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., ttyryjska Jesieú", festiwal obeimu-
j4cy muzykq, tearr, performànse,
sztuki wizualne, kino i nowe media,
jest od dziesiEcioleci waznym wyda-
rzeniem 2ycia kulturalnego Grazu,
miasta niezwykle otwartego na nowo-
czesn4 sztukp. Swiadczy o tym m.in.
wybudowany w jego zabytkowym
centrum gmach Kunsthausu - prry-
pominajqcy statek kosmic zny z obcej
planety. W ramach ,,Jesieni,, festiwal
Musikprotokoll od czterdziestt lat
przedstawia najbardziej zaawanso-
wane dokonania muzyki wspólczes-
nej. Bogata dokumeniacja dyskogra-
ficzna (ORF) obejmuje m.in. album
sze5ciu CD z nagraniami odroku 1968
do 1997, a takhe pojedyncze kom-
pakty wydawane co roku oraz serie
DVD z najciekawszymi przedstawie-
niami sztuki wideo, jak reMlAuto-
matalNakz roku 2000 lub Atien Cíty
z roku 2001.

W ci4gu czterech gEsto wypelnio-
nych koncertami dni zespól Klangfo-
rum Wien pod dyrekcj4Rolfa Gupty
przedstawil trzy prawykonania: On e
Movement and Five Miniatures Johan-
nesa Marii Stauda, w którym efektv
humorystyczne w wykonanin r"rpol,
lqczryty sig ze zwielokrotnionq przez
gloSniki partiq klawesynu; nastgpnie
Inventario 1Z Kolumbij czyka Ger-
mana Toro-Pe reza z irywymi fi gurami
rytmicznymi i kontrastami stylistvcz-
nymi oraz przepigkny, tajémniczy
K I an g - Mu ro -fo r- K I an gfo r u m Hi szp a-
na Mauricio Sotelo - podwójny kon-
cert na flet (Vera Fischer) i kontrabas
(Uli Fussenegger) z echami flamenco
nadrhqcym i pelnym zawirowaú tle.

O à,rvotnoéci muzyki hiszpaúskiej
SwiadcztJl równie2 program koncei-
tu Ensemble Recherche. w którvm
znalazly siE dwa urwory o wielkim
bogactwie barw: pelen ruchuAfrican
Winds Jose Manuela López Lópeza
na marimbg i klarnet, z rezoîansa-
mi, arabeskami i uderzeniami klapek,
które mieszaly sig z dZwigkami col
legno, oraz nerwowy Nebelsptitter
Eleny Mendo zy (uczennícy Manfr eda
Trojahna i Hanspetera Kyburza), wy-
korzystuj4cy niezwykle szerokq skalg

lechnik instrumentahych, z preparacj4
fortepianu wlqcznie. Na tym samym
koncercie zabrzmial teL Murmurs,
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oryginalny projekt Bernharda Lan-
ga (wroku 2010 Musikprotokoll
ottxorzy jego nowy utwór teatralno-
muzyczny), w którym Haydnowskie
Siedem ostatnich slów Chrystusa na
krzy2u (wykonane przezMàrino For-
mentiego w rzadko styszanej wersji
fortepianowej) zainspirowalo po Feld-
manowsku m etafinJ c znq elektroni cz-
n4 instalacjp oraz fortepianowy cykl
Monadologie V - TLast Words of
Hasan, nawiqzalqcy do postaci Ha-
sana ibn al- Sabb:aha (chary zmaty czny
przywódca islamskiej sekty asasynów
zprzelomu XI i XII wieku byl rów-
niet, bohaterem jego przedstàwionej
na festiwalu w Schwetzingen opery
D er AI t e v o m B erge), p omyélany j ako
negatyw utworu Haydna - poboàna
boleÉó zmienia sig tu w bunt wyrazony
mocnymi gestami muzy cznymi.

Eksperyzmentalny projekt,,Touch
this Sound!" obejmowal ogluszaj4-
ce, wlpehriaj qce salg elektro slaty cznq
energiq The Haters GX Jupitter-Lar-
sena oraz performans Make a babv
zespotu Lucky Dragons, zrealizowa-
ny przy wspóldzialaniu publicznoéci.
Wéród nich wyróimiaLa sig Breathing
Mu s i c Litw inki Juste Janulyte : muzv-
cy kwartetu smyczkowegó grah we-
wnqtrz wielkich plastikowych kul,
do których czterechpomocników na
órodku sceny pompowalo powietrze.
Atmosfera rytualu, éwiatlo ze érod-
ka kul, muzycy wygl4dajqcy niczym
embriony w lonie matk| wraz z do-
biegaj4c4 z gloóników harmonijnq
i,,nieziemsk4" muzykq - stworzyly
razem nieztvykly i magiczny nastrój,
który udzielil sig sluchaczom.
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nowy utwór brytyj skiej kompozl'tor-
ki Rebekki Saunders - prawdziwy
majstersztyk finezji, w któr5rm wy-
konawcy rozmieszczeni na podwyZ-
szeniach wokól publicznoSci rozwijali
spowolnione polifoniczne wqtki, coS
j akby upr zestr zenniony i, podwodny',
madrygat.

Saunders byla teL bohaterkq kon-
certu dyrygowanego przez petera
Eótvósa, który rozpoc zS tim wspól-
prace z Orkiestr4 Syrnfoniczn4 Radia
Wiedeúskiego: jej Traces to obszer-
ny utwór zdominowany przez gesty
i delikatny zarazem, z przenkajqcymi
sig barwami, wyraínymiw4tkami in-
strumentalnymi i rezonansami. Za-
brzmialy równieZ Hérodiade-Frag-
mente Mathiasa Pintschera, wielka
liryczna scena do tekstu Mallarmégo,
wspaniale zinstrumentowana i z wiel-
kim uczuciem zaépiewana przezMa-
risol Montalvo. Programu dopelnity
dwa prawykonania: energicznego
i halaéliwego Lovely Monster Bem-
harda Gandera (kompozytor austria-
cki, uczeú Beata Furrera) oraz Rem-
nants of Song... an Amphigory Olgi
Neuwirth - koncerhÌ na altówke z or-
kiestr4 (éwietny mlody solisra Antoine
Tamestit), w którym pobrzmiewaly
e cha pr zeszNoéc i, fragmenty liry czne
i aluzje taneczne, przechodzqce pod
koniec w wielki wiruj4cy walc.

Do najwaZniejszych wydarzeít
Festiwalu naIe2y równie? zaliczyó
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W takiej scenerii zabzmiala Breathing Music Jusfé janulytè




