usłysz,
czego inni nie słyszą!
przewodnik po festiwalu

MUZYKA I JĘZYK
Jest wokół nas języków cudowne pomieszanie. Bywa chaotyczne,
bywa uporządkowane – na wiele sposobów. Język muzyki „mówi”
dźwiękami, motywami, frazami i formą utworu. Język mowy
rozbrzmiewa głoskami, słowami, zdaniami i kształtem całości.
Tej Jesieni sprawdzamy połączenia pomiędzy oboma sposobami
wyrazu i porozumiewania się. W sposobach konstruowania
utworów, ale także w intencjach twórczego działania. W dążeniu
do uchwycenia rzeczywistości, wyrażaniu jakiejś prawdy. Zarówno
poprzez abstrakcję, jak i „zabierając głos” w sprawach konkretnych
– by rzeczywistość nazwać, by ją nawet odmienić. Gdziekolwiek na
świecie jesteś Jesień jest tuż obok Ciebie. Możesz przyjść na koncert,
możesz zobaczyć festiwalowe wydarzenia w internecie. Jakikolwiek
jest Twój wybór dobrze, że jesteś z nami. Zaczynamy!
Jerzy Kornowicz, dyrektor festiwalu

18 września / piątek – 27 września / niedziela
Warszawska Jesień – Konteksty
Emisje archiwaliów, rejestracji pamiętnych koncertów,
spektakli oraz słuchowisk. Sposobność do pobycia z Jesienią,
jej „pamięcią”, ale też nowymi utworami. Wejdź na stronę
internetową festiwalu: www.warszawska-jesien.art.pl lub włącz
TVP Kultura. Pełny program pasma dostępny jest na stronie
festiwalu.
Wśród emisji Warszawskiej Jesieni – Konteksty:
18 września / piątek / 22:30
Osvaldas Balakauskas La lointaine (Daleka) – emisja w TVP
Kultura. Rejestracja opery dokonana w Teatrze Małym podczas
45. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej
„Warszawska Jesień” w 2002 r. Druga część zamówionego przez
festiwal tryptyku operowego Ziemia Ulro.

25 września / piątek / 22:30
Uduchowiona Muzyka Elektroniczna – emisja w TVP Kultura.
Rejestracja koncertu dokonana w Kościele Ewangelicko-Augsburskim św. Trójcy podczas 47. Międzynarodowego
Festiwalu Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień” w 2004 r.
W programie: John Tavener The Bridegroom na cztery głosy
żeńskie i kwartet smyczkowy, Jonathan Harvey Mortuos plango
vivos voco na taśmę, Anna Zawadzka-Gołosz Concerto na
ośmiostrunową gitarę i smyczki z fortepianem.

18 września / piątek – 27 września / niedziela / 17:00
Festiwalowe Radio Internetowe
Transmisje na żywo i podcasty dostępne na stronie
internetowej festiwalu: www.warszawska-jesien.art.pl

RADIO JESIEŃ
Chcesz uporządkować festiwalowe wrażenia i posłuchać
opinii innych? Wejdź każdego dnia Jesieni i jeden dzień po
jej zakończeniu o godz. 17:00 na stronę Festiwalowego Radia
Internetowego. Rozmowy prowadzą: Monika Pasiecznik
i Tomasz Biernacki.

18 września / piątek / 19:30
Filharmonia Narodowa / Sala Koncertowa

Agata Zubel sopran
ElettroVoce: Agata Zubel sopran,
Cezary Duchnowski elektronika
Tom Pauwels gitara elektryczna
proMODERN
Grzegorz Łukawski narrator
CHÓR POLSKIEGO RADIA
Maria Piotrowska-Bogalecka przygotowanie chóru
NARODOWA ORKIESTRA SYMFONICZNA
POLSKIEGO RADIA W KATOWICACH
Monika Wolińska dyrygentka

