
 

 

 

 



RICARDO DESCALZO se neúnavně věnuje studiu současné klavírní literatury a 
stejně vytrvale se jako výkonný umělec snaží tuto fascinaci předat svým posluchačům. 
Studiu klavírní hry se věnoval na Sweelinckově konzervatoři v Amsterdamu, na Sevillské 
konzervatoři a na Alcastské univerzitě. Jako koncertní umělec procestoval Evropu, USA 
jako sólista i s předními orchestry. Pravidelně vystupuje na mnoha festivalech, je 
držitelem řady ocenění z mezinárodních interpretačních soutěžích a v současné době 
vyučuje soudobou klavírní tvorbu na konzervatoři Musikene v baskickém San 
Sebastiánu. 

Akira Nishimura pochází z Ósaky. Vystudoval kompozici a hudební teorii 
na Tokijské národní univerzitě výtvarných umění a hudby. Nishimura používá převážně 
heterofonii charakteristickou pro asijskou tradiční hudbu. Jemně transformuje intervaly, 
rytmus a melodii do hustých vícevrstvých textur podobných mikropolyfonii G. Ligetiho. 
V současné době je profesorem na Tokijské vysoké škole hudby a hudebním ředitelem 
Izumi Sinfonietta Osaka, Mezinárodního hudebního festivalu KUSATSU.   
Mirror of Stars (1977) představuje atypickou ukázku jeho díla. Nishimurovo psaní je 
často jasné, brilantní, pohotové, ale tato drobná skladba je oázou něhy a jemnosti 
přerušenými izolovanými výbuchy. Jak říká sám autor: „Efekt ozvěny vyvolaný sostenuto 
pedálem dodává tónům vlnění podobné odrazu hvězdné oblohy na hladině hlubokého 
moře”.

František Chaloupka studoval kompozici na Janáčkově konzervatoři v Ostravě a 
Janáčkově akademii múzických umění v Brně. Absolvoval stáže na Královské 
konzervatoři v Haagu, Universität für Musik und darstellende Kunst ve Vídni či California 
Institute of the Arts v Los Angeles. V roce 2011 Chaloupka založil autorský soubor 
Dunami Ensemble a v roce 2014 Kytarový Institut v Brně, kde působí jako ředitel a lektor 
kytary a hudební teorie.  
The book of sand (2011/2019) byla inspirována povídkou Kniha z písku J. L. Borgese a 
jeho teoriemi o geometricky prolnutých světech, paralelních časových rovinách, 
technikách intersexuality, fantastičnosti, virtuality, stírání rozdílů mezi realitou a fikcí, dále
o technikách metafikce, simulace, řízené nahodilosti, fragmentace textu, prolínání žánrů 
atd. Zápis partitury je tedy otevřený formou i obsazením a obsahuje několik paralelních 
časových rovin ve smyslu volné, individuální agogické interpretace každého hráče. 
Jednotlivé hlasy a fráze jsou interpretovány s určitou agogickou volností, kterou přináší 
každý hudebník individuálně. Popis faktury, která vzniká při tomto volném hudebním toku,
by se dal popsat jako individualizovaná rubatová heterofonie.     

Karen Tanaka je mimořádně všestranná skladatelka a klavíristka. Narodila se 
v Tokiu, kde studovala hru na klavír a kompozici s Akirou Miyoshi na Toho Gakuen 
School of Music. V roce 1986 se přestěhovala do Paříže, kde studovala s Tristanem 

Murailem a pracovala v IRCAM. Později studovala u Luciana Beria ve Florencii 
s prostředky Nadace Boulanger Foundation a japonského vládního stipendia. V roce 
1996 získala stipendium Margaret Lee Crofts Fellowship v Tanglewoodském hudebním 
centru. V roce 1998 byla jmenována jako umělecká ředitelka hudebního festivalu 
Yatsugatake Kogen, který dříve vedl Toru Takemitsu. Karen Tanaka žije v Los Angeles a 
vyučuje kompozici na Kalifornském institutu umění.

Techno etudes (2000) svou čerstvostí, energií bez přestání a vynikajícím klavírní 
technikou představují atraktivní dílo pro mladé pianisty. Je to dílo inspirující se 
minimalismem v řešení technických obtíží. Zapamatování těchto tří kusů představuje 
obtížný úkol, zejména díky neustálým proměnám hudebního materiálu.

Adrián Mocanu se narodil na Ukrajině, kde studoval kompozici na Čajkovského 
hudební akademii. V roce 2019 mu stipendium Gaude-Polonia polského ministerstva 
kultury umožnilo studovat ve Varšavě, kde byl žákem profesora Pawela Łukaszewského 
na Frédéric Chopin Music University. Ve svých nejnovějších skladbách věnuje zvláštní 
pozornost hudebně-tonálním možnostem, kde se tradiční nástroje otevírají 
nekonvenčním technikám hraní. To vytváří monochromatické zvukové obrazy, které 
často vyvolávají poetické obrazy nebo odkazují na umělecké dědictví různých kultur.  
Podobně je tomu v kompozici Ecos en una cuerda (2018), která rozeznívá jedinou 
strunu v klavíru a pomocí různých preparačních technik v průběhu vytváří pestré zvukové
obrazy. 

Tomáš Pálka studoval kompozici na brněnské konzervatoři u Pavla Zemka-Nováka a
na HAMU v Praze ve třídě Marka Kopelenta a Milana Slavického. Je spoluzakladatelem, 
členem a předsedou skladatelského spolku Konvergence. V současné době se věnuje 
kompoziční tvorbě jako skladatel na volné noze a současně působí jako terapeut.   
Dnes modlitbu ode mne odeber jak krev (2002) je skladba inspirovaná básní Zdeňka 
Volfa. Pro mne je dnes aktuálnější než v době svého vzniku. Potřeba ztišení a vnitřního 
klidu. Vyrovnání a vyrovnávání se. Touha po poznání a poznávání. Oproštění od balastu 
a neklidu, který se hrne zvenčí a je velmi těžké, možná stále těžší se mu vyhnout, 
případně dlouhodobě účinně vyhýbat… Snad může přinést ztišení tato skladba, která 
vzikala jako určité východisko a smíření, jako reakce na nalezený klid a mír. Alespoň 
na tu chvíli, na těch několik okamžiků než dozní.

John Psathas je autor, jehož tvorba sahá od mezižánrových projektů s jazzmany 
přes hudební doprovod e-knihy až po orchestraci alba System of a Down Serjem 
Tankianem. Ve své tvorbě vedle klasické instrumentální hudby hojně experimentuje 
s prvky elektronické hudby a jazzu. Jeho dosavadním největším úspěchem byla 
příprava hudby pro olympijské hry v Aténách v roce 2014. 


