
Debutový album Gamble, ktorý dlho dozrieval "v šuplíku" sa teraz dočkal 
po dlhých rokoch vydania. Nonkeen sme v rámci európskeho turné mali 
možnosť vidieť v máji aj v bratislavskom MMC.   
CD 17 €  /   2LP180g  28 €   
 
 
 
Julia HOLTER – Have You In My Wilderness (Domino 2015) 
Štvrtý album losangeleskej rodáčky získal mnoho pochvalných kritík 
naprieč rozličnými hudobnými magazínmi, ktorých autori nešetrili 
superlatívmi na adresu talentovanej speváčky, pesničkárky a klaviristky, 
bol zaradený medzi najlepšie albumy r. 2015. Album je plný príbehov, 
prerozprávaných Juliiným silným vokálom - pripomínajúcim Joni Mitchell či 
Nico - pričom v spojení s hudbou si zachováva tajomnú atmosféru. 
LP180g 26 €   
 
 
 
ROOTS MANUVA – Switching Sides (Record Store Day 20 16) 
(Ninja Tune 2016) 
Príspevkom uznávaného britského umelca Rootsa Manuvu k Record Store 
Day 2016 je limitovaná edícia obsahovo bohatého 12“vinylu Switching 
Sides. A-strana obsahuje päť skladieb, z toho dve pochádzajú z 
aktuálneho albumu Bleeds (Crying a One Thing) a na B-strane ich zasa 
nájdeme v inštrumentálnych verziách. 
VINYL EP 11 €   
 
 
 
Henri TEXIER vs BONOBO – Les La-Bas (Bonobo Remix) 
(RSD2016) (Ninja Tune 2016) 
Bonobova špeciálna verzia skladby 'Les La-Bas' legendárneho 
francúzskeho jazzového kontrabasistu Henriho Texiera. Originál je z roku 
1977 z Texierovho albumu Varech, remix vyšiel pri príležitosti Record Store 
Day 2016. Podľa nezávislého britského hudobného serveru The Vinyl 
Factory je to jedna z najlepších nahrávok z tohtoročného RSD. 
12“ VINYL  9 €   
 

 
 

If Music presents You Need This: Eastern European Sounds 
1970-1986 (Ninja Tune 2016) 
Špeciálnu jazzovo orientovanú nahrávku pre RSD 2016, zameranú na 
východnú Európu, skompilovali ľudia z londýnskeho hudobného obchodu 
If Music Jean-Claude a Adrian Magrys. Nájdeme na nej šesť skladieb - 
chytľavé poľské disco groovy (Wojciech Karolak a Andrzej Korzynski), 
hutný jazz od Polski Jazz Ensemble a pôvodom ruského jazzového 
klaviristu "Prince Igor" Yahilevicha, hrejivý spirituál jazz od maďarských 
Binder Quintet a skladba Random (Naslepo) československého 
synthjazzového klávesistu Alojza Boudu 'Random' z r. 1980. 180g čierny 

12" vinyl v rozkladacom obale. Limitovaná edícia 500 ks.    LP  15 € 


