
Longital v 2022 a nový album Dočista

Longital sú gitarista Daniel Salontay a basgitaristka/speváčka Shina. Majú za sebou  
stovky koncertov nielen v Československu, precestovali celú Európu, vyšli si na dve turné 
v USA a Kanade spojené s opakovaným pozvaním na festival SXSW Austin (2012, 2013), 
a stihli aj jedno veľké turné na Ukrajine a na Kryme keď to ešte bolo možné (2013). Nahrali
12 radových albumov, a hudbu vnímajú ako svoje poslanie: Dano sa stará o koncerty, 
menežovanie kapely a najnovšie aj učí vznešené pravdy o gitare, Shina sa venuje dobre 
rozbehnutému vydavateľstvu Slnko Records a svoj vzácny voľný čas trávi v tichu a v 
záhrade, čo je nevyčerpateľný zdroj inšpirácie pre jej osobné básne z ktorých neskôr 
vznikajú texty piesní.  

Nový, dvanásty radový, album Longital má názov Dočista a vznikol v Danovom hudobnom
ateliéri v čase pandémie keď sa opäť raz nevedelo, čo bude ďalej s hudbou. Zásadným 
momentom novej tvorby Longital je spolupráca s producentom, sound artistom a 
performerom Andrejom Bakom z Londýna ktorý má slovenské korene aj meno, hoci 
nehovorí po Slovensky. Priateľstvo trojice začalo v roku 2008 kedy Andrej koncertoval po 
svete so speváčkou Nicolette zo skupiny Massive Attack a na Slovensku sa zoznámil s 
Danom a Shinou. Krátko nato vytvoril remix skladby Konečne si letel, ktorý vyšiel na 
remixovom albume Longital Revoyaged v roku 2009 a bol predstavený aj spoločným 
živým vystúpením na festivale Wilsonic v tom istom roku. Dlhoročné priateľstvo trojice 
pokračovalo každoročne spoločne stráveným časom na Slovensku výletmi do Bielych 
Karpát, oslavami Silvestra, či návštevami koncertov festivalu Next, Vzájomné porozumenie
vyústilo najnovšie do najrozsiahlejšej hudobnej spolupráce na albume Dočista, Andrej 
koncom roku 2021 púšťal Danovi a Shine svoje nové tracky založené na modulárnej 
elektronike a tie sa Longitálcom sa tak zapáčili, že si ich okamžite vyžiadali a nechali sa 
nimi inšpirovať. Začiatkom roku 2022 na báze Andrejovej veľmi organickej až hypnotickej 
elektroniky začali vznikať piesne pre nový album Dočista. 

Andrej Bako je zvukový umelec so sídlom v Londýne, ktorý využíva terénne nahrávky a 
modulárnu elektroniku na vytváranie kompozícií a zvukových scén pre site specific 
inštalácie a improvizované performance. Používa procesy ako je preusporiadanie a 
usporiadanie, aby odhalil neviditeľné deje (nepočuté) a urobil ich viditeľnými (počutými), 
čím vytvára nový uhol pohľadu a spochybnňuje predsudky a stereotypy v nazeraní na veci.
Účinkoval na medzinárodnej úrovni v kapelách ako Nicolette (speváčka z Massive Attack),
spolupracoval v štúdiu s Kylie Minogue a Natalie Imbruglia a jeho zvukové inštalácie boli 
predstavené v Barbican London, Hayward Gallery's Art Night a The Light Festival Iceland.
 
Shina:
“Mali sme k dispozícii 5 podkladov a dohodli sme sa, že ich použijeme presne tak ako sú 
spravené, že na nich nebudeme nič meniť, nebudeme ich rozoberať a necháme ich nech 
nás vedú. Vybrala som si vždy tému textu, ktorá sa mi vynárala zo zápisov a z nálady 
Andrejovej skladby. Potom sme buď ja alebo častejšie Dano začali pridávať vrstvy iných 
nástrojov, ktoré by nás harmonicky viedli cez tú modulárnu krajinu. Keďže som mala v 
zime zlomenú ruku a nemohla som ňou otáčať, nedalo sa mi hrať na base a sadla som si 



rovno za synťák. A tak sme pekne týždeň po týždni vyťahovali podklad za podkladom a 
vŕšili na ne svoje nápady až kým nebola pesnička hotová. Najviac nám dali zabrať Tvoje 
vojská, o ktoré sme sa uchádzali asi dva týždne, potom sme to celé zahodili a vrátili sa k 
ním až keď boli ostatné pesničky hotové. Nechceli sme sa vzdať.

