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Názov projektu:

Hommage á Ján Cikker
Autorka: Lucia Maloveská

Stručný popis:
Hommage á Ján Cikker bude pripomienkou významného banskobystrického rodáka, hudobného
skladateľa Jána Cikkera, od smrti ktorého v decembri tohto roku uplynie 30 rokov. Pôjde o koncert
vážnej hudby s ťažiskom v Cikkerových dielach, ktoré však budú doplnené niekoľkými súvisiacimi
dielami iných autorov a takisto krátkymi hovorenými vstupmi, ktoré publiku priblížia osobnosť Jána
Cikkera. Účinkovať budú umelci spätí s Banskou Bystricou: pôjde o profesionálnych hudobníkov aj
talentovaných študentov.

Popis projektu:
Projekt si kladie za cieľ zvýšiť povedomie o Jánovi Cikkerovi, významnej osobnosti slovenskej hudby,
ktorého tvorbe je azda v rámci banskobystrického kultúrneho života stále venovaný príliš malý priestor
na to, aký veľký bol jeho prínos a vplyv na hudobné umenie na Slovensku. Koncept podujatia je
vystavaný tak, aby predstavil hudbu a aj osobnosť tohto skladateľa: zaznejú teda Cikkerove (komorné)
kompozície, doplnkom však budú aj nenáročne spracované hovorené vstupy, pojednávajúce o
Cikkerovom živote, tvorbe, ale aj vzťahu k Banskej Bystrici. Súčasťou podujatia by mala byť krátka
oficiálna recepcia. Pre širší hudobno-historický kontext a zároveň väčšiu poslucháčsku atraktivitu budú
okrem Cikkerových diel zaradené aj krátke skladby autorov, ktorí s ním boli v užšom vzťahu, v pláne je
aj premiéra celkom nového, objednaného diela, ktoré vznikne ako pocta tomuto skladateľovi. Do
realizácie projektu budú zapojení aj študenti banskobystrických hudobných škôl, interpretmi budú
výrazné hudobnícke osobnosti a perspektívni študenti hudby, viac či menej prepojení s Banskou
Bystricou. Na spoluprácu plánujeme osloviť najmä Konzervatórium Jána Levoslava Bellu, respektíve
jeho študentov, čo však ešte nie je oficiálne. Za dramaturgiu a realizáciu podujatia bude zodpovedať
najmä navrhovateľka, Lucia Maloveská, študentka hudobnej teórie a hudobná kritička, ktorá v roku
2018 pracovala na Koncerte k 100. výročiu Československa, ktorý sa 29. 10. 2018 uskutočnil na Radnici
mesta Banská Bystrica pod záštitou primátora.

Čas a miesto realizácie projektu:
September 2019, Cikkerova sieň Historickej radnice mesta Banská Bystrica.

Rozpočet projektu:
Druh položky:
1. honorár pre interpretov
2. honorár za novovytvorenú skladbu k tejto príležitosti
3. technické položky (napr. ladenie klavíru, tlač programu...)
4. plagáty, propagácia

Suma v €:
800
200
150
50

5. občerstvenie pre účinkujúcich a hostí na recepcii

Celkový rozpočet projektu v €:

50

1250

Dobrovoľnícka činnosť navrhovateľa:
Navrhovateľka projektu dobrovoľnícku činnosť pri jeho realizácii neuvádza.

Udržateľnosť projektu:
„Ide o koncert k výročiu, čo je vždy skôr jednorazová akcia. Potenciál ďalšieho využitia však vidím v
textoch o Jánovi Cikkerovi, ktoré budú súčasťou koncertu. V mierne pozmenenej podobe by mohli byť
základom pre edukačný program, ktorý by sa prezentoval na školách. Ako reálnu však vidím najmä
možnosť oficiálneho vydania premiérovanej skladby v niektorom hudobnom nakladateľstve. Obe
alternatívy však vyžadujú dohody aj s ďalšími subjektmi a inštitúciami a ide teda skôr o vzdialenejšiu
víziu.“

