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INDLEDNING
Nuværende publikation er en del af projektet
”Orkiestra Muzyki Nowej w Skandynawii”
(Den Nye Musiks Orkester i Skandinavien)
som støttes af den polske Kultur
- og Nationalarv Ministerium under titlen
”Promovering af polsk kultur i udlandet – 2018”
I juni måned spilles der tre koncerter i Danmark,
hvis formål er præsentationen moderne polsk musik.
Orkiestra Muzyki Nowej (OMN) har nu i flere
år samarbejdet med en kendt dansk cellist,
Jakob Kullberg. Deres hidtidige koncerter i Danmark
har drejet sig om præsentation af skandinaviske
komponister. CD-en ”Momentum” med Jakob Kullberg
og Orkiestra Muzyki Nowej har fået Danmarks Radios
specialpris i 2013. Nu kom tiden til, at man vil
præsentere rigdommen af musik skrevet
af moderne polske komponister.
Orkiestra Muzyki Nowej er tæt knyttet til regionen
Schlesien og specielt til Musik Akademiet i Katowice.
I 20 år har orkestret arbejdet med værker af den såkaldte
”Schlesiske komponistskole”, en skole, som består af flere
generationer af komponister. Orkiestra Muzyki Nowej
er ikke længere kun et ensemble, der opfører musik,
det er også initiativtager af mange kunstneriske events
og af forlagsvirksomhed. Orkestret af også
en samarbejdspartner ved forskellige polske
og udenlandske projekter.

www.klang.dk
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HEFAISTOS og MUSERNE

TAK

– Katowices vej til ærestitlen: ”Unescos Kulturby”

Vi vil hermed takke først og fremmest forfattere:
•

Krzysztof Wolek, komponist, skaberen
af cellokoncerten ”Various Form for Friction”,
som præsenteres to gange i Danmark.

Det er gået over 200 ar siden den første

•

Aleksandra Batog, viceformand for Den Schlesiske
Musikselskab, for hendes oplysende artikel
om musikuddannelser i Schlesien.

•

Krzysztof Wygladacz, ph.d.-studerende
ved Musik Akademi i Katowice, for at have beskrevet
Katowices vej mod titlen ” Unescos Musik by”

kulmine åbnedes i Katowice og dog kæmperbyen, der fornyligt er blevet udnævnt til en
"Europæisk Musikby”, stadigvæk med. sit
image af et typisk, gråt og forurenet industricenter. Men faktisk var der netop takket
være industrien, at man her, på dette sted,
i skyggen af fabriksskorstenene, kunne
etablere et betydeligt kulturcenter.

Vi vil også gerne takke Eva Maria Jensen for hjælp
i promovering af polsk musik i Danmark
og for oversættelserne af tekster.
Også særlig tak til Aleksandra Jedrzejczyk
fra Dansk Kulturinstitut i Warszawa
for hjælp i PR-arbejdet.
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Śląsk (Schlesien), området mellem
de øvre løb af floder Odra og Wisla, er ofte
blevet kaldt „Historiens laboratorium”, et sted,
hvor forskelligartede sociale og kulturelle indflydelser mødtes og stødte sammen. Regiobnen blev hjemstedet for de stærke nationalistiske tendenser, en aggressivt germanisering
i 1900-talets første halvdel og en ligeså aggressivt re-polonisering i 1900-talets anden halvdel. Denne mærkelige, kulørte mosaik, som
Schlesien, det evige “grænseland”, består af,
kan ses som en farlig linedans mellem stedets
egenart og de stærkt virkende internationale
indflydelser.
Udgangspunktet for Katowices nuværende
musikprofil er arven efter både den tyske og
den polske kultur i 1900-talets begyndelse.
Hovedskikkelsen i den tyske kulturkreds
var Fritz Lubich (1888-1971) – komponist,
organist og dirigent. Han var leder af et blandet kor „Meister’sche Gesangverein”, hvor der
sang over 200 sangere, og hvis repertoire
var de store vokalinstrumentale værker som
Bachs H-mol messen eller Mathæus Pasion,
Beethovens Missa Solemnis eller Honeggers oratorium Kong David. Efter 1. Verdenskrig, da Schlesien blev indlemmet i Polen,
fortsatte Lubich sit arbejde med musikere

