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Ako desaťročný nahral sólový album, za ktorý získal zlatú
platňu, a to už mal za sebou úspech s chytľavou pesničkou
Bobi, ktorá sa ako pilotný singel objavila na albume
Peter Nagy a deti 2. Z detskej hviezdy sa stal mladý muž, ktorý
cielene pracuje na svojej „dospeláckej” kariére. Na VŠMU
vyštudoval muzikálové herectvo a dnes pôsobí vo viacerých
bratislavských divadlách. Okrem úspešných predstavení
ako Tančiareň, Boyband či Príbeh Ulice 2 najnovšie stvárňuje
hlavnú postavu v muzikáli Rent. V rádiách sa tiež hrá jeho
nový singel Just the other one a začiatkom roka 2014 by rád
vydal svoj prvý „dospelý“ sólový album.
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1.

Keď
vyrastiem,
chcem byť
šťastný

Ak opomenieme spev, tanec a herecké vlohy,
na čo by ste chceli mať ešte talent?
Ak by som hovoril o umení, tak by som chcel mať talent na kreslenie,
lebo to mi nikdy nešlo a moje kresby na hodinách výtvarnej výchovy
vyzerali stále akoby som sa pozabudol niekde v škôlke. Čo sa
týka športov - keďže som dlhé roky tancoval na vysokej úrovni, so
svojím telom si celkom rozumiem, takže som sa ešte nestretol so
športom, ktorý by mi naozaj nešiel. Ale veľa je aj takých, ktoré som
ešte nevyskúšal kvôli strachu... napríklad rafting. Ak teda náhodou
existuje talent na prekonávanie strachu, tak ten by som si prosil.

2.

Pre ktoré ľudské chyby máte najväčšie pochopenie?
Najviac asi rozumiem každodennej ľudskej naivite i tomu,
že si ľudia vyberajú vždy zdanlivo pohodlnejšiu cestu
životom a tiež mám veľké pochopenie pre ľudí zaslepených
láskou, ktorí sami seba bičujú, ani nevedia prečo.

3.

Ktorá historická udalosť, hnutie či míľnik v dejinách
vzbudzuje vo vás rešpekt, úctu a obdiv?
Neviem, či sa to dá považovať za historický míľnik, pretože ide o
udalosť posledných rokov, ale momentálne obdivujem revolúciu
na Islande. Jeho obyvatelia boli schopní postaviť sa moci peňazí
a preniesť zodpovednosť za upadajúci štát na tých, ktorí za tento
úpadok naozaj môžu a ktorí sa zodpovednosti úspešne vyhýbali.

4.

Pravá dáma - čo všetko si pod týmto
pojmom predstavujete?
Všeobecná predstava o pravej dáme by asi nebola vzdialená
osobnostiam ako Milka Vášáryová alebo Hillary Clinton, aj
keď s Hillary som sa ešte osobne nestretol, takže to neviem
objektívne zhodnotiť (smiech). Mne však úplne stačí, keď sa
žena správa žensky, uvedomuje si svoj prirodzený pôvab a
nepotrebuje drahé šaty na to, aby ukázala, že má svoju cenu.
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5.5.

A obraz pravého
gentlemana?
Niekedy mám pocit,
že väčšina žien už ani
gentlemanov nechce.
Je im smiešne, keď sa k
nim muž správa s úctou
a berú to skôr za akúsi
taktiku „balenia“. Ja sa
rozhodne za gentlemana
nepovažujem, ale keďže
moja mamka ako rodič
bola v mojej výchove
dominantnejšia, čo-to
o úcte k ženám sa
na mňa nalepilo.

6.

ETC.

Čo myslíte, po čom
dnešné ženy túžia?
Podľa mňa ide skôr o to,
či ony naozaj vedia, po
čom túžia. Pre mňa ako
speváka a herca je však
lepšie to nevedieť. Mám
tak o čom hrať a spievať.

7.

Viete vždy presne, čo
chcete a idete si za tým,
alebo necháte, nech vás
život unáša kade ľahšie?
Zatiaľ životom celkom
pohodlne a úspešne
plávam, ale cítim, že
prichádzajú pereje a mal
by som sa chopiť vesla.

8.

Viete si predstaviť, že
by vám za „pašovanie“
a počúvanie trebárs
platní Rolling Stones
hrozil vyhadzov zo školy,
ako kedysi za totality?
Nie, lebo to považujem za
obmedzovanie základných
ľudských práv. I keď
podobné absurdné
príklady sa dejú stále,
len sa na ne pozeráme
cez rafinovanejšie ružové
okuliare. Ale aspoň
môžeme počúvať, čo
chceme a kedy chceme...
hoci o chvíľu možno
nebude koho a za čo.
Práve preto si cením ľudí,
ktorí sa neboja postaviť
režimu a bojujú hlavne za
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spravodlivosť a morálne
hodnoty, aj keď to už
dnes znie ako klišé...

vrkočmi. Tak som si na ne
nejako privykol (smiech).

9.