A potom sú tu ešte pesničky pri ktorých Andrej nebol: Dočista, ktorá vznikla ešte na konci 
februára ako pokus, či to ešte vieme sami dvaja rozbehnúť, Biele na bielom, kde mi Dano 
pripravil komplet inštrumentálny základ a Danov rap Na konci hudby, kde som dohrala na 
záver basu a OP synťák.

V textoch som sa venovala témam, ktoré ma v posledných rokoch niekde po ceste našli a 
zapísala som si ich. Tvoje vojská o boji samého so sebou, Noví hostia o neustále útočiacich 
myšlienkach v hlave, Biele na bielom, keď sa ich podarí vypnúť a užiť si inú realitu alebo 
Dočista, keď zistíš, že si toho ešte veľa chcela urobiť, ale už ti to vôbec nepríde dôležité a 
kľudne sa toho vzdáš.”

Dano:
“Na jeseň 2021 prišiel Andrej opäť do Bratislavy kvôli festivalu Next, a v rámci toho sme ho
už tradične uniesli vyluftovať sa z Londýnskeho smogu a napáchnuť dymom z krbu na 
chalupe v Bielych Karpatoch. Andrej pri ohni spomenul, že po rokoch venovaných sound 
artu, zvukovým inštaláciám a ozvučovaniu artových filmov, opäť začína tvoriť hudobné 
tracky a hrať naživo. Počúval som pozorne čo nám pustil, a bolo to úplne iné než čo robil  
pod pseudonymom Loop Ellington od roku 2008 keď hral s Nicolette od Massive Attack a 
po koncerte sme sa dali do reči ako Ableton nerdi. Nová Andrejova hudba ma očarila, bola
hypnoticky mesmerizujúca, živá a organická, nevypočítateľná. Založená na princípe 
modulárnej elektroniky, čo si okrem káblov neviem dosť dobre predstaviť (uvidím na 
koncertoch s Andrejom v septembri a októbri). Tracky sa tvoria a rozvíjajú od nuly,  naživo 
a manuálne,  dejú sa neopakovateľné veci. Pocítil som že toto je vesmír s ktorým  by som 
rád spojil našu hudbu. Andreja sme rovno z výletu, poriadne  vyúdeného, vyložili na 
lietadlo. Chrobák v hlave ostal a začiatkom 2022 prišli Andrejove tracky pre náš album. 

Tvorba albumu Dočista až na tri výnimky spočívala hlavne v aktívnom počúvaní 
Andrejových trackov a čakaní na obsah, čím myslím text, až potom mohla prísť hudba. 
Vyzeralo to tak že Shina si popri tom listovala v zápisníkoch a ja som len tak ležal alebo 
brnkal na gitare a občas si nahral “bimbanie” alebo len slovný komentár. Nepreskakovali 
sme zo skladby na skladbu, vždy sme sa plne venovali jednej, od nuly až po hrubý mix. Až
na jednu výnimku : Tvoje Vojská. Tá nám dala zabrať, robili sme ju na dvakrát a natočili 
materiálu čo by vydal na celý album. Dobre že sme to nevzdali, a aj preto má skladba dve 
verzie – svetlú, dennú a temnú, nočnú (Dirty Beast Version). Výzva pri hudbe a aranžovaní
bola rytmicky a harmonicky posunúť vnímanie elektronického tracku a vytvoriť prostredie 
pre Shinu, jej prácu s textom, frázovaním a melódiou. V Tvojich vojskách šlo (spočiatku 
bezúpešne) o to ako neustále meniť pohľad na štyri pentatonické tóny v elektronike, 
vedomo a architektonicky. V celom procese som využil to, čomu som sa venoval počas 
covidových mesiacov: harmónii, rytmu, modalite, dopĺňaniu medzier v základoch, pravde v
hudbe a gitare.” 


