Jiří Bezděk – Opsáno ze stříbřitého jasu (2005)
Videoart – Dušan Záhoranský

Tomáš Pálka – Les Gouttes
Animace – Vitouš Voráček

Jiří Bezděk – skladatel, hudební teoretik a publicista
Docent na Západočeské univerzitě. Studoval na plzeňské konzervatoři hru na
akordeon, pak na HAMU skladbu a hudební teorii. Doktorát Ph.D. složil na
Karlově univerzitě, docenturu pak na univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.
Dnes je vedoucím katedry hudební kultury FPE ZČU. Bezděkovy skladby byly
provedeny na českých i mezinárodních festivalech a tribunách. Velký podíl v
Bezděkově odborné práci patří též publikační činnosti. Je vedoucím
kompozičního oddělení na plzeňské konzervatoři.
www.konzervatorplzen.cz

Tomáš Pálka – skladatel, klavírista, houslista, pedagog, terapeut
Vystudoval kompozici na brněnské konzervatoři u Pavla Zemka-Nováka a
dále na hudební fakultě AMU u Marka Kopelenta. Postgraduální studium
skladby absolvoval ve třídě Milana Slavického. Je spoluzakladatelem a
členem skladatelského sdružení a souboru Konvergence (2002). Věnuje se
také hudebnímu divadlu, multimediálním projektům nebo projektům pro
rozhlasové vysílání, kde hledá spojení mezi hudbou a uměním v obecnější
rovině. Od roku 2013 působí jako skladatel na volné noze a jako terapeut.
Ve svých skladbách se zaměřuje k vyjadřování svého vztahu k duchovním
hodnotám.
www.konvergence.org, www.wisiart.com

Opsáno ze stříbřitého jasu
„..drobné vlnky od kterých se odrážel sluneční jas.“
Dušan Záhoranský – lector Akademie výtvarných umění v Praze
Absolvoval Vysokú Školu Výtvarných Umení v Bratislavě – ateliér profesora
Juraje Bartusza. Věnuje se prostorové tvorbě, videu a fotografii. Ve výtvarné
práci sleduje strategie, které mění obvyklé nazírání obrazu. Posuny rámu,
manipulace s informacemi, bourání perspektivy, zmatení pozorovatele mají u
publika probouzet aktivní nahlížení skutečnosti. Autora zajímá kdy, kde a proč
jednou vzhlížíme na věci a děje, jako na “obrazy” a naopak kdy je jen
nezúčastněně prožíváme. Schopnost poodstoupit, získat patřičnou distanci a
uzřít sociální, historickou, nebo poetickou situaci jako znak, je pro
Záhoranského zásadní poznávací zručnost.

Petra Čtveráčková – Země, která není (2014)
Petra Čtveráčková – studentka skladby
Pochází ze Znojma. Studuje skladbu u prof. Radomíra Ištvana na brněnské
konzervatoři a hudební vědu na FF Masarykovy univerzity. Zaměřuje se na
komorní tvorbu. Jako stážistka působí v souboru Ensemble Opera Diversa.
Země, která není
Název skladby může odkazovat k básnické sbírce Edith Södergranové,
nesnažila jsem se ji ale nijak interpretovat. Země, která není pro mě
představuje symbolickou krajinu, kde je jen vše potřebné. Skladba je voláním
po klidné mysli a výsledkem mé snahy vymanit se z umělého tvůrčího
konstruktu.

Ondřej Štochl – ...okamžik předtím (2010)
Animace – Martin Šváb
Ondřej Štochl – skladatel, violista, pedagog
Studoval na konzervatoři v Praze hru na violu a skladbu. Ve studiích
pokračoval na hudební fakultě AMU – obor skladba ve třídě prof. Marka
Kopelenta. Jeho tvůrčím zázemím je komorní soubor a skladatelské sdružení
Konvergence, kde působí jako umělecký vedoucí, skladatel a violista.
Je pedagogem skladby a hudebně teoretických předmětů na Konzervatoři
Jana Deyla v Praze.
www.konvergence.org
...okamžik předtím
Moment očekávání je křehký a zároveň silný. Víte, co přijde i jaké to asi bude.
Že se to denně opakuje. Víte i, že až to přijde, bude to po chvíli docela všední.
Ale stejně, ten okamžik těsně před tím je vždy, znovu a znovu, magicky krásný,
intimní a vzrušující. Název této skladby mne napadl při východu slunce, který
jsem sledoval jednoho letního dne na Milešovce. Ono tam sice svítá každý
den, ale ta blízká, citelná přítomnost okamžiku zrození nového dne pro mne
byla úžasná.
Martin Šváb – počítačový animátor, zvukový inženýr a světelný technik
Kreativní tvůrce v oblasti zvuku, světel a uměleckého designu, počítačové
animace. Působil jako zvukový inženýr a světelný technik ve firmě ELSE TECHNIK
(1997 – 2012), zvukový inženýr v České televizi (2005 – 2011). V letech 2007 –
2012 byl hlavním programátorem a choreografem na Křižíkově fontáně
v Praze. Od roku 2013 je ředitelem mělnické regionální televize TV Mělníček.