Manželstvo na
celý život - veríte
v také čosi?
Absolútne naň verím,
aj keď je to dlhá cesta,
plná skúšok dôvery
a úprimnosti.

Aká hudba vám
momentálne
ulahodí najviac?
Počúvam zväčša jazz s
príchuťou rhythm and
blues, ale nepohrdnem
žiadnou kvalitnou
hudbou s emóciou.
Milujem hudobníkov, keď
nám prostredníctvom
svojho nástroja rozprávajú
niečo nevypovedateľné,
či už je to v metalovom,
rockovom alebo jazzovom
obale. Konkrétne
napríklad José James
alebo Jill Scott.

10.

Replika, citát,
myšlienka, ktorá vás
vždy rozosmeje...
Vždy ma rozosmejú
repliky z kultovej hry
English is easy, Csaba is
dead, ktorá sa hrávala
v divadle GunaGu.
Žiaľ, väčšina z nich sa
nedá publikovať, keďže
táto hra je z drsného
mafiánskeho prostredia.
Mám však ešte radšej
výroky na zamyslenie,
špeciálne sa mi páči jeden
od Johna Lennona :
„Keď som prišiel do
školy, učiteľka sa ma
spýtala, čo chcem byť,
keď vyrastiem. Povedal
som ‚šťastný‘. Povedala
mi, že som nerozumel
otázke. Ja som povedal,
že ona nerozumie životu.“

11.

Čo vás bezpečne odradí
a čo priláka na tom,
ako žena vyzerá?
Som tak trochu zaťažený
na ruky. Keď nemá žena
pekné ruky, má to u mňa
ťažké. Páči sa mi, keď má
žena stiahnuté vlasy a
vynikne jej tvár. Možno
preto, že som ako dieťa
bol folklorista a naše
dievčatá chodili len s

12.

13.

Prvé dieťa po tridsiatke
a neskôr. Považujete
to za správne
rozhodnutie dnešných
mladých žien?
Myslím, že mať dnes
dieťa, je luxus a vôbec
sa ženám nedivím, že
chcú mať akú-takú
istotu zabezpečenia
predtým, ako sa
rozhodnú pre dieťa.

14.

Kde má hranice tzv.
„ženská emancipácia“?
Proti ženskej emancipácii
nemám v podstate nič,
len by som privítal,
keby sa niektoré ženy
rozhodli pre istú mieru.
Aj keď neviem, či sa to
týka emancipácie, ale
ženám by mali zakázať
robiť kulturistiku a
podobné silové športy,
lebo keď vidím nejakú
slečnu, ktorá má biceps
väčší ako moje stehno,
má to na mňa prudko
antikoncepčné účinky.

15.

Najlepší priateľ
človeka je...
... pravda. Aj keď bolí, tá
jediná nás posúva vpred.

16.

Modlíte sa niekedy?
Ako dieťa som sa modlil,
ale nevedel som prečo
ani ku komu. Asi nie som
veriaci v pravom slova
zmysle. Neuznávam
cirkev ako inštitúciu a
keď hľadám chybu, tak
predovšetkým v samom
sebe. Občas však mám

pocit, že potrebujem niečomu väčšiemu ako sme
my, ľudia, poďakovať - tak to by mohol byť ten boh.

17.

Ľudia vo vašom živote, pred ktorými
sa vám podlamujú kolená?
Skutočne sa mi podlamovali, keď som prvýkrát
hral predstavenie Tančiareň v SND s maestrom
Chudíkom alebo keď som sa stretol s Dankou
Bartekovou tesne po tom, čo vyhrala bronz
na olympiáde. Aj keď neviem, či to bolo z
osobných alebo športových dôvodov (smiech).

18.

Muž vyzerá najviac sexi vo skvele
padnúcom obleku... Súhlasíte?
To, či je to sexi, neviem, to už musia posúdiť
ženy, ale rozhodne si myslím, že oblek
mužovi dodáva veľkú dávku vážnosti a
elegancie. Samozrejme, pokiaľ ho dokáže
nosiť a je mu prirodzené si ho obliecť.

19.

Ste skôr mestský kaviarenský typ, alebo
vám niečo hovorí aj príroda a vidiek?
Som taký nejaký „všežravec“. Páčil sa mi
aj hektický život v New Yorku (kde som
absolvoval dvojmesačnú stáž u uznávaného
učiteľa spevu Justina Stoneyho), ale milujem tiež
Tatry, prírodu, vidiek a ťažkú fyzickú prácu.

20.

„Tento spôsob leta sa mi zdá...“ Aké
leto má za sebou Martin Madej?
Toto leto bolo pre mňa zlomové, keďže som na
jeho začiatku po sedemnástich rokoch vypustil
do sveta svoj nový sólový singel Just the other
one. Myslím, že sa ľuďom zapáčil, a tak som
začal pracovať na ďalších piesňach a postupne
by som sa rád dopracoval k albumu. Takže
tohtoročné leto bolo bez dovolenky, ale stálo zato!