Georges Aperghis Pubs-Reklamen cz. I *
François-Bernard Mâche Synergies
ElettroVoce Widzimisię na fonotyzator
semantochłonowy ** (zamówienie Warszawskiej Jesieni
przy wsparciu Stowarzyszenia Autorów ZAiKS)
Juliana Hodkinson …can modify completely /
in this case / not that it will make any difference… *
Krzysztof Penderecki Ecloga VIII
Aleksandra Kaca rilievo ** (zamówienie Warszawskiej
Jesieni przy wsparciu Stowarzyszenia Autorów ZAiKS)
ElettroVoce Widzimisię na werbafon
desemantryczny ** (zamówienie Warszawskiej Jesieni
przy wsparciu Stowarzyszenia Autorów ZAiKS)
Mauricio Kagel Vox humana? *

DŹWIĘKI, SŁOWA, ZNAKI
Czy można napisać muzykę do reklamy pasty do zębów? Dla
Georges’a Aperghisa nie ma problemu. Napisał też rzecz o płatkach
kukurydzianych i tę na koncercie usłyszymy. Otwierające Festiwal przygodne
teksy Pubs-Reklamen mają powab codzienności. U François-Bernarda
Mâche’a tekstu nie ma, są muzyczne znaki i symbole funkcjonujące niczym
dźwiękowa matryca języka. Dwa performanse duetu ElettroVoce pozostają
w kontraście: publicystyka wobec poszukiwań istotnego „pierwszego” słowa.
W utworze Juliany Hodkinson zabrzmią zakodowane w alfabecie Morse’a teksty
z gazet. Dialog z reliefami Yves’a Kleina spotkamy u Aleksandry Kacy. Ecloga
– to zagadkowy i przepojony mistyczną tęsknotą utwór Mistrza Krzysztofa
Pendereckiego do słów Wergiliusza. I późna polska premiera utworu Mauricio
Kagela ze słowami w języku ladino – z głębin przeżywania ludzkiej tragedii.
Muzyka i język dają wyraz.

19 września / sobota / 19:30
Studio Koncertowe Polskiego Radia im. W. Lutosławskiego

ORKIESTRA MUZYKI NOWEJ
Szymon Bywalec dyrygent
Mark Andre riss 1, riss 2, riss 3 *

SZCZELINA
Mark Andre konfrontuje nas z niesamowitością. W jego
muzyce są szelesty, stukoty i fale dźwięku przypominające
jakieś znaki. Prowadzą nas one ku tytułowej szczelinie –
pęknięciu w materii muzyki i świata, przez które można
wejrzeć w wymiar obiecywany przez religie i będący nadzieją
wielu ludzi z osobna. Riss to traktat – trzy ekspedycje
w inną przestrzeń, wg samego kompozytora – na spotkanie
chrześcijańskiego Boga.

20 września / niedziela / 19:30
ATM Studio

KWADROFONIK
Peter Ablinger Voices and Piano nr 3 Lech Wałęsa
Sam Pluta Seven Systems *
Peter Ablinger Voices and Piano nr 5 Hanna Schygulla
Kuba Krzewiński Contre No. 2
Peter Ablinger Voices and Piano nr 17 Ezra Pound
Grażyna Pstrokońska-Nawratil Słowik i kamień **
(zamówienie Warszawskiej Jesieni)
Peter Ablinger Voices and Piano nr 19 Pier Paolo
Pasolini

PRYWATNOŚĆ
U Petera Ablingera postaci z różnych sfer życia publicznego,
wśród nich LechWałęsa. Ich głosy są „zeskanowane” przez
fortepian dając poczucie bliskiego z tymi postaciami
obcowania. U Sama Pluty kunsztowna mozaika elementów
instrumentalnych, sampli i głosów zwierząt składająca się na
siedem rozdziałów z życia kompozytora. Fizykalny wymiar
muzyki oraz intymność relacji instrument – performer
są u Kuby Krzewińskiego. Wszystkie dźwięki wydają się
pochodzić z ciał wykonawców. Grażyna Pstrokońska-Nawratil
prezentuje swoje muzyczne reportaże z podróży do Japonii
z motywem przewodnim w postaci dźwiękowego haiku. Jest
szansa, że po tym koncercie będziemy sobie bliżsi.

