Dnes účinkuje ensemble Platypus:
Kaoko Amano – soprán, Doris Nicoletti – flétny, Rafal Zalech – viola, Mathilde
Hoursiangou – klavír, Harry Demmer – bicí nástroje, Ryuta Iwase – klarinety, Šimon
Voseček – dirigent

Projektu RETROSPECTION – VISION se účastní tato skladatelská sdružení:
KONVERGENCE (Praha), PLATYPUS (Vídeň) a KLANGNETZ (Berlín)

Projektu RETROSPECTION – VISION se účastní tyto ansámbly:
KONVERGENCE (Praha), PLATYPUS (Vídeň) a ADAPTER (Berlín)

Vstupné: 150 Kč / studenti, senioři 70 Kč

26. 11. 2011

Na dnešní koncert platí také vstupenka ze včerejšího koncertu!
Příští koncerty sdružení KONVERGENCE naleznete na:

www.konvergence.org

Tento koncert se koná díky finančním podporám:

11‘ KONVERGENCE
RETROSPECTION – VISION
Evropská hudební kultura má co nabídnout... Nejen v její historii, ale také v
tvorbě současné mladé generace se skrývá velký potenciál... Chceme navazovat
na naše kulturní dědictví a zároveň vést aktuální mezinárodní dialog... Tyto
myšlenky a tendence vedly ke společnému projektu skladatelů tří států – České
republiky, Rakouska a Německa. K projektu byly přizvány tři mladé ansámbly ze
stejných zemí (Kongergence, Platypus a Adapter), aby reprezentovaly program
na koncertech v Praze, ve Vídni a v Berlíně. Na každém koncertě zazní premiéry
skladatelů všech zúčastněných stran. Díky spolupráci s festivalem Wien Modern,
kde již tento projekt zazněl na začátku listopadu, přibylo k původnímu záměru
také několik skladatelů žijicích nebo tvořících v Anglii. V dramaturgii koncertů v
každé zemi zazní také skladby významných soudobých skladatelů starší
generace. Proto jsme pojmenovali celý projekt RETROSPECTION – VISION /
OHLÉDNUTÍ – VIZE.

PROGRAM KONCERTU
Clay McMillan

Siste Viator (2011)
pro soprán, flétnu, klarinet, violu a klavír

Ondřej Štochl

Fragmenty/Kaligramy (2011)
pro flétnu, violoncello, klavír, klarinet a vibrafon

Jan Klusák

1-4-3-2-5-6-7-10-9-8-11 (1968)
pro flétnu sólo

JAN KLUSÁK
1-4-3-2-5-6-7-10-9-8-11
Jan Klusák se narodil 18. dubna 1934 v Praze v česko-židovské rodině. Jeho otec byl zavražděn
v koncentračním táboře v Osvětimi. Své příjmení si skladatel ponechal po matce. Skladbu
studoval v letech 1953-1957 u Jaroslava Řídkého a Pavla Bořkovce na Hudební fakultě
Akademie múzických umění v Praze. Poté působil jako skladatel, příležitostně jako herec a
literát. Jeho kompoziční styl byl zprvu ovlivněn meziválečným neoklasicismem, koncem
šedesátých let se přiklonil k avantgardním technikám Druhé Vídeňské školy a Nové hudby. Po
srpnu 1968 byl označen za politicky nežádoucí osobu, protože mimo jiné zkomponoval hudbu ke
dvěma zakázaným filmům: Den sedmý, osmá noc (1969) a Konec srpna v hotelu Ozon (1966). V
normalizační době našel své místo v Divadle Járy Cimrmana. I odtud však musel odejít roce
1976 jako politicky nespolehlivá osoba. Po sametové revoluci se stává opět veřejně činným.

přestávka
Emily Howard

Ada Sketches (2011)
pro soprán, flétnu, klarinet a bicí

Michaela Plachká

Růže pro Plúta (2011)
pro flétnu, klarinet, violu a klavír

Sebastian Elikowski-Winkler

Lautspur – Zvuková stopa (2011)