fra begge nationer og ved talrige koncerter
i Warszawas Filharmoni brugte han både tyske
og polske solister. Han uropførte også Karol
Szymanowskis Stabat Mater i Katowice. Polsk
musiktradition i Schlesien kendetegnedes først
og fremmest af de mange amatørensembler
– her fandtes mange både kor og blæserorkestre. Foreningen af de talrige polske kor
i Katowice var blandt de bedst organiserede
i Polen. Af de mange blæserensembler bør man
f.eks. nævne et orkester fra Muckow, der blev
stiftet i 1907 og som eksisterer den dag i dag.
I 1970-erne virkede der over 150 blæserensembler i Katowice. Det er værd at understrege,
at der også var mange dygtige amatører inden
for malerkunsten., f.eks. den kendte og esoterisk
interesserede Teofil Ociepka (1891-1978), som
mange af efterkrigstidens kunstnere byggede
videre på (f.eks. den såkaldte „Janow Gruppe”).
Vendepunktet inden for den schlesiske
musikhistorie er uden tvivl åbningen af
Katowices Musikkonservatorium i 1929.
Det var den første musikundervisnings
institution i regionen, og den første
højere læreanstalt i byen. Her mødtes to
store musikpersonligheder, begge med fornavnet Boleslaw:– Szabelski (1896-1979)
og Woytowicz (1899-1980), fremragende musikere, komponister og lærere. Som
personligheder betragtet var de som ild
og vand, og deres kunstneriske veje – som
godt nok stammede fra den samme kilde;
nyklassicismen – fjernede sig i løbet af deres levetid betydeligt fra hinanden. Og dog
blev de begge fælles om at danne udgangspunktet for den såkaldte „schlesiske komponistskole”, der først og fremmswet taler
kendte navne som Henryk Mikołaj Górecki
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(1933-2010), Witold Szalonek (1927-2001) samt
Wojciech Kilar (1932-2013). Senere, og under
deres indflydelse, voksede der en „Generation
51”, komponister, der alle var født i 1951: Eugeniusz Knapik, Aleksander Lasoń og Andrzej
Krzanowski (som dode i 1990). Efter krigen
kaldte man konservatorierne for Højere Statslige Musikskoler, således også i Katowice.
Siden er navnet blevet ændret til Musikakademi. Katowices Musikakademi var den første
i Polen, hvor man udbød studier i jazz og
underholdningsmusik. Man finder her også det
eneste orgelmuseum i Polen.
Katowice er i dag et mønstereksempel for
en fornyelse af gamle traditioner, samtidigt
med, at man udnytter de gamle industribygninger til helt nye funktioner. I 1999 lukkede
man den store, gamle kulmine Katowice, og
etablerede her et stort kulturcentrum. I 2014
byggede man på stedet den nye koncertsal for
den Polske Radios Symfoniorkester, her finder man i dag Schlesisk Museum (etableret under
jorden, i den gamle mine), her findes et international Kongrescenter, og i nærheden finder man
også en bygning, der under kommunismen
fungerede som Katowices „logo”, den såkaldte
„underkop”, en sports- og underholdsningshal. I den nye koncertsal er der plads til 1800
tilhørere. Men i Katowice findes der 23 andre
koncertsale, bl.a. 2 sale i Schlesiens Filharmoni,
der blev renoveret for nyligt. I 2007 åbnedes en
ny koncertsal ved Katowices Musikakademi.
Katowice er vært ved mange musikfestivaler:
En traditionel musikfestival (Katowice Kultura
Natura), der retter sig mod dem, som er glade
for klassisk musik, desuden Uropførelses Festival (Festiwal Prawykonań), der lancerer helt
nye musikværker. Der er også flere jazz og blues
festivaler (Rawa Blues, Katowice JazzArt,
Śląski Festiwal Jazzowy), Rock- og metallica
festivaler (Metalmania, Metal Hammer Festival), samt festivaler for elektronisk og alternativ
musik (OFF Festival, Tauron Nowa Muzyka).
I Katowice virker mange international kendte
ensembler: Radiosymfoni Orkester, Katowices
Filhamoniske Orkester, Schlesisk Kamerorkester, strygekvartetten Kwartet Śląski.
Aleksander Lason stiftede Orkiestra Muzyki
Nowej (den Nye Musiks orkester), der special-
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iserer sig i opføreslen af modernę musik. Men
der findes også et ensemble, der specialiserer
sig i opførelser af gammel musik {oh!}, der ledes
af Martyna Pastuszka. De stolte traditioner for
vokalensembler fortsætter i dag – der er flere
professionelle kor, hvori den af Anna Szostak
i 1990 stiftede „Camerata Silesia” er den mest
kendte. Der findes også et stort antal af amatør
kor og instrumentale ensembler, der især fremfører folkemusik fra området. Musikakademi
i Katowice har fostret mange kendte musikere,
både inden for den klassiske musik og inden for
jazz. Akademiet er kendt for sit pædagogiske
virke, også inden for musikformidling både for
de ældste og de yngste.
Alt dętte betyder ikke, at man helt har glemt
regionens industrielle fortid. Da man i 2015
udnævnte Katowice for “Unescos Musikby”,
så har man ikke alene værdsat den sidste
tids succeser, men også fortidens traditioner, hvor man lykkedes i at skabe enhed
i mangfoldigheden.
Den bedste udsigt til Katowices „Kulturcentrum” findes oppe fra den gamle mines 40
meters høje løftetårn. Den er blevet bevaret
som et minde fra gamle tider, hvor Katowice
først og fremmest var kendt som "en mineby”.
<< WOJCIECH KILAR