Les Gouttes
Význam sdělení textové předlohy se zrcadlí v hudební struktuře, ve které se
propojují dva zdánlivé protipóly: experiment a poetičnost. Experimentální
rovina v podobě konceptu se stává prostředkem k vyjádření poezie formou
uvolnění detailních struktur vůči celku. Jakoukoli báseň můžeme vyložit více
způsoby. I tato kompozice je tvárná natolik, že umožňuje různé podoby
interpretace. Kapky jako drobné slzy odpuštění, voda jako symbol plynutí
nebo moře jako život ve své nesmírnosti... To jsou metaforické obrazy, které
se ve skladbě odráží.
Textová předloha skladby
Dej mi kapku,
dám ti moře,
až přijde den,
kdy ruce naše v sobě spočinou.
Dej mi svíci,
dám ti slunce
ty bílé květy už na nebi zůstanou.
Dej mi ruku,
dám ti život,
navěky.
Vitouš Voráček - informačních technologie, stedent sociologie
Vitouš Voráček studoval na fakultě informačních technologií ČVUT v Praze
a nyní druhým rokem studuje sociologii na Karlově univerzitě v Praze.
Animace je pro něj především tvůrčí koníček. Každoročně se podílí na
projektech Animánie. Věnuje se také práci s dětmi v rámci animačních
dílen.

Radim Bednařík – Elegie (2014)
Radim Bednařík – skladatel
Od dětství se věnoval hře na housle. Po maturitě na obchodní akademii
začal studovat skladbu na brněnské konzervatoři ve třídě prof. Radomíra
Ištvana, následně pak na pražské HAMU ve třídě prof. Ivany Loudové.
Závěrečnou prací je symfonická skladba „Strome, kdybys tak promluvil…” –
památce Jiřího Ortena. V kompozici se věnuje zejména instrumentální
tvorbě, a také tvorbě scénické. Od roku 2005 působí na brněnské
konzervatoři jako učitel skladby a hudebně-teoretických předmětů, zároveň
působí jako skladatel ve svobodném povolání.
Elegie
Skladba vznikla z popudu spolupráce renomovaného souboru současné
hudby Konvergence a brněnské konzervatoře. Je psána jako sled pěti
kratších vět, jejichž výsledný tvar zřetelně směřuje do uceleného (téměř
jednovětého) plynutí.
Hudební materiál vychází převážně z diatonických modálních řad
s výraznou vnitřní proměnou jejich tónového centra a také kvartové
melodiky.
Celková poklidná tektonika a výraz vyžadují od posluchače vnitřní zklidnění
a určitou formu rozjímání.

Celkově se jedná o meditativně pojatou skladbu, s velkým vnitřním klidem,
který je narušen pouze ke konci skladby tichým, zároveň však energickým
vrcholem. Skladba by se dala označit za jistou podobu hudební meditace,
avšak její vážná a exaktní obsahová stránka převažuje.
Celková poklidná tektonika a výraz vyžadují od posluchače vnitřní zklidnění
a určitou formu rozjímání.

Michaela Plachká – O srdcích a zvonech (2010)
Animace – Vojtěch Žák
Michaela Plachká – skladatelka
Po maturitě na Mendlově gymnáziu Opava a později na Janáčkově
konzervatoři v Ostravě vystudovala obor kompozice na Akademii múzických
umění v Praze u prof. Juraje Filase. V rámci studia absolvovala stáž na
Universität der Musik und Darstellende Kunst ve Vídni u prof. Germána ToroPeréze a zúčastnila se dalších mezinárodních kompozičních kurzů. Od roku
2006 je členkou skladatelského sdružení Konvergence. Ve svých skladbách
se nechává inspirovat literaturou i výtvarným uměním a příběhy, myšlenkami
a prožitky lidí.
www.konvergence.org
O srdcích a zvonech
Skladbu O srdcích a zvonech jsem napsala v rámci stipendijního pobytu
francouzské nadace SACEM v Paříži. Tři měsíce jsem se toulala po pařížských
uličkách a zákoutích, které se tak trochu skrývaly před pohledy turistů.
Intenzivně jsem vnímala zvuky města a zejména kostelních zvonů, které se
zvláštně mísily s hlukem velkoměsta. Být sama, uprostřed davu, je divný
pocit. Ale přeci jsem tak docela sama nebyla. Pod srdcem jsem nosila ještě
jedno srdíčko.
Vojtěch Žák – animovaná a interaktivní tvorba
Vojtěch Žák se ve svých autorských pracích zabývá animací, žonglováním,
webovým programováním a novými technologiemi. Vystudoval bakalářský
program Animovaná a interaktivní tvorba na ZČU pod vedením prof. Jiřího
Barty. Dlouhodobě pracuje na propojení žonglování a animace. Mezi jeho
realizace patří pro Divadlo v Dlouhé v Praze vzdělávací pořad pro střední
školy Podnikat povoleno, animace pro výstavu Japonismus v českém umění
v národní galerii a mnoho dalších. Jeho autorské filmy byly uvedeny na
festivalech Going underground, PAF, Architektuur, fimfestival Rotterdam,
Cologne OFF a další. Dlouhodobě se také věnuje práci s dětmi.

Jakub Gyönyör – Erinnerung / Vzpomínka (2013)
Animace – Veronika Bajerová
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Jakub Gyönyör – student skladby
Pochází z Litomyšle. Žije a spokojeně skládá, svým tempem v Brně,
ve třídě prof. Pavla Zemka-Nováka.

Erinnerung / Vzpomínka
Myšlenkové ohlédnutí, návrat do atmosféry pozdně letního rána, vprostřed
zamlžených polí, obklopen dřevěnými trámy a s malým průhledem kamsi do
dálky, kamsi domů, kdesi na jihovýchod v Německu. Vzpomínka, skladba
spíše improvizačního charakteru s řadou nenápadných kontrastů, s přáním
volného interpretačního pojetí.
Veronika Bajerová – studentka umění a designu
Veronika Bajerová studuje na fakultě umění a designu Ladislava Sutnara
obor animovaná a interaktivní tvorba. Vytvořila znělku na Animánii 2014,
obálky knih pro Cooboo. V roce 2014 měla výstavu v plzeňském klubu
Belfast

Viktoror Mazáček – housle; Ondřej Štochl – viola; Sebastian Tóth –
violoncello; Jiří Mráz – klarinet; Eva Hutyrová – klavír
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