21 września / poniedziałek / 19:30
Studio Koncertowe Polskiego Radia im. W. Lutosławskiego

ENSEMBLE VORTEX
Marek Straszak warstwa wizualna w utworze Rafała Zapały
Szymon Kaliski system interakcji w utworze Rafała Zapały
Daniel Zea Swallow! *
Arturo Corrales Tulpa *
Fernando Garnero Limae Labor *
Francisco Huguet La flor más rara *
Rafał Zapała Daremność ** (zamówienie Warszawskiej
Jesieni przy wsparciu Stowarzyszenia Autorów ZAiKS)

TRANS ALGORYTMÓW
Utwory o właściwościach mikroskopowych preparatów
– im bardziej zagłębiasz się w nie, tym więcej
odkrywasz warstw materii. Muzyka wykuwana z obsesji.
Z sekwencjami powracających natręctw pomieszanych
z ekstazą. Uff jak gorąco… Koncert niczym manifest
futurystyczny, ale odnoszący się do świata już nie dla nas.
Raczej do cywilizacji pochłanianej przez własne twory.
Vortex będzie uwierał i ranił. I fascynował.

22 września / wtorek / 19:30
Studio Koncertowe Polskiego Radia im. W. Lutosławskiego

IRYZACJA BEZ IRYTACJI
Musica Polonica Nova na Warszawskiej Jesieni –
obecność specjalna
Adam Bałdych skrzypce
NFM TRIO SMYCZKOWE LEOPOLDINUM
NFM ORKIESTRA LEOPOLDINUM
Christian Danowicz dyrygent
Paweł Hendrich elektronika
Paweł Hendrich Prismiris
Tomasz Skweres Concertino
Przemysław Scheller Dziewczynka z zapałkami
Ewa Trębacz Metanoia **
(zamówienie Narodowego Forum Muzyki)

Czas na spectra dźwiękowe i przestrzeń. Muzyka
rozbrzmiewa od wieków dzięki wiedzy o naukowych
prawach. Paweł Hendrich czerpie inspiracje z optyki.
Alikwoty, mikrotony i pola dźwiękowe są obecne w muzyce
Tomasza Skweresa. Psychologia percepcji czasu wydaje
się być ważna dla Przemysława Schellera. Ewa Trębacz
swoją technikę kompozytorską rozwija na bazie akustyki
i matematyki . Spotkasz na tym koncercie: prismę –
pryzmat , iris – tęczę, dyspersję – rozszczepienie światła
i iryzację – tęczowanie. Także nagrania ambisoniczne
(przestrzenne) dokonane w elektrowni atomowej oraz
sekwencje tych nagrań wygenerowane algorytmicznie.
Już to słyszysz? Na takim naukowym gruncie można
się w końcu śmiało dać olśnić i wzruszyć. Nie tylko
„Dziewczynce z zapałkami”.

22 września / wtorek / 22:30
ATM Studio

19/91: Aleksandra Kaca, Teoniki Rożynek, Żaneta
Rydzewska performerki, instrumenty, live electronics
ELECTRIC PRIMITIVO:
Arturo Corrales elektronika
Emilio Guim gitara elektryczna
Aleksandra Kaca, Teoniki Rożynek, Żaneta
Rydzewska Ultimate errors compilation **
Emilio Guim Lies the Snake *
Arturo Corrales Riff (negro) *
19/91 + ELECTRIC PRIMITIVO improwizacja

WIDELCE, SZMERY I PĘD
Najpierw improwizacja na trzy performerki, obiekty
(m.in. linijki, widelce, cukier), instrumenty i elektronikę.
Spiętrzone drobiny szmerów – mikrokosmos życia.
Ucho musi wyjść mu naprzeciw. Potem Electric
Primitivo: przyboje energii, riffy gitary elektrycznej,
„tłuste zniekształcenia” dźwiękowych i filmowych klisz.
Muzyka w nieustannym biegu – może dzięki 30 dniom
picia kawy – kronikarskiemu filmowemu nagraniu
zamieszczonym w utworze Emilio Guima. „Nie żyjemy już
w czasach narodów czy ideologii…” – to słowa z utworu
Arturo Corralesa pochodzące z filmu The Network –
niejedna i niejeden z nas by się dziś zdziwił. Na koniec
improwizowane spotkanie obu formacji: powab szczegółu
i obfitość mas dźwiękowych. Do syta.

