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SKLADATEĽKA,
PRODUCENTKA,
HUDOBNÍČKA A
SPEVÁČKA

Jeden z najvýraznejších talentov na slovenskej
hudobnej scéne. Jej debutový album Pustvopol
(Slnko records, 2016) si získal uznanie kritikov,
nominácie i ocenenia na Slovensku, aj v zahraničí a
je považovaný za jeden z najžiarivejších slovenských
debutov za poslednú dekádu. Jej hudba stavia na
výraznom vokále širokého ambitu. Navonok étericky
pôsobiaca, no plná šeliem — taká je aj jej hudba.
Krehká a pálčivá a hneď na to divá a drsná, s
temnou predtuchou. Neo-classical, minimal synth-
pop s prvkami experimentu, glamrocku, retra
70tych a 80tych rokov, založená na slovenskej
ľudovej a popovej tradícii, s klasickým
skladateľským a interpretačným remeslom. Úlet a
pot pourri obľúbených štýlov súčasného umelca,
kde je syntéza jedným z hlavných východísk.
Zaujme hudobne, aj vizuálne — goticky
minimalistická, nenápadná a zároveň plná expresie
a drámy. Jej hudba je ako film noir s občasnými
trpkosladkými momentami. 



POSTALGIA
O  A L B U M E  P O S T A L G I A

Katarína Máliková na svojom v poradí druhom
albume prekračuje hranice žánru world music a
posúva sa do nových, pre ňu neprebádaných
zdrojov zvuku.
„Jemná, zahmlená no veľmi silná spomienka na
niečo, čo sa nestalo. Objavuje temné zákutia
ženskej duše, efemérnosť romantických vzťahov,
minulosť a nuansy detských spomienok, ktoré
nás celý život sprevádzajú a ovplyvňujú.“
V repertoári albumu Postalgia zachováva
krehkosť klavírnych aranžmánov a spevu, ktorý
stále miestami odkazuje na „temný
horehronský“ vokál, oveľa viac však počuť nové
nástroje, syntetizátory, či napríklad inšpirácie
škandinávskym synth-popom.
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