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George Michael je znovu v hre

Ikar odporúča

A spolu s ním aj harfista zo Žiliny, Michal Matejčík

Máloktorý hudobník
sa môže pochváliť
tým, že na jednom
pódiu vystupuje
s hviezdou akou je
George Michael.
Medzi takých
šťastlivcov patrí
žilinský harfista
Michal Matejčík. Hoci
hrá vo vypredaných
sálach, jeho méty sú
aj inde – rád by sa
predstavil na domácej
scéne.
Katarína Marčeková
Snímky archív Michala Matejčíka

O

Michalovi Matejčíkovi sme už v našich novinách písali. Talentovaný
harfista sprevádzal na koncertom turné Georgea Michaela
až do chvíle, kým speváka so
zápalom pľúc nepreviezli do
viedenskej nemocnice. Stalo sa
tak pred Vianocami minulého
roka. Dnes môžeme s úľavou
povedať, že George Michael je
znovu v hre. A spolu s ním aj
Michal Matejčík, ktorého opäť
angažoval na koncerty.

Najskôr Európa potom
Austrália

Spevák sa v súčasnosti cíti
dobre, i preto sa rozhodol pokračovať v prerušenom turné.
Michal prezrádza: „Prvýkrát
po svojom uzdravení vystúpil George Michael na záverečnom ceremoniáli Olympijských hier v Londýne a zožal
úspech. Teraz sa pripravuje
na turné, ktoré začne 4. septembra práve tam, kde bolo
tak dramaticky prerušené, čiže
vo Viedni.“ Všetky presunuté
koncerty popová legenda fa-

Allison Pearsonová

Neviem, ako
to dokáže

Harfista sa napriek veľmi pozitívnym ohlasom necíti byť slávny ani známy.

núšikom vynahradí. A tak sa
Michal s členmi Českého národného symfonického orchestra a Londýnskeho symfonického orchestra predstaví
vo Viedni, Bruseli, Amsterdame, pribudol i koncert v pa-

„Aby išli veci
ako po masle,
človek sa musí
naučiť disciplíne,
trpezlivosti
a zároveň brať
všetko ako hru,
lebo je to hra.“
rížskej Opere Garnier. Turné
bude pokračovať vo Veľkej Británii a v novembri začne úplne
nová koncertná šnúra po celej
Austrálii. Dohromady umelcov
čaká až 29 vystúpení.

Čisto pracovný vzťah

Na nové turné sa hudobníci
poctivo pripravujú. Minulú sobotu začali skúšať v Londýne,
George Michael pre nich dokonca objednal štadión Wem-

bley. „Skúšame desať hodín
denne. Oproti minulému turné budú v zozname skladieb aj
nové piesne. Scéna na pódiu,
svetlá a videoprojekcie budú
prepracovanejšie,“
hovorí
nadšene Michal Matejčík. Mimochodom, keď sme pri skladbách, ktorá pieseň od Georgea
Michaela je jeho srdcovkou?
„Z tej veľkej kvality je ťažké
označiť jednu. Ale mám veľmi rád jeho album Older,“ tvrdí harfista a na margo spolupráce so spevákom prezrádza
len toľko, že je čisto pracovná.
„Bavíme sa iba o hudbe a koncertoch. Do bližšieho rozhovoru sa s ním nedá dostať,“ dodáva.

Dobrý večierok padne vhod

Keď sa povie turné, viacerým
sa v mysli vybavia aj „žúrky“ s ním spojené. Michal priznáva, že hoci večierky nemajú často, o to viac padnú vhod.
„Koncertná šnúra je taký kolotoč - hotely, tisícky kilometrov
na diaľnici, únava, vybalovanie
a potom zase balenie. Dobrý
večierok raz za čas, je príjemná forma relaxu a stretnutia
sa s partiou inde než v autobuse a na pódiách,“ hovorí har-

fista. Ťahať niekoľko koncertov za sebou je náročné nielen
psychicky, ale aj fyzicky. Preto sa musí udržiavať vo forme.
Jeho recept znie: „Treba si nájsť
čas na seba a svoje myšlienky.
V tomto „cirkuse“ je dôležité
vedieť, ako sa utíšiť a uvedomiť si, že tento svet fantázie
(ktorým pop turné je), po niekoľkých mesiacoch skončí. Pre
udržanie fyzickej kondície poteší aj fitness v hoteli.“ Hoci časté koncerty dajú zabrať, tvrdá
práca prináša sladkú odmenu.
Michal verí, že po skončí turné
sa mu otvoria ďalšie možnosti, aj keď: „V oblasti hudby je to
o neustálej samostatnej aktivite a komunikácii,“ priznáva Žilinčan.

Aj ticho má svoje čaro

Michal v predchádzajúcom
rozhovore v našich novinách
prezradil, že ho potešila reakcia fanúšičiek, od ktorých
dostal balón v tvare srdca.
Napriek týmto pozitívnym
prejavom, sa necíti slávny ani
známy. Spoluprácu s Georgeom Michaelom si veľmi cení
a v oblasti popu ju považuje za
svoj doteraz najväčší úspech.
No jeho méty sú aj inde, než

na svetových scénach. „Tým,
že žijem vo Viedni by som bol
rád, keby sa mi podarilo zahrať si v Žiline v rámci koncertov vážnej hudby buď na
Stanici Žilina-Záriečie alebo
v Dome umenia Fatra,“ netají
Michal, ktorý má hudby denno-denne dosť. Zahrá si občas
len tak pre vlastné potešenie?
„Áno dosť často, či už na harfe, klavíri alebo gitare. Pre radosť sa venujem aj komponovaniu hudby.“ No ak si má
vybrať čo, bude počúvať cestou
v aute, paradoxne je to ticho.
Dôvod je jednoduchý. „Hudbu
si najlepšie vychutnám na živom koncerte alebo zo slúchadiel na nejakom mieste v prírode,“ vysvetľuje umelec, ktorý
hráva už od detstva. I preto nás
v závere nášho rozhovoru zaujímalo, či niekedy nemal chuť
vyhodiť hudobný nástroj von
oknom. „Nie len nastroj, ale aj
noty a metronóm (smiech). Avšak, aby išli veci ako po masle,
človek sa musí naučiť disciplíne, trpezlivosti, a zároveň brať
všetko ako hru, lebo je to hra,“
dodáva s nadhľadom. Držíme
mu palce nech plánované turné vyjde na jednotku a prajeme
mu ešte veľa úspechov. <