23 września / środa / 19:30
Studio Koncertowe Polskiego Radia im. W. Lutosławskiego

EUROPEAN WORKSHOP FOR CONTEMPORARY
MUSIC
Pia Davila sopran
Rüdiger Bohn dyrygent
Oliver Schneller Diastema *
François-Bernard Mâche Le son d’une voix
Teoniki Rożynek Float **
(zamówienie Warszawskiej Jesieni)
José María Sánchez-Verdú Paraíso cerrado II *

FERMENT W RAJU

Form i faktur wielka różnorodność. Olivera Schnellera
sekwencja nieciągłych muzycznych zdarzeń. U François-Bernarda Mâche’a brzmienie wiersza Paula Éluarda
przełożone na instrumenty z użyciem nowatorskiego w 1963
r. sonografu. Wiersza nie usłyszymy, zabrzmi jego akustyczne
odbicie. Teoniki Rożynek dźwiękowe przepływy i faktura
warstw z unoszeniem się i szybowaniem. „Raj zamknięty”
José Maríi Sáncheza-Verdú składa się ze scen odnoszących
się do pałaców, fontann i ogrodów Alhambry w Grenadzie.
Obecne w utworze teksty arabskiego poety Ibn Zamraka
zostały w XIV w. naniesione na budynki architektonicznego
kompleksu tworząc „pałace pisane” – jak brzmi tytuł jednej
z części utworu. Póki trwa muzyka Sáncheza-Verdú raj
będzie otwarty. Po raz 18. na Warszawskiej Jesieni koncert
polsko-niemieckiej orkiestry Europejskich Warsztatów
Muzyki Współczesnej współorganizowany z Niemiecką Radą
Muzyczną. W tym roku także we współpracy z Uniwersytetem
Muzycznym Fryderyka Chopina, prowadzącymi warsztaty
solistami Ensemble Recherche i Chopin University Modern
Ensemble. Młodości dodaje skrzydeł dyrygent Rüdiger Bohn.

23 września / środa / 22:30

KONFUZJE I KONKLUZJE

ATM Studio

Jak działa „dolly zoom” w muzyce? O ograniczonych
możliwościach człowieka w postrzeganiu procesów
równoczesnych (za Solaris Stanisława Lema). O walce
dwóch grup spektrów dźwiękowych. O naturze, medytacji
i ciszy przeciwstawionych technologii, destrukcji
i jazgotowi. Słowa z przemówienia chińskiego partyjnego
dygnitarza wobec emocjonalności i muzykalności
kobiety. To wybrane kwestie ze spektaklu muzycznego
przypominającego kolejny brawurowy manifest. Ale tropy
te mogą być mylne. Autorki i wykonawczynie wydają
się podejmować z nami jakąś grę. Nic tu nie musi być
oczywiste. Najlepiej samemu rzecz sprawdzić. Zwłaszcza, że
muzyka jest kobietą.

Barbara Mglej skrzypce
Paulina Woś-Gucik skrzypce
Martyna Zakrzewska fortepian
Aleksandra Gołaj perkusja
Alena Budziňáková-Palus akordeon, elektronika, wideo
Formy żeńskie
Monika Szpyrka Zoom in/dolly out **
Żaneta Rydzewska don’t look **
Martyna Kosecka Isorropía. In search of balance **
(zamówienie Stowarzyszenia Spółdzielni Muzycznej)
Anna Sowa Message for the Year of the Metal Rat II **
Nina Fukuoka Sugar, Spice & All Things Nice **

