17. Mi´dzynarodowy Festiwal
Muzyki Improwizowanej

Ad Libitum Sonic + Visual
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Centrum Sztuki Wspó∏czesnej Zamek Ujazdowski / Laboratorium
ArtyÊci rezydenci: Yannis Kyriakides, Harri Sjöström, Konrad Smoleƒski
Program:
20.10 czwartek / g. 19

1. Biliana Voutchkova_skrzypce, performatyka
Kompozytorka, performerka, znakomita skrzypaczka pochodzàca z Bu∏garii,
mieszkajàca w Berlinie. Jedna z najbardziej oryginalnych improwizatorek
w Europie, ∏àczàca w swojej twórczoÊci dêwi´k, obraz i ruch, badajàca stany
spontanicznoÊci i intuicyjnego rezonansu. Jej praktyka artystyczna to multidyscyplinarne wyst´py, koncerty, prace audiowizualne, kompozycje i instalacje.
Wyst´powa∏a m.in. na Skanu Mežs Festival, Mózg on Screen, Meakusma,
Maerz Musik, Transmediale/Vorspiel, Option Series, Klangspuren Schwaz,
czy w Huddersfield. GoÊci∏a w Carnegie Hall w Nowym Jorku, Berliner
Philharmonie, Radialsystem w Berlinie i Suntory Hall w Tokio, a tak˝e
na bardziej eksperymentalnych scenach, jak Ausland, Labor Sonor w Berlinie,
Fylkingen w Sztokholmie oraz Cafe Oto w Londynie.

2. Georg Gräwe_fortepian / Fred Lonberg-Holm_wiolonczela /
Frank Gratkowski_saksofony, klarnety
Do tej pory spotkali si´ tylko raz, prawie dwie dekady temu. Ju˝ wówczas
byli wa˝nymi postaciami sceny muzyki improwizowanej w Europie i Stanach
Zjednoczonych. Zagrali tylko jeden koncert – w koloƒskim klubie Loft –
na szcz´Êcie nagrany, niedawno odnaleziony i wydany na p∏ycie Trilinear
Polarity. Teraz pianista Georg Gräwe, wiolonczelista Fred Lonberg-Holm
oraz grajàcy na saksofonach i klarnetach Frank Gratkowski, sà ju˝ mistrzami
improwizatorskiej kameralistyki. Na zaproszenie festiwalu Ad Libitum
wystàpià ponownie w oryginalnym sk∏adzie.

3. Edyta Jarzàb i Maciej Wirmaƒski stworzà reinterpretacje performansów dwóch postaci wa˝nych zarówno dla historii muzyki eksperymentalnej,
jak i filmowej neoawangardy – Takehisy Kosugiego i Anthony’ego Conrada.
Edyta Jarzàb to artystka i aktywistka dêwi´kowa, performerka, wokalistka,
autorka eksperymentalnych s∏uchowisk oraz soniczna dokumentalistka
spo∏ecznych protestów. Maciej Wirmaƒski, za∏o˝yciel wytwórni Szara Reneta,
jest jednym z najwa˝niejszych field recordystów w Polsce – a do tego nieoczywistym improwizatorem, poruszajàcym si´ mi´dzy noisem, ambientem
i innymi nurtami muzyki niezale˝nej.
21.10 piàtek / g. 19

1. Robert J´drzejewski_wiolonczela, live electronics
Artysta intuitywny, kreatywny improwizator, wiolonczelista, kompozytor.
Zajmuje si´ g∏ównie eksplorowaniem, na ile prawdziwie wolna i maksymalnie
czysta improwizacja mo˝e staç si´ podstawowà metodà twórczà na polu
niezwykle dynamicznej dziÊ sfery performatywnej. Sprawdza i testuje jakie
elementy sà g∏ównymi motorami tego rodzaju praktyki i jak w tych interaktywnych warunkach zachowuje si´ cz∏owiek. Kompozycj´ studiowa∏ w klasie
Bogus∏awa Schaeffera, a umiej´tnoÊci rozwija∏ na mistrzowskich kursach
wykonawstwa muzyki wspó∏czesnej, elektronicznej, komputerowej oraz
kompozycji i improwizacji w Europie, Ameryce Pó∏nocnej.