POLSKE RADIOS SYMFONIORKESTER >>

KRZYSZTOF
WYGLADACZ

(født 1991)Musikteoretiker
og komponist, uddannet
ved Musik Akademi i Katowice,
ph.d.-studerende samme sted.

SET I FORANDRINGERNES
PERSPEKTIV…
De store politiske ændringer
i Polen i løbet af de sidste årtier har resulteret
i, at mange kunstnere blev i stand til af mobilisere deres kunstneriske potentiale og deres
kunstneriske uafhængighed.
Sammenligner man tiden fra før omvæltningerne (før 1989) med tiden efter Polens
indtræden i EU (2004), så ser man klart, hvordan staten nu kan hjælpe kunstnerne til at
skabe uafhængige kunstneriske miljøer. Den
musik, der blev skrevet før omvæltningerne,
var præget af den enkelte kunstners kamp for
uafhængighed fra statslig indblanding. I det
daværende politiske system forsøgte man på
den ene side at tvinge de kunstneriske miljøer
til at identificere sig med de kommunistiske
idealer, på den anden side var man stolte over
nogle komponisters store succeser i udlandet,
som de opnåede nærmest „på trods” af statslig
indblanding. Jeg tænker her på komponister
som Lutoslawski, Penderecki og Górecki, hvis
store internationale ry, som ikke havde noget
tilfælles med de kommunistiske idealer, blev af
staten og det politiske establishment fremstillet som et resultat af det socialistiske system.
De mindre kendte komponister var nødt til at
kæmpe for deres uafhængighed under meget
vanskelige materielle vilkår. Statens dårlige
økonomi smittede af på kunstnerne, som ikke
havde adgang til tilskud fra statens side og de
lukkede grænser gjorde det vanskeligt frit at
udveksle ideer og at lære af andre.
Personligt havde jeg rigt lejlighed til at se de
fantastiske sociale og politiske ændringer,
som Polen og regionen Schlesien har oplevet. Jeg er født i Bytom i 1976, en by, som
i min barndom var centrum for regionens
sværindustri, som opfattedes som et drivhjul for hele landets økonomi. Tiden for de
store forandringer kunne jeg kun betragte fra
siden, jeg var barn dengang, og jeg var 13 år