24 września / czwartek / 19:30

SEKWENCJI POWAŻNE KONSEKWENCJE

Filharmonia Narodowa / Sala Kameralna

Tutaj ważne jest skupienie i starannie dawkowana cisza, na
końcu koncertu poniekąd cmentarna. U Enno Poppe rock
„przetłumaczony na awangardę”. Jeśli stanowi to, jak mówi
kompozytor, rumowisko, jest ono klasycznie zaplanowane,
wręcz eleganckie. U Huguesa Dufourta dźwięki pokazywane
jak obiekty z obrazu Henriego Matise’a „Czerwona
pracownia”. Muzyka rozwija się według „rozkładu jazdy”,
procesualnie i niespiesznie, na podobieństwo monumentalnej
passacaglii. Clara Iannotta osacza nas spowolnioną rytmizacją
zdarzeń – szmer po szmerze; muzyka stanowi w tym utworze
całość z warstwą wizualną. Matthew Shlomowitz podejmuje
grę formalną z dołem cmentarnym (ang. graveyard slot) –
martwym czasem w ramówce telewizji między godziną 2 a 6
nad ranem, kiedy widzów jest niewielu, zatem treść przekazu
traktowana jest jako mniej ważna. Oto i cały Matthew
Shlomowitz – bez kontekstów, prowokacji i gry skojarzeń
nie komponuje. Głupio zapraszać do cmentarnego dołu, ale
serdeczność nas tu też obowiązuje.

ENSEMBLE NIKEL
Enno Poppe Fleisch *
Hugues Dufourt L’Atelier rouge d’après Matisse *
Clara Iannotta Outer Space *
Matthew Shlomowitz Graveyard Slot *

25 września / piątek / 19:30
ATM Studio

François Sarhan koncepcja, wideo, scenografia
ENSEMBLE GARAGE
Yann Philippe asystent wideo
François Sarhan The Right Ear **

ŚWIAT POD NADZOREM
Kompozytor jest zdecydowanie po stronie „muzyki
w sprawie”. Przychodzi mu to o tyle naturalniej, że „tkwi”
w teatrze, rekwizytach, włada konwencjami, używa znaku
i ma warsztat trans-medialny. Zespół Garage dla tego
rodzaju muzyki – z teatrem i multimediami – został
stworzony. Utwór Françoisa Sarhana sytuuje się w połowie
drogi między spektaklem muzycznym a „kinem ręcznym”.
Jest zaproszeniem do obserwacji „kuchni” wykonania,
w czasie którego „śledzimy absurdalne mechanizmy
rządzące iście kafkowską postacią, przyłapaną na akcie
konsumpcji”. Konsumpcji czego? To już trzeba sprawdzić
samemu. Prapremiera!

26 września / sobota / 19:30
Filharmonia Narodowa / Sala Koncertowa

Joanna Woźny canti in/versi ** (zamówienie
Warszawskiej Jesieni i Filharmonii Narodowej)
Miroslav Srnka Speed of Truth *

TESTY PRAWDY

Leszek Lorent performer
Jörg Widmann klarnet
CHOPIN UNIVERSITY BIG BAND
Piotr Kostrzewa przygotowanie big bandu
CHÓR FILHARMONII NARODOWEJ
Bartosz Michałowski dyrygent
ORKIESTRA FILHARMONII NARODOWEJ
Andrzej Boreyko dyrygent
Maciej Tomasiewicz dyrygent
Mark Applebaum Aphasia
Christian Winther Christensen Concerto for
a Movie Loop *
Mikołaj Laskowski Infectious (Feel It®) **
(zamówienie Warszawskiej Jesieni przy wsparciu
Stowarzyszenia Autorów ZAiKS)

Niecodzienne kameralne obsady wykonawcze z aż trzema
dyrygentami. Słowa wyrażone gestem w utworze Aphasia
Marka Applebauma. Christiana Winthera Christensena
wideo-instrumentalny „przekład” Preludium cis-moll
Sergiusza Rachmaninowa – z mowy pompatycznej na
muzyczny slang klubowy. Bogata społeczna problematyka
utworu Mikołaja Laskowskiego. Joanny Woźny myśli
o trudnościach międzyludzkiego komunikowania się.
Miroslav Srnka słowa filozofów, pisarzy i poetów o naturze
prawdy przetłumaczył na różne języki z angielskiego
i z powrotem za pomocą programów internetowych
– z kompletnym „rozejściem się” sensów. Jak pisze
kompozytor: nic się nie staje prawdą przez „narzędzia
propagandy… nieustanne powtarzanie, że coś jest prawdą”.
Muzyka też docieka prawdy. Pociągniemy ten wątek za rok –
na następnej Warszawskiej Jesieni!