2. Olgierd Dokalski_tràbka / Adam Frankiewicz_live electronics,
wizualizacje / Pawe∏ Doskocz_gitara elektryczna
Podtrzymujàc festiwalowà tradycj´ spotykania ze sobà artystów, którzy
jeszcze nie wyst´powali na jednej scenie, i tym razem zaprosiliÊmy do
wspólnej audiowizualnej improwizacji nowe, powo∏ane przez Ad Libitum trio.
Olgierd Dokalski – tr´bacz znany m.in. z zespo∏ów Daktari czy Kirk – zagra
na Ad Libitum po raz drugi, w 2017 nale˝a∏ do zespo∏u warsztatowego Joëlle
Léandre. Tym razem wystàpi z gitarzystà i jednym z filarów poznaƒskiej
sceny improwizacji Paw∏em Doskoczem oraz Adamem Frankiewiczem –
niestrudzonym archeologiem audialnych technologii, który b´dzie realizowa∏
live electronics i koordynowa∏ translacj´ dêwi´ków na warstw´ wizualnà.

3. Harri Sjöström Quartet: Harri Sjöström_saksofon sopranowy,
sopranino / Elisabeth Harnik_fortepian / Wilbert De Joode_kontrabas /
Dag Magnus Narvesen_perkusja
Gwiazdorski kwartet wybitnych improwizatorów z Finlandii, Austrii, Holandii
i Norwegii. Choç w ró˝nych konfiguracjach grywali wiele razy, razem
wystàpià po raz pierwszy. Zespó∏ powsta∏ z inicjatywy festiwalu Ad Libitum
i jest formacjà ∏àczàcà trzy pokolenia artystów. Legendarny saksofonista
Harri Sjöström, majàcy na koncie 25 lat wspó∏pracy z Cecilem Taylorem
i kontrabasista Wilbert De Joode – filar s∏ynnej ICP Orchestra – to pokolenie
lat 50. A wraz z nimi wschodzàca gwiazda sceny muzyki improwizowanej
Elisabeth Harnik i jeden z najbardziej oryginalnych europejskich perkusistów
Dag Magnus Narvesen.
22.10 sobota / g. 19

1. Myroslav Trofymuk_live electronics
Trzeci dzieƒ festiwalu zaczynamy od elektroniki. Zwiàzany przez lata zarówno
ze Lwowem, jak i z Krakowem, Myroslav Trofymuk od lat porusza si´
(niekiedy pod szyldem AâKTRONER) po ró˝nych nurtach muzyki elektronicznej – pomi´dzy techno i ambientem, poezjà dêwi´kowà i nagraniami
terenowymi, improwizacjà oraz formami narracyjnymi. Byç mo˝e najlepiej
jego muzyk´ opisuje fraza „eklektyczny synkretyzm”, która znalaz∏a si´
w tytule wydanego przez krakowski Audiomat albumu z rejestracjà jednego
z koncertów z cyklu ïÄíç∏ÉêÄççü [GRANIEDOMOWE], którego by∏ twórcà.

2. Franciszek Araszkiewicz_live electronics / Michael Fischer_analog,
no-effect feedback-saxophone / Aleksander Janicki_projekcje wideo,
live electronics
Event Horizon [Horyzont zdarzeƒ] to orbitowanie wokó∏ czasoprzestrzennego
tunelu wciàgajàcego nas w sfer´ tego, co nieokreÊlone i nieznane choç
intuicyjnie wyczuwalne. Dêwi´k – live electronics, którym artyÊci sterujà za
pomocà m.in. konwertera pól elektromagnetycznych, iPad’a, czy czytników
fal mózgowych oraz saksofon Fishera – wspó∏gra z warstwà obrazu generowanego za pomocà jedynego w swoim rodzaju instrumentu/instalacji interaktywnej do tworzenia video w czasie rzeczywistym „Big Dada Generator”
Alka Janickiego. Elektroniczny patchwork obrazu wideo tworzà sekwencje
losowo zatrzymywane w pami´ci komputera i te rejestrowane na ˝ywo
przez kamer´, budujàce dynamicznà ikonosfer´ – wizualnà partytur´.
Instalacja wciàga w Êwiat immersji – zanurza nas w Êwiecie cyfrowym,
swego rodzaju bycie alternatywnym, obejmujàcym nie tylko zastanà
przestrzeƒ, ale i artystów, i widzów. To opowieÊç o wspó∏czesnoÊci,
prowokujàca do refleksji natury ontologicznej o przysz∏oÊci. Live electronics
Araszkiewicza i Janickiego dialoguje z improwizacjà Fischera.