Zoznámte sa s Kate Reddyovou, investičnou riaditeľkou a matkou dvoch detí.
Trpí akútnym nedostatkom
času, ráta sekundy, ako iné
ženy rátajú kalórie. Bojuje
s prefíkanou opatrovateľkou, so šéfom Austrálčanom,
čo jej zíza na prsia, s kolegami, ktorí predstierajú pochopenie, s nespokojným manželom, s mierne zdesenými
príbuznými z manželovej
strany, s dvomi deťmi, ktoré
ju potrebujú, a s mailovým
milencom. Dokonca aj nepracujúce ženy matky krútia
hlavou – ako to len tá Kate
robí, že všetko stíha?
Tak toto je obraz ženy, čo
žongluje s toľkými loptičkami, že jedného dňa jej určite
niektorá spadne!
Allison Pearsonová v neuveriteľne zábavnom a zároveň smutnom románe skvelo rieši dilemu pracujúcej
matky na začiatku dvadsiateho prvého storočia. Britská
spisovateľka India Knightová o publikácii prezradila:
„Neviem si predstaviť ženu,
ktorej by sa táto kniha nepáčila!“
Za tento debutový román
získala Allison Pearsonová
ocenenie v súťaži mladých
autorov British Book Award.
Len vo Veľkej Británii a USA
sa predalo viac ako štyri milióny výtlačkov.
Román sa dočkal už aj filmovej podoby v hlavnej úlohe so Sarah Jessicou Parker.
-km-

Na golf čakal 60 rokov
Architekt Stanislav Toman má tri veľké záľuby:
fotografovanie, psov a golf. Venuje sa im
naplno. Ak má hrať golf tak na Floride, ak
má robiť snímky tak s titulom Majstra Zväzu
slovenských fotografov.
Katarína Marčeková
Snímka Veronika Cvinčeková

S

o Stanislavom Tomanom sme sa stretli minulý štvrtok v deň derniéry
jeho výstavy v obchodom centre Mirage. Už na prvý pohľad
bolo jasné, že žilinský architekt je vo svojej tvorbe všestranný. Venuje sa rôznym
fotografickým žánrom, jeho
zábery sú z rodnej krajiny i zo
zahraničia. Na margo výsta-

vy s úsmevom povedal: „Dcéra
sa mi smiala, že som zo stien
doma zvesil svoje obrázky
a tak môžeme konečne vymaľovať.“ A zároveň potešiť návštevníkov obchodného centra.
Inštalácia bola verejnosti sprístupnená takmer celý august
a ponúkla pekný prierez autorovej tvorby. Napriek tomu, že
sa fotografiami neživí, vyžaruje z nich precíznosť. Základy
získal už počas vysokej školy.
„V rámci vzdelávania sme mali
aj predmet fotografia. Bola to

Stanislav Toman má vo svojej tvorbe aj krásy slovenskej prírody.

dobrá príprava pre život. Nakoniec sa veľa architektov živilo fotografiami,“ prezradil Stanislav Toman, ktorý verejne

začal vystavovať svoje práce
v 80-tych rokoch. Prešiel rôznymi kurzami a niekoľko rokov
bol vedúcim Klubu neprofesi-

onálnych fotografov v Krajskom kultúrnom stredisku v
Žiline. V súčasnosti je členom
združenia výtvarných umelcov
stredného Slovenska, ktorému
predsedá Pavol Muška.
V tvorbe Stanislava Tomana nájdete menšie, ale aj väčšie formáty. Medzi také patria
napríklad zábery spoza „veľkej mláky“. Cestu do USA dostal autor pri príležitosti svojich 60-tich narodenín. „Neter
mi povedala: Nemám pre teba
darček, ale ak sa nenahneváš,
pozývam ťa na mesiac do Kalifornie (úsmev).“ Nebola to
však jeho prvá a posledná
cesta do Ameriky. „Mal som
šťastie, že o desať rokov som
sa znovu dostal do zahraničia,
ale už ako golfista. Išli sme si
so synovcom zahrať na Flo-

ridu.“ Architekt priznáva, že
hoci má golf rád, cesta k nemu
bola dlhá. „Čakal som 60 rokov, kým som chytil golfovú
palicu do ruky. Ešte ako malý
chlapec som chodil k strýkovi do Piešťan. Raz, keď som sa
prechádzal v kúpeľnom parku,
som videl pánov, ktorí mali
divné palice v rukách a búchali do malých loptičiek. Veľmi
sa mi to páčilo. Odvtedy som
si túžil zahrať golf a splnilo
sa to až v Amerike.“ Na ihriská chodí nielen so športovým
vybavením, ale tiež s fotoaparátom v ruke. O tom, že jeho
zábery sú skutočne výnimočné, svedčí fakt, že Zväz slovenských fotografov udelil
Stanislavovi Tomanovi titul
Majster Zväzu slovenských fotografov. <

