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KAPELA VERTIGO VYDÁVÁ NOVÉ ALBUM „NONONONONINININI“

Kapela VERTIGO, pohybující se již přes deset let na 
absolutní kvalitativní špičce soudobé české jazzové 
scény, vydává vynikající páté studiové album 
s názvem NONONONONINININI. Stejně jako 
předchozí alba „Metamorphosis“ a „Taj“, působí i 
novinka nesmírně kompaktním a koncepčním 
dojmem. Album opět dokazuje, že v konstantní 
cestě za novou formou, novým obsahem, novým 
zvukem a novým výrazem nemá VERTIGO (nejen) 
na české hudební scéně konkurenci. Autorem 
většiny skladeb je saxofonista Marcel Bárta, dvě 
skladby jsou dílem slovenského trumpetisty Oskara 
Töröka, který se v nich představuje poprvé i v roli 
velmi zkušeně znějícího zpěváka, jednu skladbu 
složil pianista (zde též hráč na harmonium, klávesy 
a elektronický kolážista) Vojtěch Procházka. 

Neměnnou členskou základnu souboru vedle nich tvoří zpěvačka a violoncellistka Dorota Barová, 
kontrabasista Rastislav Uhrík a bubeník Daniel Šoltis. Kombinace tradičního akustického instrumentáře 
kapely s elektronikou byla významným posunem již na předchozím albu, zde ale dostává zase poněkud 
nový tvar. Nové skladby VERTIGA působí poněkud přístupnějším a písňovějším dojmem, než předchozí 
alba, aniž by ovšem jakkoli ztrácely na rafinovanosti a originalitě.

Kapela VERTIGO je držitelem ceny Anděl za nejlepší 
jazzové album roku pro svůj eponymní debut z roku 
2005 (Amplión Records) a pro třetí album 
„Metamorphosis“ (Animal Music, 2011); za druhé 
album „Vertigo Quintet & Dorota Barová“ (Animal 
Music 2008) i čtvrté album „Taj“ (Animal Music 
2014) získala nominaci na tutéž cenu.

Album NONONONONINININI, jehož název vychází 
z ústřední zpívané akustické konstanty, tvořící 
základ stejnojmenné skladby, která album uzavírá, 
vzniklo ve Studiu Sono Records ve spolupráci se 

zvukovými mistry Milanem Cimfem a Pavlem Karlíkem, autorem návrhu jeho obalu je Aleš Najbrt (Studio 
Najbrt) ve spolupráci s fotografem Janem Tichým. Album bylo podpořeno grantem Ministerstva kultury 
ČR i Magistrátu hl.m.Prahy a distribuuje jej společnost SUPRAPHON, ve fyzické i digitální podobě.

Album bude pokřtěno při koncertu kapely VERTIGO v pražském klubu JAZZ DOCK dne 3.11.2016.
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