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Dňa 27. apríla sa v Základnej umeleckej škole v Považskej Bystrici 
konal jazzový koncert CZ-SK BIG BAND MATÚŠA JAKABČICA, ktorý 
je jednou z popredných osobností nielen jazzovej slovenskej scény.  
Koncert sa uskutočnil na popud samotných hudobníkov.  - Bolo to 
vďaka Lukášovi Oravcovi, ktorý tu hral so svojim kvintetom. On po-
vedal pánovi Jakabčicovi, keďže sa poznajú, že tu bolo super a bolo 
tu veľa ľudí, čo som veľmi rád. O tomto to je, keď budú chodiť ľudia 
a bude záujem, tak prídu aj dobré kapely. Často sa to nestáva, zvlášť 
keď ide o takéto hviezdy minimálne európskeho formátu. Je to pre 
nás veľká česť, že sa toto podarilo, - úprimne sa tešil riaditeľ ZUŠ 
Peter Štrauch.  Tento koncert uskutočnili v rámci série mimoriad-
nych koncertov, ktoré sú zamerané na klasiku a jazz, čiže na neko-
merčné žánre. - Pred dvomi rokmi, keď sme začali s touto sériou 
koncertov, tak sme sa báli, že príde 10-15 ľudí, ale opak bol pravdou, 
čo nás veľmi teší,- dodal riaditeľ. Pred koncertom sme vzácneho 
hosťa Matúša Jakabčica trošku vyspovedali. 

Ako ste sa dostali so svojim ban-
dom sem k nám do Považskej 
Bystrice? 
Kolega Lukáš Oravec mi pove-
dal, že existuje jedno vynikajúce 
miesto na usporiadanie koncertu, 
a to je ZUŠ v Považskej Bystrici. 
Dal mi kontakt, zavolal som riadi-
teľovi a na moje veľké prekvapenie 
on bol nadšený tou myšlienkou. My 
sme veľmi radi, že tu môžeme byť, 
veľmi dobre sa tu cítime. Môžeme 
tu byť aj vďaka dotácii Fondu na 
podporu umenia a Bratislavského 
samosprávneho kraja. 
Je to taký netradičný postup, že 
umelec osloví organizátora, ro-
bíte to tak často, alebo je to skôr 
výnimka? 
Pomerne často. Lebo tých orga-
nizátorov poznáme, ale toto je 

prvýkrát, čo sme v Považskej 
Bystrici a dúfame, že ešte sem 
niekedy zavítame. 
Čo vás priviedlo k láske k hud-
be? Začínali ste aj vy v umelec-
kej škole? 
Ja som ZUŠ-ku neabsolvoval, to 
ma obišlo. S hudbou som začal 
o niečo neskôr, chlapci na ulici 
mali kapelu a ja som v nej chcel 
tiež hrať, tak som sa začal učiť 
hrať na gitaru. Mal som už asi 
13 rokov, čiže pomerne neskoro. 
Potom už ako profesionál, keď 
som hral v orchestri, tak som išiel 
na konzervatórium na kompozíciu. 
Potom som absolvoval Berklee 
College of Music v odbore jazz 
composition.
Ako ste sa dostali do Bostonu? 
Aká to bola skúsenosť? 

Pred revolúciou to bolo takmer ne-
možné, bolo to veľmi ťažké a po 
revolúcii sa tie možnosti otvorili. 
Už bolo možné sa o to zaujímať 
a prípadne tam aj ísť. Ja som si 
podal prihlášku a dostal som dve 
štipendiá a na základe nich som 
tam mohol ísť, aj keď už vtedy to 
bolo veľmi drahé.  
Keď porovnáme jazz vo sve-
te a na Slovensku, ako sme na 
tom? 
Ja si myslím, že slovenská jazzová 
scéna je dobrá. Nie je nás veľa, ale 
aj trh je malý. Vzhľadom na to, že 
Slovensko je malá krajina, tak tu 
máme veľa výrazných osobností, 
objavujú sa najmä v mladšej ge-
nerácii. Takže myslím, že jazz na 
Slovensku má pred sebou veľkú 
budúcnosť. 
V jazze vraj konečná odohratá 
verzia skladby závisí aj od vzá-
jomného vzťahu medzi jednotli-
vými členmi hudobného telesa. 
Rovnaká pieseň je vždy odpre-
zentovaná inak... Je to naozaj 
tak? 
Do značnej miery to tak je, lebo 
jeden z hlavných atribútov jazzu 
je improvizácia a samozrejme čím 
väčšie zoskupenie, tým viac nôt 
musíme mať. Čiže máme určité 
aranžmá, ale vždy je tam nejaký 
priestor na improvizáciu a práve 
ona je jadrom ku komunikácii medzi 
jednotlivými hudobníkmi. Myslím 

si, že máloktorá iná hudba nesie 
v sebe do takej miery prvok komu-
nikácie a improvizácie. To aj mňa 
k jazzu pritiahlo a myslím si, že to 
si laická verejnosť na ňom aj cení. 
Často sa na základe improvizácie 
udejú nejaké veci, ktoré môžu byť 
aj nepredvídateľné a tam už je to 
práve na tej vzájomnej komuniká-
cii medzi hudobníkmi. To sú práve 
tie momenty, kvôli ktorým sa oplatí 
hrať. Lebo to je to korenie hudby. 
Samozrejme je potrebné zvládnuť 
jazyk a remeslo. To, čo zahráme 
dnes, budeme hrať aj zajtra, ale 
nebude to rovnaké. Pričom noty 
zostanú totožné... 
Ako dlho fungujete v tomto zlo-
žení? 
Ja som orchester založil v roku 
2004. Impulzom, prečo som to uro-
bil, bolo, že som chcel hrať svoje 
skladby. Počas obdobia fungova-
nia došlo aj k určitým obmenám. 
Jedným z rozhodnutí bolo, že 
som zredukoval obsadenie, naprí-
klad som prepísal niektoré staršie 
skladby pre menšie obsadenie, 
lebo nás je 14, predtým nás bolo 
17. Sú tu niektorí hráči, s ktorými 
spolupracujem len dva-tri roky. 
Zostava je síce stabilná, ale nedá 
sa vyhnúť tomu, že niekedy niekto 
vypadne, takže káder náhradníkov 
mám širší.

V. Klobučníková

Matúš Jakabčic a jeho BIG BAND vystúpili 
v Považskej Bystrici


