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otwarcie festiwalu

W Officynie podczas festiwalu prezentowane s¹
g³ównie elektroniczne sk³ady. Zaczynamy koncertem
n iemal rów ieœn ików: Ba l tschun (ur. 1974)
i Baghdassarians (ur. 1972) wspó³pracuj¹ ze sob¹
w ró¿nych sk³adach, obaj poruszaj¹ siê najchêtniej na
pograniczu kompozycji i improwizacji, którego
specyficzn¹ naturê okreœla siê mianem berliñskiego
redukcjonizmu. Trio dope³nia Sergio Merce (ur. 1973),

ykszta³cony instrumentalista i kompozytor, który
w tym sk³adzie zagra na zbudowanym przez siebie
instrumencie elektronicznym. Operuj¹c na g³owicach
urz¹dzenia - bez zastosowania taœm - korzysta
z szeregu przedmiotów (ig³y, no¿yce), generuj¹c
elektroniczne

w

brzmienia.

Pierwszy koncert w Teatrze Kana odwo³uje siê wprost
do fizycznego charakteru miejsca: drewniana pod³oga,
wspania³e, ciep³e i bogate brzmienie. Obój,
wiolonczela i gitara. Muzycy nigdy dot¹d nie grali ze
sob¹ w podobnej konfiguracji, choæ Bruckmann
i Moser spotkali siê kiedyœ na scenie w grupie
POLWECHSEL. Ileasi, doskonale zna swoich
kolegów. Zbli¿a ich technika, fizycznoœæ instrumentów,
zbli¿a ich tak¿e zamys³ i pragnienie spotkania.

Burn to nieprzecenialna osobowoœæ europejskiej
muzyki improwizowanej. Jego solo to doskona³e
studium metody artysty, soczewka wprost skierowana
na akt improwizowania, artykulacji i techniki.

Charles jest jednym z tych, którzy z instrumentu
uczynili laboratorium dŸwiêku; nie przypadkiem
cz³onek trio z Axelem Dornerem i Johnem Butcherem,
brzmi¹cym niemal jak elektronika. W partnerstwie
z Daviesem, genialnym harfist¹, który odkry³ swój
instrument dla muzyki improwizowanej i Piotrowiczem,
który porusza siê na krawêdzi akustycznego i elektro-
nicznego sygna³u, stwarzaj¹ sobie elektryzuj¹cy punkt
wyjœcia, potencja³ pocz¹tkowy.

24 maja 2002 pi¹tek, godz. 18:00, OFFicyna

godz. 20:30, Teatr Kana

Sergio Merce (Argentyna)
elektronika

Boris Baltschun (Niemcy)
sampler, elektronika

Serge Baghdassarians

elektronika, gitara

Kyle Bruckmann (USA)
obój

Michael Moser (Austria)
wiolonczela

Giuseppe Ielasi (W³ochy)
gitara

Chris Burn (Wielka Brytania)
solo

Xavier Charles (Francja)
klarnet

Rhodri Davies (Wielka Brytania)
harfa

Robert Piotrowicz (Polska)
gitara, elektronika

(Niemcy - Armenia)

Organizuj¹c festiwal chcia³em, aby by³ on
wyzwaniem nie tylko dla s³uchaczy, ale
tak¿e dla uczestnicz¹cych w nim muzyków.

Stopniowo zaprasza³em wykonawców;
wraz z powiêkszaj¹c¹ siê list¹ goœci
stara³em siê montowaæ okreœlone ich
zestawienia proponuj¹c gotowe rozwi¹-
zania, s³ucha³em przy tym ich ¿yczeñ. Ta
manipulacja zasobem improwizatorów
doprowadzi³a do sformowania szeœciu
sk³adów - w mniejszym lub wiêkszym
stopniu pod wp³ywem aran¿acji organiza-
tora.

Wyrazem pe³nej swobody muzyków, ich
wyboru i wp³ywu na program jest sobotni
"wieczór duetów". Tu jedynie wspólnie
z zainteresowanymi okreœliliœmy ucze-
stników. Program wieczoru pozostanie nie
skonkretyzowany, a¿ do momentu spotka-
nia siê bior¹cych w nim udzia³; w³aœnie oni
tu¿ przed rozpoczêciem koncertu przedsta-
wi¹ zestawienia duetów.