Nie tylko dźwięki
27 września / niedziela / 12:00
MUZYKA W DIALOGU
Spotkanie z Jerzym Kornowiczem – dyrektorem –
i członkami Komisji Programowej Warszawskiej Jesieni
z internetowym udziałem publiczności. Rozmowa
o festiwalu i powstającej muzyce.

KOMPOZYTORZY MÓWIĄ
Austriackie Forum Kultury
Przyjdź na spotkania z kompozytorami. By się dowiedzieć
kim są i co tak naprawdę myślą. By lepiej rozumieć ich
muzykę. I siebie. Spotkania prowadzą Aleksandra Bilińska
i Krzysztof Kwiatkowski.

19 września / sobota / 12:00
Juliana Hodkinson

20 września / niedziela /12:00
Mark Andre

WARSZTATY KOMPOZYTORSKIE
Austriackie Forum Kultury

Peter Ablinger

Możesz poznać sposoby pisania muzyki zarówno przez młodych
kompozytorów – aktywnych uczestników warsztatów, jak
i u komentujących ich prace kompozytorów – mistrzów. Komponowanie
to nieustanne szukanie. Ty też coś dla siebie znajdziesz. Zwłaszcza jeśli
jesteś kompozytorem. Moderatorką warsztatów jest Aleksandra Bilińska.

21 września / poniedziałek / 12:00

19 września / sobota / 15:00

26 września / sobota / 12:00

20 września / niedziela /15:00

21 września / poniedziałek / 10:00

Grażyna Pstrokońska-Nawratil
François Sarhan

Juliana Hodkinson
Mark Andre

21 września / poniedziałek / 15:00
Grażyna Pstrokońska-Nawratil

26 września / sobota / 15:00
François Sarhan

dla dzieci w wieku 4–12 lat

NOWE CZTERY WYPRAWY MUZYCZNE:
do Parku Rzeźby w Królikarni – na Michała Silskiego instalację dźwiękową
Trambambula, aby pograć na stołach podobnych do tych do piłki nożnej
wydobywając z nich fantastyczne dźwięki. Takich kompozycji na Warszawskiej
Jesieni nam trzeba;

raz jeszcze do Parku Rzeźby
w Królikarni – na zespołu
Kwartludium Olimpiadę
muzyczną, aby rozruszać kości
po czasie nauki i pracy oraz
pogimnastykować się słuchając
wzmocnionych dźwięków naszego
ciała podczas różnych sportowych
czynności. Przed przyjściem
do Królikarni zobacz i zrób
rozgrzewkę do Olimpiady – wejdź
na stronię internetową festiwalu:
www.warszawska-jesien.art.pl

do Muzeum Warszawy – aby jak w latach poprzednich
tropić historie zamieszkałe w zakamarkach Muzeum.
Tym razem z dźwiękami wydobywanymi z wielu „małych
instrumentów” z unikalnej wrocławskiej kolekcji Pawła
Romańczuka – twórcy tego koncertu-instalacji. Kto
do muzeum nie dojedzie, będzie mógł odkrywać muzyczne
tajemnice dzięki nagraniom umieszczonym w internecie.

ponownie do Muzeum Warszawy, do Kina
Syrena – na Aleksandry Cieślak i Edwarda
Sielickiego słuchowisko–operę Piwnice.
Zagadki spod podłogi. Piwnice to miejsce
„przebywania” dziwnych rzeczy, w których
zawarta jest wiedza o całym zewnętrznym świecie,
a nawet więcej. Są zagadki, jest odkrywanie
tajemnic. Wydarzenie tłumaczone na polski język
migowy oraz udostępnione w internecie w wersji
z audiodeskrypcją.

18 września / piątek
– 27 września / niedziela
/ 10:00–18:00

19 września / sobota
/ 11:00 i 16:00
Park Rzeźby w Królikarni

Park Rzeźby w Królikarni
Michał Silski Trambambula **
instalacja dźwiękowa (zamówienie Warszawskiej Jesieni
przy wsparciu Stowarzyszenia Autorów ZAiKS)

KWARTLUDIUM
Kwartludium Olimpiada muzyczna **
performans muzyczny (zamówienie Warszawskiej Jesieni
przy wsparciu Stowarzyszenia Autorów ZAiKS)

