


JÁN CIKKER 105

    Album je inšpirovaný najmä zborovou tvorbou skladate¾a a ¾udovými 
námetmi. 

    Traja slovenskí hudobníci si do nahrávacieho štúdia pozvali aj hostí, ktorí 
naznaèujú ich “nadžánrové“. Bubeníka Juraja Šušaníka a perkusionistu Petra 
Raitla doplnila uznávaná sopranistka Eva Šušková. Samotná myšlienka 
predstavi� hudbu Jána Cikkera v novom výraze vzišla od tímu Cikkerovho 
múzea v Bratislave. „Dlhodobo sa snažíme interpretova� nadèasové nápady a 
spoloèenské témy, ktoré sú aktuálne aj dnes. Pokúšame sa zachyti� hudobný 
výraz a atmosféru, ktorá by mala by� 105 rokov od narodenia skladate¾a 
zachovaná. Priam alchýmiou bolo skúma� Cikkerov originálny kompozièný 
prístup v spracovaniach ¾udovej hudby. Tým sme spolu s Robertom Pospišom 
dospeli k akémusi meta spracovaniu ¾udovej piesne,“ dodáva na adresu 
originálneho projektu Nikolaj Nikitin. Oceòovaný saxofonista sa na albume 
Ján Cikker 105 predstavuje aj v úlohe zvukového experimentátora. Dôležitou 
súèas�ou novej nahrávky vydavate¾stva Real Music House sú totiž 
atmosférické zvuky slávnych syntetizátorov.

Vypoèujte si celý album Nikitin/Pospiš/Sillay – JÁN CIKKER 105

https://nikitinpospisillay.bandcamp.com/releases




Krstilo sa v špeciálnom priestore
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    Nový poh¾ad na tvorbu významného slovenského 
skladate¾a. Pocta hudbe Jána Cikkera vyviera zo 
spontánnosti s akou Nikitin, Pospiš a Sillay pristupujú 
k štúdiovej práci. Agresívne gitarové plochy, živelné 
rytmy, experimentálne vokály, surovo nahrané 
fragmenty Cikkerových zborov. Emocionálne 
poèúvanie. To je schopnos�, ktorú na albume Ján 
C i k k e r  1 0 5  v y ž a d u j e  a u t o r s k á  t r o j i c a  
Nikitin/Pospiš/Sillay od svojho poslucháèa. „V 
dnešnej dobe plnej strachu, spoloèenských a 
politických zmien, akoby samotné názvy piesní 
opisovali svet okolo nás. Tak ako Cikker aktualizoval 
obsah ¾udových textov vo svojej dobe, snažili sme sa 
my teraz aktualizova� jeho odkaz,“ uzatvára Nikolaj 
Nikitin. 

NIKITIN/POSPIŠ/SILLAY 
Povedzte mojej materi (Tell to my mother)
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https://www.youtube.com/watch?v=AJloBLDXxlU


Povedali o albume Ján Cikker 105 :

„Utajený tip pre trpezlivé uši. Cikker by niektoré vlastné veci nespoznal, 
nato¾ko divotvorné aranžmány sa im táto trojica rozhodla vštepi�. Pocta 
dopadla skvostne, skladate¾ by urèite ocenil vynaliezavos� hudobníkov, 
ktorí jeho odkaz pochopili a uchopili svojhlavo. Atmosféra dýcha 
folklórom, vyšinutým jazzom i avantgardnými smermi vážnej hudby." ( 
Marek Danko, reportér hudba.sk)  

Album Jan Cikker 105 sa dostal  medzi 30 najlepších albumov roka 2016 
pod¾a hudba.sk
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http://hudba.zoznam.sk/nazory/30-12-2016-30-najlepsich-albumov-roka-2016-podla-redaktorov-hudbask/
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