EMILY HOWARD
ADA SKETCHES
Emily Howard se narodila v Liverpoolu v Anglii a studovala matematiku a informatiku na Lincoln
College, jakož i skladbu na Royal Northern College of Music v Manchesteru u Adama Gorba.
Emily patří mezi skladatelské hvězdy své generace ve Velké Británii, její díla obdržela množství
cen, její hudbu hrají významné britské orchestry. V rámci letošního festivalu Wien Modern jí byl
věnován skladatelský portrét. V současnosti Emily pracuje na opeře o Emilu Zátopkovi, která
vzniká na zakázku letních olympijských her.

pro klarinet a klavír

Asmus Trautsch

Er geht hindurch mit den Ideen
kommender Blüten /Kráčí s myšlenkou
budoucích květů (2011)
pro soprán, klarinet, violu a bicí

CLAY MCMILLAN
SISTE VIATOR
Clay McMillan se narodil ve Woodlandu v USA a studoval stavební inženýrství na
univerzitách v Texasu a Floridě. Roku 2000 strávil rok v Budapešti jako stipendista u
fyzika Henrika Farkase. Roku 2001 studoval fyziku na vídeňské univerzitě, později se dal
také na skladbu. Po ukončení studií se přestěhoval do Itálie, kde v současné době žije.
Ve skladbě Siste viator použil texty Ezry Pounda, Tomáše Aquinského, Niccolò
Machiavelliho, Benito Mussolinhoi a Waltera Lippmanna.
ONDŘEJ ŠTOCHL
FRAGMENTY / KALIGRAMY
Naivní jednoduchost tvaru prorostlá s přímou, jednoduchou hudební strukturou, mi
v Kaligramech (původní verze z r. 2008 pro flétnu, cello a klavír) přinesla až překvapivě
mnohoznačné náhledy do sémantiky drobných hudebních objektů. Jako by se mi v nich
výrazové možnosti odhalily až na nerv. Rozšířená verze z letošního léta počítá
s prostorem jako důležitým prvkem – přidané nástroje (klarinet a vibrafon) do něho
rozptylují úlomky toho, co zaznělo nebo teprve zazní. Mnohoznačnost zde mizí –
„fragmenty“ jsou proti „kaligramům“ jen plynoucí, snadno čitelné úseky proto, aby
odrážely jejich možné významy.

MICHAELA PLACHKÁ

RŮŽE PRO PLÚTA

Plútos byl řecký bůh hojnosti a bohatství. Jeho římský jmenovec Pluto (Hádes) vládl naopak
podsvětí. Podle astrologů symbolizuje Pluto v horoskopu temnou sílu kolektivního podvědomí.
Přináší touhu po moci, i houževnatou vůli přežít každou katastrofu, stejně jako hlubokou
transformaci, ať už jednotlivce nebo celé společnosti. Symbolický název Růže pro Plúta (podle
stejnojmenné knihy Jana Bílého) odráží transformaci, kterou jsem prošla v uplynulých dvou
letech. Dalo by se říci, že skladba je sestrou předchozí kompozice O srdcích a zvonech.

SEBASTIAN ELIKOWSKI-WINKLER

LAUTSPUR

Skladatel německo-polského původu studoval skladbu v Berlíně, také v Praze a v Moskvě.
Studoval také hudební dějiny a architekturu na Technické univerzitě v Berlíně. V rámci
stipendijních pobytů zavítal do Ruska, Tádžikistánu, či Paříže. V Německu působí ve
skladatelském sdružení Klangnetz.

ASMUS TRAUTSCH

ER GEHT HINDURCH...

Asmus Trautsch pochází z německého Kielu, skládat začal ve třinácti letech. Kompozici studoval
u Waltera Zimmermanna, Gösty Neuwirtha a Hartmuta Fladta na Universität der Künste
v Berlíně. Kromě toho studoval také filozofii a německou literaturu na Humboldtově univerzitě
v Berlíně. Různá stipendia ho provedla půlkou světa, v současnosti pobírá pobytové stipendium
Akademie Solitude ve Štutgartu. Skladba vznikla na text Moniky Rinck a je věnována Bettině
Lehmann. Trautsch je uměleckým vedoucím skladatelského sdružení Klangnetz.