20 września / niedziela
/ 11:00 i 16:00
Muzeum Warszawy

26 września / sobota
27 września / niedziela
/ 11:00, 13:00 i 16:00
Muzeum Warszawy

Agata Harz, Katarzyna Smoluk-Moczydłowska głosy syren
Paweł Romańczuk dan bau, theremin, shruti
box, harmony whirlies, ashbory bass, slide flute
Igor Gawlikowski, Jędrzej Kuziela, Robert
Niziński, Marek Ołdak, Maciej Rodakowski
instrumenty perkusyjne
Marcin Ożóg realizacja nagrań
Paweł Romańczuk Eksponuty **
koncert/instalacja (zamówienie Warszawskiej
Jesieni przy wsparciu Stowarzyszenia Autorów
ZAiKS)

Aleksandra Cieślak tekst, adaptacja, reżyseria, Edward Sielicki
muzyka, elektronika, Marta Grzywacz, Maciej Nerkowski głos,
Piotr Dąbrowski instrumenty perkusyjne, Katarzyna Kijek,
Przemysław Adamski animacje, montaż, Małgorzata Limanówka,
Magda Schromová autorskie tłumaczenie na polski język migowy,
Rafał Smoliński nagrania, realizacja dźwięku, Jarosław Paczyński
nagrania, realizacja wideo, Katarzyna Wojtasik charakteryzacja
Aleksandra Cieślak, Edward Sielicki Piwnice.
Zagadki spod podłogi **
słuchowisko-opera (zamówienie Warszawskiej Jesieni
przy wsparciu Stowarzyszenia Autorów ZAiKS)

Warszawska Jesień Klubowo
19 września / sobota / 22:30
Pardon, To Tu

Ida Lundén głos, elektronika
Hubert Zemler perkusja, elektronika
Ida Lundén Han *
Huber Zemler Prądy telluryczne **

REKONFIGURACJE
Idy Lundén trzy utwory zainspirowane słowami-kluczami
z płyt religijnego śpiewaka Artura Erikssona otrzymanymi
od dziadków artystki. Znaki krążą pomiędzy pokoleniami.
U Huberta Zemlera burze magnetyczne dają wyobrażenie
o fakturze jego muzyki. Materię brzmieniową tworzą
wyłącznie perkusyjne membranofony i urządzenia do
transformacji ich dźwięku. Powstają struktury daleko
odbiegające od wyjściowych – czysto perkusyjnych.

24 września / czwartek / 22:30
Pardon, To Tu

Jacaszek elektronika
Piotr Kurek elektronika
Jacaszek savannah speaking (2020)**
Piotr Kurek Let’s Run Around in Circles.
I Know We Can (2020)**

NAGŁOS
U Michała Jacaszka: muzyka, której dźwiękowe tworzywo
wykorzystuje „głosy sawanny” z nagrań terenowych
zebranych w rezerwacie Mmabolela w Republice
Południowej Afryki. U Piotra Kurka: głównie syntetyczny,
ale także naturalny głos ludzki, oraz programy
komputerowe symulujące pracę mięśni, tkanek i innych
partii ludzkiego ciała biorących udział w emisji głosu.
Wszystko służy stworzeniu wirtualnej grupy wokalnej,
której towarzyszą także brzmienia instrumentalne. Zaciera
się granica pomiędzy tym, co z natury, a co z technologii.

Imprezy towarzyszące
17 września / czwartek
– 30 października / piątek / 9:00–17:00
Austriackie Forum Kultury
Karolina Breguła, Karl Salzmann Podźwięki **
(wystawa)
Wernisaż wystawy: 17 września / czwartek / 18:00
Organizator: Austriackie Forum Kultury

20 września / niedziela / 17:00
Austriackie Forum Kultury

Alfredo Ovalles – recital fortepianowy
Organizator: Austriackie Forum Kultury

20 września / niedziela / 22:30
Klub SPATiF

Koncert Koła Młodych
Związku Kompozytorów Polskich
Organizator: Koło Młodych
Związku Kompozytorów Polskich

21 września / poniedziałek
– 30 września / środa
/ 12:00–16:00 (poniedziałek – środa, piątek)
/ 14:00–18:00 (czwartek)
Galeria XX1
VII Performans na dźwięki – Andrzej Mitan
wystawa – obiekty, dokumentacja
Organizator: Fundacja Sztuk Krytycznych