gammel, da systemet endeligt brast sammen
og de første frie valg fandt sted i 1989. I de
næste 5 år, mens jeg gik i musikgymnasium, så
jeg de vanskeligheder, der fulgte med de økonomiske reformer, og som havde stor betydning
for de mennesker, der boede i regionen. På det
tidspunkt begyndte man at lukke miner, fabrikker og stålværker på stribe, da deres drift ikke
længere kunne betale sig. Men disse værker,
som nu lukkede, var basis for tusindvis menneskers indkomst. Senere, da jeg studerede komposition ved Katowices Musikakademi, og det
var i 90-erne, så jeg hvordan Akademiet havde
kæmpet med de manglede finansieringer og
større og større besparelser på kulturområdet.
Polen har tidligere været en slags bro mellem
Øst og Vest, i hvert fald på den nye musiks
område. Og dog kan man sige, at impulser fra
Vesten under det kommunistiske styre var ret
begrænsede. Det hele var jo før internettets
indtog i vores liv og kultur, vi har haft en
meget begrænset adgang til indspilninger og
partiturer, så en komponiststuderende havde
sine primære kilder i studier af Lutoslawskis,
Pendereckis og Góreckis musik.
Først på tærsklen til det nye Millennium har
dette ændret sig, hvad der hørte med til de
åbne grænser, som gav de unge komponister chancen for at rejse til udlandet og studere. Erasmus program, som mange uddannelsesinstitutioner var en del af, gav de unge
kunstnere en mulighed til af fortsætte deres
studier i udlandet, og man kan faktisk tale om
„de åbne grænsers generation”. Her hørte de
unge komponister til, som hele deres voksne
liv tilbragte i en Polen, der var fri for kommunistisk styre, mange af dem fik mulighed til
at supplere deres uddannelse i udlandet. Her
kunne de erfare nye kulturer, lære nye komponistskoler, studere andre landes musik. Også
de nye teknologier betød nye muligheder
for de unge komponister. De kunne nu eks-
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perimentere med nye medier og ny æstetik.
Derfor er Polens kunst i dag karakteristisk
ved at være meget forskelligartet, også fordi
man kan dyrke det individuelle og har mod
på at overskride grænser. Kunsten i dag taler med en fast stemme og berører mange
forskellige emner. Den udtaler sig om selve
kunstens væsen i den moderne verden, den
er klar over den risiko, man af og til er nødt
til at løbe, er klar over hvilke konsekvenser
der hører til de enkelte valg. Også hvordan
disse valg påvirker omgivelserne.
Jeg er en af dem, som rejste ud for at studere, først til Holland (i 2000) siden hen til USA
(i 2001), hvor jeg fik min doktorgrad. Fra 2008
er jeg ansat som underviser ved en af USA’s
universiteter. Og dog er jeg samtidigt meget
stærkt bundet til min region, Schlesien, både
på grund af min familie, mine venskaber
og mit kompositoriske arbejde. Opholdet
i udlandet gjorde det muligt for mig at se de
store ændringer i Schlesien og i Polen fra et andet perspektiv og med en anden objektivitet,
som mange, der bor og lever midt i ændringerne, ikke kan se. Jeg tilbringer ca. 3. måneder
om året i Polen, og hver gang jeg kommer, kan
se store ændringer i nationens livskvalitet.
Siden Polen er kommet ind i EU blev de
materielle vilkår for kulturen væsentligt
forbedret. Det kan ses ved at man nu har
bygget mange nye, meget moderne koncertsale, og at man har fået bedre støtte
til musikfestivaler. I 2007 har man åbnet
en ny koncertsal ved Musikakademiet
i Katowice. I 2014 åbnede en splinterny koncertsal for Polens Radiosymfoniorkester, også
i Katowice – det er en af de smukkeste koncertsale i verden med en meget fin akustik.
Staten finansierer mange stipendier for de unge
kunstnere, staten bestiller også årligt nye værker. Det er takket være disse tiltag, at Polen på det
sidste har fostret mange talentfulde komponister og musikere: Agata Zubel, Pawel Hendrich
og Cezary Duchnowski fra Wroclaw, Aleksander
Nowak fra Katowice. De promoverer alle Polen
og deres respektive regioner ude i verden, helt
uden pres fra regeringens side. De har skabt
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mange nye værker, som er kommet i verden
takket være statslig støtte.
Mit eget værk, Various Forms of Friction,
er et skoleeksempel på dels promoveringen af polsk kultur, dels på den internationale udveksling. Værket er skrevet til den
fremtrædende danske cellist, Jakob Kullberg
og det polske orkester, Orkiestra Muzyki
Nowej. Både Jakob og jeg har arbejdet med
dette orkester igennem mange år. Vi mødtes
første gang i Warszawa i 2009 ved Warszawa
Efterårs festival. Siden har vi samarbejdet både
i Polen og i USA. Dette førte så til, at Jakob bestilte en cellokoncert hos mig, som blev uropført
i Katowice i 2017. Som komponist er jeg altid
glad for, at værket efter den første opførelse,
begynder at leve sit eget liv. Various Forms of
Friction blev, takket være Orkiestra Muzyki
Nowej og Jakob Kullberg, præsenteret i Skandinavien i 2018, hvor det blev spillet flere gange.
Dette viser, hvordan statslige programmer kan
blive til et drivhjul i promoveringen af polsk
kultur i udlandet.
Den nutidige musikscene i Polen er karakteristisk ved sin mangfoldighed, uafhængighed og
forskelligartethed. Alt dette er vidnesbyrd om,
at forandringer i Polen, på trods de vanskeligheder, man havde oplevet, har båret frugt,
fordi man investerer i egen kunst og kultur,
samtidigt at den enkelte kunstner både bevarer
den nødvendige individualitet og den stærke
følelse af identitet.

