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Machina Mundi – nové skandinávské kvarteto Luboše Soukupa vydává 
debutové album 

Machina Mundi je nová kapela saxofonisty a 
skladatele Luboše Soukupa, který už přes 10 let žije 
v Kodani. Založil ji spolu se svými přáteli z Rhythmic Music 
Conservatory, kanadským kontrabasistou Graigem Earlem, 
švédským bubeníkem Danielem Johanssonem a 
klávesistou Williamem Larssonem, s cílem vytvořit nové 
hudební univerzum. Luboš Soukup na něm představuje svůj 
nový autorský repertoár, který byl dosud vřele přijímán 
publikem na koncertech především v Dánsku.  

Díky bohatému spektru klávesových nástrojů a analogových 
syntezátorů evokuje Machina Mundi jazz-rock 70. let a 
legendární kapelu Weather Report. Bytelný rytmický základ 
a rafinované groovy, nad kterými se nesou lyrické melodie i 

improvizované plochy, to vše spolu s  elektronickými efekty a dozvuky  připomíná jakési mechanické 
univerzum. Jako host účinkuje na albu estonská zpěvačka Karmen Rõivassepp, která momentálně patří 
mezi nejvyhledávanější mladé vokalistky v severských zemích. Její hudební záběr je skutečně široký a 
sahá od tradičního jazzu až k modernímu. V Dánsku pravidelně spolupracuje s tamějšími předními 
hudebními tělesy jako Danish Radio Big Band či Aarhus Jazz Orchestra.  

Machina Mundi je dalším počinem Luboše Soukupa, které představuje jeho schopnost přicházet 
s novými projekty, v nichž se smývají hranice žánrové i geografické. Jiným takovým příkladem je nedávné 
album Levitas, které nahrál v duu s německým pianistou Chris`anem Pabstem nebo jeho úspěšný 
mezinárodní Luboš Soukup Quartet, který nahrál album Země s hostujícím světoznámým kytaristou 
Lionelem Louekem.  

Album Machina Mundi bylo nahráno v Kodani ve spolupráci se zvukovým mistrem Augustem 
Wanngrennem ve studiu The Village Studio, který rovněž provedl mix nahrávky. Mastering alba provedli 
Pavel Karlík a Adam Karlík ve studiu Sono Records Doupě. Album vzniklo s podporou organizací KODA, 
OSA, Dansk Ar`st Forbund, Dansk Solist Forbund a RUSK. Bylo podpořeno grantem Ministerstva kultury 
ČR i Magistrátu hl. m. Prahy v rámci Edice Animal Music 2022. Album vychází na CD a digitálně 16. 
prosince 2022 u Animal Music, v mezinárodní distribuci společnos` SUPRAPHON. V e-shopu Animal 
Music je k dispozici na CD a v digitálních formátech WAV a MP3. 
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