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ANIMAL MUSIC VYDÁVÁ NOVÉ ALBUM IVY BITTOVÉ S JEJÍM TRIEM „EVIYAN“

Iva Bittová, všestranná umělkyně, jejíž talent je 
jedním z mála českých uměleckých vývozních artiklů, 
si ve Spojených státech, tedy ve svém současném 
působišti, sestavila před třemi lety nový soubor:
akustické trio Eviyan, které je jakousi volnou 
paralelou domácích Čikori. Eviyan nyní na labelu 
Animal Music vydávají své první studiové album se 
zrcadlovým názvem Nayive. Spolu s Bittovou soubor 
tvoří dva významní představitelé americké 
alternativní scény: kytarista a skladatel Gyan Riley, 
jehož otcem a občasným spolupracovníkem je známý 
minimalistický průkopník Terry Riley, a proslulý 
basklarinetista, skladatel a producent Evan Ziporyn, 

spoluzakladatel souboru Bang On a Can, spolupracovník Phila Glasse, Briana Ena, Paula Simona a mnoha dalších.
Velmi svěží akustický repertoár alba s komorním zvukem tvoří vlastní skladby a improvizace jeho členů. Skladby 
jsou jednoduché a přímé, avšak skrytě rafinované a vycházejí z tradic lidové hudby, jazzu, post-minimalismu i 
vážné hudby. Album tak reprezentuje tutéž linii v tvorbě Ivy Bittové, jako například dnes již legendární Bílé inferno
(1997) vytvořené ve spolupráci s Vladimírem Václavkem, jehož autorské stopy na albu Nayive též nalezneme, 
stejně jako texty Karla Davida a Kena Hunta. Všehoschopný hlas Ivy Bittové se zde přirozeně pojí se zvukem 
akustické klasické kytary, basklarinetu, klarinetu, klavíru a jejích vlastních houslí a společně vytvářejí autentický 
barevný obraz mnoha nálad a významů, intenzivní i lyrický zároveň. Album Nayive vzniklo ve spolupráci se 
zvukovým mistrem Dave Cookem v Saugerties ve státě New York, zvukové dokončení zajistili Milan Cimfe a Pavel 
Karlík v domácím studiu Sono Records a obal je dílem umělců ze Studia Najbrt a designérky Andrey Katonové. 
Album je součástí „Animal Music Edice 2015“ podpořené grantem hlavního města Prahy.

EVIYAN: NAYIVE

1. Memento 1 (Bittová, Riley, Ziporyn)
2. Midnight (Riley)
3. Memento 2 (Bittová, Riley, Ziporyn)
4. Kind of… (Bittová, Riley, Václavek / Karel David)
5. Melismantra (Riley)
6. Memento 3 (Bittová, Riley, Ziporyn)
7. Naléhavá (Bittová, Václavek)
8. Odd Meeting (Ziporyn)
9. Paper Cone (Bittová, Riley, Václavek, Ziporyn / Ken Hunt)
10. Pygmyesque (Ziporyn)
11. Sun Shower (Ziporyn)
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