3. The Croaks: Martin Küchen_saksofony / Martin Klapper_live electronics, obiekty / Roger Turner_perkusja
Pisze si´ o zespole The Croaks, ˝e gdy stajà na scenie, s∏uchacze sà Êwiadkami „kontrolowanej kakofonii”. OkreÊla si´ ich tak˝e jako jeden z najciekawiej brzmiàcych zespo∏ów, w którym ˝ywa elektronika zespala si´
z brzmieniem akustycznych instrumentów, tworzàc ognisty spektakl.
Zespó∏ nie ma d∏ugiej historii i jednà p∏yt´ na koncie: One Of The Best Bears.
Tworzà go jednak jedni z najwa˝niejszych muzyków dzisiejszej sceny
improwizowanej – Szwed Martin Küchen, Czech Martin Klapper i Brytyjczyk
Roger Turner.
23.10 niedziela / g. 18–21 > PROM Kultury Saska K´pa

1. Yannis Kyriakides / Konrad Smolenski
Trackers – instalacja audiowizualna z udzia∏em Grupy Warsztatowej:
Zofia Ilnicka, flet / Piotr Ch´cki, saksofon /Jakub Paulski, gitara /
Robert J´drzejewski, wiolonczela, live electronics /
Franciszek Pospieszalski, kontrabas
Autorzy utworu-instalacji tworzà sieç interakcji pomi´dzy zmys∏ami s∏uchu
i wzroku, a koncentrujà ów splot wokó∏ g∏ównego punktu ci´˝koÊci, jakim
jest czas. Ów sytuowany jest w Trackers jako trzeci wymiar w z∏o˝onej
dynamice audio-wizualnej. Elektroniczna Êcie˝ka dêwi´kowa konfrontujàca
charakterystyczne idiomy brzmieniowe obu autorów zestawiona jest z partiami
instrumentalnymi, improwizowanymi na podstawie wyÊwietlanej w
przestrzeni projekcji wideo. Na instrumentach zagra grupa warsztatowa
prowadzona przez Kyriakidesa. Premiera odby∏a si´ w 2017 r. w Eindhoven.
Festiwal Ad Libitum b´dzie goÊciç pierwsze wykonanie w Polsce. Instalacja
dost´pna b´dzie dla publicznoÊci przez trzy godziny i ma form´ otwartà,
dzi´ki czemu poszczególne sk∏adniki warstw muzycznych mogà pojawiç si´
w dowolnym momencie w ró˝nych konfiguracjach. PublicznoÊç b´dzie
mog∏a wchodziç w przestrzeƒ wydarzenia w dowolnym momencie, a tak˝e
obserwowaç wydarzenie z zewnàtrz budynku.
www.ad-libitum.pl > facebook.com/FestiwalAdLibitum
Organizator: Fundacja Polskiej Rady Muzycznej
e-mail: fprm@prm.art.pl
Krzysztof Knittel – kierownictwo artystyczne festiwalu
Maciej Kar∏owski, Kuba Krzewiƒski, Antoni Michnik – kuratorzy
Joanna Grotkowska – organizacja
Kinga Majewska – produkcja
Partnerzy festiwalu:
Centrum Sztuki Wspó∏czesnej Zamek Ujazdowski
PROM Kultury Saska K´pa
portal Jazzarium.pl
Polskie Wydawnictwo Muzyczne
Stowarzyszenie Autorów ZAiKS
STOART
Za wsparcie festiwalu dzi´kujemy Narodowemu Instytutowi
Fryderyka Chopina.
Dofinansowano ze Êrodków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
pochodzàcych z Funduszu Promocji Kultury – paƒstwowego funduszu
celowego, realizowanego w ramach programu „Muzyka” przez Narodowy
Instytut Muzyki i Taƒca.
Projekt wspó∏finansuje Miasto st. Warszawa.

Profesjonalne nag∏oÊnienie zapewnia: www.gmbprosound.pl