22 września / wtorek / 18:00

23 września / środa / 17:00
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina
/ Sala im. Henryka Melcera
Polska muzyka współczesna 3 –
Chopin University Press
Organizator: Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina

24 września / czwartek / 17:00
Polskie Wydawnictwo Muzyczne / Sala Koncertowa

Mazowiecki Instytut Kultury
VII Performans na dźwięki – Andrzej Mitan.
Poza czasem i przestrzenią
koncert
Organizator: Fundacja Sztuk Krytycznych

Koncert Oddziału Warszawskiego Związku
Kompozytorów Polskich z cyklu
„Muzyczne pory roku – Jesień”
Organizator: Oddział Warszawski
Związku Kompozytorów Polskich

Imprezy
towarzyszące

transmisje live
(dostępne tylko w czasie trwania koncertów)

26 września / sobota / 18:00

retransmisje i nagrania wideo

Filharmonia Narodowa / Sala Kameralna

transmisje i nagrania audio

Koncert i prezentacja portalu poświęconego postaci
i twórczości Romana Maciejewskiego
Organizator: Polskie Centrum Informacji Muzycznej POLMIC

27 września / niedziela / 16:00
Komuna Warszawa
Cezary Duchnowski, Maciej Filipczuk
Diabelskie skrzypce
koncert inscenizowany
Organizator: Fundacja Automatophone

dostępne na: www.warszawska-jesien.art.pl

** prawykonanie
* pierwsze wykonanie w Polsce
Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w programie.
Informacje o biletach oraz zasadach uczestnictwa w bezpłatnych
wydarzeniach dostępne na stronie internetowej festiwalu.

Miejsca koncertów
i imprez towarzyszących
Filharmonia Narodowa / Jasna 5
Studio Koncertowe Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego
/ Modzelewskiego 59
ATM Studio / Wał Miedzeszyński 384
Austriackie Forum Kultury / Próżna 7/9
Park Rzeźby w Królikarni / Puławska 113A
Muzeum Warszawy / Rynek Starego Miasta 28-42
Pardon, To Tu / Al. Armii Ludowej 14
Klub SPATiF / Al. Ujazdowskie 45
Galeria XX1 / Al. Jana Pawła II 36
Mazowiecki Instytut Kultury / Elektoralna 12
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina / Okólnik 2
Polskie Wydawnictwo Muzyczne / Fredry 8
Komuna Warszawa / Emilii Plater 31

Zamówienia utworów Isorropía. In search of balance Martyny
Koseckiej, Słowik i kamień Grażyny Pstrokońskiej-Nawratil
i Metanoia Ewy Trębacz dofinansowano ze środków Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu
Promocji Kultury w ramach programu „Zamówienia
kompozytorskie”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca.

Patronat Honorowy

Współorganizatorzy

Wicepremier, Minister Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
/ Piotr Gliński

Warszawska Jesień 2020 dziękuje za pomoc finansową
i zaangażowanie na rzecz Festiwalu
Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego
miastu stołecznemu Warszawie
Fundacji PZU

Prezydent miasta
stołecznego Warszawy
/ Rafał Trzaskowski

oraz instytucjom i firmom
Partnerzy Festiwalu

Organizator

Partner Małej Warszawskiej Jesieni

Malina Art

Partnerzy medialni
Festiwalu

Partnerzy medialni
Małej Warszawskiej Jesieni

Festiwal dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu
„Muzyka”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca, miasta stołecznego
Warszawy i Fundacji PZU.
Mała Warszawska Jesień została dofinansowana ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Transmisje internetowe wydarzeń festiwalu zrealizowano dzięki wsparciu
Stowarzyszenia Autorów ZAiKS.

Biuro Festiwalu
Rynek Starego Miasta 27, 00-272 Warszawa
tel.: 22 831 06 07, 22 635 91 38
e-mail: festival@warsaw-autumn.art.pl
www.warszawska-jesien.art.pl
Tekst © / Jerzy Kornowicz
Opracowanie graficzne / Adam Dudek

