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Dodatkowe informacje, biografie muzyków,
prezentacje p³yt wydawnictwa musica genera,
a tak¿e pliki dŸwiêkowe: www.rwert.art.pl

Festiwal Musica Genera odbywa siê po raz
drugi. Kontynuuj¹c idee pierwszej edycji,
festiwal opiera siê na spotkaniu improwiza-
torów, którzy specjalnie na to wydarzenie
wspó³pracuj¹ w nowych, zaaran¿owanych
sk³adach. Od tej ¿elaznej regu³y ponownie
stosujemy wyj¹tek, tym razem ka¿dego festi-
walowego dnia prezentowany bêdzie sk³ad
muzyków, który wydawnictwo Musica
Genera wyda³o na p³ytach. Kolejno wyst¹pi¹:
Olaf Rupp w duecie z Joe Williamsonem,
Martin Klapper z Johannesem Berkmarkiem
i trio: Christof Kurzmann, Burkhard Stangl
i Taku Sugimoto.

Podstawow¹ inspiracj¹ do zbudowania
programu w roku 2003 by³y elektroakustycz-
ne zjawiska w muzyce improwizowanej i na
jej rubie¿ach. St¹d te¿ mistrzowie godz¹cy
tradycje muzyki konkretnej i improwizo-
wanej, Francuzi: Jerome Noetinger i Lionel
Marchetti, Gert-Jan Prins - ekspert synteza-
torów analogowych i pianista Cor Fuhler.
Tych "elektronicznych" przeciwstawiamy
zupe ³n i e "akus t ycznym" a r t ys tom,
wir tuozowskim mo¿l iwoœciom Axela
Doernera, Taku Sugimoto, Wernera
Dafeldeckera. Kolorytu dope³ni¹ muzycy
poruszaj¹cy siê na krawêdzi akustycznej
i elektronicznej improwizacji: Australijczyk
Oren Ambarchi, Burkhard Stangl, John
Hegre.
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gitarê wspiera elektronicznym hardwarwe'm, jego eksperymenty przynosz¹ niezwyk³e dla tego
instrumentu efekty brzmieniowe. Muzyk zwróci³ na siebie szczególn¹ uwagê solowymi dokonaniami, a tak¿e
wspó³prac¹ m.in. z K. Rowe, Fenneszem, O. Yoshihide pos³uguje siê ca³¹ gam¹
specyficznych instrumentów (np. Whalefish, Finger Violin, Metal Harp, Brillolin), które decyduj¹ o unikalnym zakresie
brzmieniowym i artykulacyjnym tego artysty, autor wielu solowych projektów i elektroakustycznych kompozycji

- kontrabasista, kompozytor, producent, jeden z filarów wiedeñskiej sceny nowej
i improwizowanej muzyki, wspó³twórca Polwechsel, Shabotinski, wspó³pracuje z takimi muzykami jak: Fennesz, John
Butcher, John Tilbury i wielu innych - wirtuoz tr¹bki, uznanie zdoby³ w œwiecie wspó³czesnego jazzu,
a tak¿e na polu abstrakcyjnej improwizacji, bêd¹c jednym z pionierów nowatorskich technik; jego wszechstronnoœæ
powoduje, ¿e z powodzeniem wspó³pracuje np. z K. Vandermarkiem i z Kevinem Drummem pianista
i fascynat analogowej elektroniki, budowniczy instrumentów akustycznych, których brzmienia przetwarza za pomoc¹
analogowego syntezatora; jego najbardziej znane projekty to the Flirts i Mimeo równie dobrze
pos³uguje siê laptopem jak i gitar¹, jego najbardziej znany projekt to JAZZKAMMER, który tworzy wspólnie z Lasse
Marhaug, wspó³pracowa³ miêdzy innymi z Masami Akit¹, TV-POW, Sachiko M filmowiec
i improwizator, jego instrumentarium stanowi¹ w znakomitej wiêkszoœci zabawki i wszelkie emituj¹ce dŸwiêki obiekty;
adaptuj¹c tego rodzaju akcesoria wytacza nowe œcie¿ki brzmieniowe i ekspresyjne europejskiej improwizacji

bardzo aktywna persona austriackiej sceny eksperymentalnej, za pomoc¹ komputera g3
penetruje obszary niekonwencjonalnej elektroniki, za³o¿yciel Orchester 33 1/3, prowadzi wytwórniê Charhizma

czo³owy reprezentant francuskiej muzyki konkretnej, kompozytor, improwizator, jego
eksperymenty opieraj¹ siê g³ównie na zastosowaniu kombinacji mikrofonów i g³oœników, poeta i teoretyk musique
concrète motor napêdowy wytwórni i dystrybucji Metamkine, cz³onek multimedialnej grupy
Cellule d'Intervention Metamkine, w której elektroakustyczna improwizacja wspó³istnieje z obróbk¹ taœm filmowych na
¿ywo, wraz z Marchettim g³ówny filar francuskiej sceny eksperymentalnej pierwotnie
gitarzysta, obecnie coraz czêœciej w otoczeniu analogowych urz¹dzeñ, których z³o¿one, gêste sygna³y zestawia
z brzmieniem elektrycznej, nie modulowanej elektronicznie gitary wespó³ z Fuhlerem, g³ówna
postaæ holenderskiej sceny eksperymentalnej; polem eksploracji Prinsa s¹ fale radiowe i telewizyjne, w swoim studium
nad noise'm u¿ywa te¿ instrumentów perkusyjnych wirtuoz gitary elektrycznej i akustycznej, niezwykle
intensywny instrumentalista, jego gêste faktury przypominaj¹ czasem klasterow¹ technikê Cecila Tylora

gitarzysta, kompozytor, za³o¿yciel grupy Ton Art, cz³onek Polwechsel Efzeg. Styl kompozycyjny Stangla
wychodzi od syntezy jazzu i europejskiej modern music, obecnie pracuje on nad strukturaln¹ organizacj¹ improwizacji
jako techniki kompozycyjnej jedna z gwiazd japoñskiej muzyki improwizowanej, partner takich
osobowoœci jak Keith Rowe, Otomo Yosihide i innych; gitarzysta, którego estetykê mo¿na porównaæ do muzyki Mortona
Feldmanna, jego p³yty ukazuj¹ siê w najznakomitszych wydawnictwach na ca³ym œwiecie basista
o uniwersalnych mo¿liwoœciach, anga¿uje siê w skrajnie ró¿ne zespo³y - od rockowej Kletki Red czy komponowanego
jazzu w grupie Tobiasa Deliusa, po abstrakcyjne grupy w rodzaju Trapist perkusista graj¹cy w wielu
projektach od rocka do muzyki improwizowanej, obecnie wspó³pracuje z Maciem Morettim, Pavlem Fajtem i grup¹ 3 Metry

saksofonistka, a w ostatnim okresie tak¿e laptop Mädchen, pracuje w ró¿nych projektach: od niemal
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free jazzowych form, poprzez dzia³ania multimedialne, do power electronic; wspó³tworzy zjawiska Musica Genera.