Festiwal koñczymy celebracj¹, ods³on¹
specjalnej edycji Chris Burn's 'Ensemble'.
Grupa, poszerzona o nowych muzyków,
realizuje poprzez to wyzwanie przewodnie,
jest to przy tym - na co nale¿y zwróciæ
uwagê - jedyny zespó³ w programie.

Festiwal odbywa siê po raz pierwszy, nie
ostatni; poœwiêcony jest muzyce improwi-
zowanej.

dodatkowe informacje, biografie muzyków, a tak¿e

pliki dŸwiêkowe na stronie www.rwert.art.pl
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“
wieczór duetów”

Spotkanie muzyków elektronicznych pochodz¹cych
z trzech ró¿nych stylistyk. Hutchinson jest jednym
z pierwszych, który zaanektowa³ syntezatory
analogowe do muzyki improwizowanej. Staniszewski
z kolei to muzyk, u¿ywaj¹cy
komputera, Jean-Christophe po³owa duetu Kristoff
K.Roll muzyk z krêgu muzyki konkretnej.

jako instrumentu

Motywem aran¿acji “wieczoru duetów” jest chêæ
stworzenia i wskazania sytuacji ad hoc, jako tak
wa¿nego w zjawiska. Ró¿norodnoœæ
instrumental istów, konfrontacje osobowoœci,
skupienie uwagi na relacji i ¿ywotnym akcie
improwizowania, dziej¹cym siê pomiêdzy tylko dwoma
muzykami.

improvised music

25 maja 2002 sobota, godz. 18:00, OFFicyna

godz. 20:30, Teatr Kana

M a t t h e w H u t c h i n s o n
(Wielka Brytania)

syntezatory

Jacek Staniszewski (Polska)
PC

Jean-Christophe Camps
(Francja)
elektronika

John Butcher (Wielka Brytania)
saksofon sopranowy i tenorowy

Nikos Veliotis (Grecja)
wiolonczela

Tony Buck (Austral ia)
perkusja

David Stackenäs (Szwecja)
gitara

Giuseppe Ielasi (W³ochy)
gitara

udzia³ bior¹:

i inni

26 maja 2002 niedziela, godz. 20:30,Teatr Kana
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Muzycy do pewnego stopnia zbli¿eni stylistycznie, nie
zmienia to jednak faktu, ¿e trudno przewidzieæ efekt
tego spotkania. Elektroniczne zaplecze, z równowa¿-
nym aspektem akustycznych instrumentów, otwiera
przed tym sk³adem nieograniczone spektrum
brzmieniowe i improwizacyjne.

Jedyny sk³ad z perkusist¹. W pe³ni akustyczne,
zupe³nie nie zelektryfikowane instrumentarium.
Stackenäs przywodzi na myœl akustyczne dokonania
Dereka Bailey'a, Buck - wirtuoz perkusji, niezwykle
wra¿liwy improwizator, Zaradny doskonale znajduje
siê w konstelacjach z ¿ywio³owymi instrumentalistami.
Reakcja, energia, finezja, improwizowanie "krok po
kroku", tak w³aœciwe dla angielskiego nurtu.

Zespó³ za³o¿ony w 1984 roku jako oktet, obecnie
stanowi elastyczn¹ grupê improwizuj¹cych muzyków.
Festiwalowa konfiguracja opiera siê na brytyjskim
rdzeniu i dwóch muzykach, którzy s¹ nowi w grupie.
Ansambl odzwierciedla zainteresowanie Burna
problematyk¹ du¿ych grup improwizatorów, w których
kluczow¹ rolê pe³ni konfrontacja kompozycji
z improwizacj¹ w kontekœcie g³êbokiego indywidualiz-
mu instrumentalistów.

Domenico Sciajno (W³ochy)
kontrabas, elektronika

Lucio Capece (Argentyna)
saksofon

Carole Rieussec (Francja)
elektronika

Anna Zaradny (Polska)
saksofon altowy

CHRIS BURN'S 'ENSEMBLE’

David Stackenäs (Szwecja)
gitara

Tony Buck (Austral ia)
perkusja

Chris Burn (Wielka Brytania)
fortepian,pianino

Xavier Charles (Francja)
klarnet

Rhodri Davies (Wielka Brytania)
harfa

M a t t h e w H u t c h i n s o n
(Wielka Brytania)

syntezatory

John Butcher (Wielka Brytania)
saksofon sopranowy i tenorowy

Nikos Veliotis (Grecja)
wiolonczela