<<

KRZYSZTOF
WOŁEK

Komponist, uddannet
ved Musik Akademi
i Katowice, underviser ved University of Louisville i USA,
medlem af programkomité
for festival for moderne musik,
Warszawas Efterår.

KULTURLANDSKABET
– NOGLE REFLEKSIONER OM
KULTURUDDANNELSERNE I SCHLESIEN.
"Kunstens rige verden stå åben for os; lad os
benytte os af den, lære dens sprog at kende,
de bedste værker, de gamle og nye Mestre; lad
os få evnen til at bevæge os i denne verden,
til at udtale os i dette vidunderlige medium…"
Sådan står der, som en slags motto, i indledningen til programmet for uddannelseskoncerter, som Schlesien Musikselskab
tilbyder og kalder ”Musik er vigtig”. Ingen undrer sig over hverken titlen eller mottoet i programmet – i dag er det legitimt at sige sådan.
Af mottoet kan man også aflæse, hvor meget
bevidstheden om kulturens nytte har ændret
sig i løbet af de sidste snes år.
Det er ikke så længe siden, hvor man ville betragte de kulturelle tilbud som et supplement
til andre fritidsinteresser, endda et ikke så vigtigt supplement. I dag ser man helt anderledes
på det. Det er resultat af både den nye måde
at værdsætte de kulturelle tilbud på, og den
viden, man i dag har om, hvordan man populariserer både kunst og viden om kunst.
Selv overfladisk betragtet, så ser man, at
man i dag betragter kulturen som en investering – ikke som tidligere – kun som
en omkostning. Det kan være, at vi en dag
vil opleve, at man opfatter kulturen som
”vidunderlig og nyttig”, hvad der ville være
det ideelle, uden at man hele tiden føler sig
forpligtet til at begrunde dens bare eksistens. Det er måske endnu en utopi, men det
er det, man bør stræbe efter, for der er god
grund til at være optimist i det henseende.
Men lad os nu se, hvordan kulturuddannelserne tog sig til i Schlesien for ca. 20 år siden.
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Schlesiens Kulturkongres i 2010 påpegede vigtigheden af den kulturelle uddannelse. Der lød
som følger:
”Kongressen lægger vægt på, at på trods af, at
staten garanterer fredning af kulturarv, udbredelse af kulturuddannelserne og støtte til den
kunstneriske skaben, så forværres der for hvert
år det materielle grundlag for kunst og kultur,
hvad der kan få meget alvorlige konsekvenser.
I Schlesien kan man påvise en forværring af de
kulturelle uddannelses niveau, udbredelse af
negative idealer gennem media, alt det kan
føre til forstyrrelser i regionens liv og endda til
patologiske måder at agere på…”
På baggrund af denne bekymring udarbejdede
man skriftlige strategier for hele Schlesien
regionen i årene 2006-2020.
Et af de vigtigste mål skulle være at øge de
kompetencer, som forbrugerne burde være
i besiddelse af, for at kunne deltage i kulturudbud, endvidere en mere effektiv styring af kulturudbud og hjælp til at animere kunstnerisk
virksomhed under de nye markedskræfters
mekanismer. Som resultat formulerede man
de retninger, som kulturuddannelserne bør
bevæge sig imod. Man mente også, at der bør
introduceres nye forskningsprogrammer for at
kunstmiljøer, også juridisk set, kunne fungere
mere effektivt.
Der er gået ca. 20 år siden man formulerede de
nye strategier, og man kan helt sikkert påstå, at
alt er blevet ændret til det bedre. Det, som er
grundlæggende for alle de nye tiltag og videreudvikling, er den nye måde at tænke om kultur
og kulturuddannelsen på.
Selv om man stadigvæk kan møde påstande,
at kulturen bør kunne ”brødføde” sig selv, og at
man kun bør støtte initiativer, som der er stor
efterspørgsel efter, så er disse påstande ikke så
udbredte, som de var før. I dag ved man mere,
man ved også, hvor stor og hvor positiv en rolle
kulturen og kunsten spiller i det sociale liv;
hvordan den endvidere påvirker personlighedsudvikling og i sidste ende kan også hjælpe
i at udvikle helt andre, praktisk orienterede
kvalifikationer.

8

Ikke uden betydning er også den ændrede
opfattelse af de humanistiske videnskaber, som
ses overalt i verden. Den amerikanske forsker
Vivek Wadhwa – entreprenør, videnskabsmand
og forfatter - siger om det, som følger:
„Tidligere, når elever spurgte mig, hvad
de bør studere for at blive entreprenører
i de teknologiske fag, så plejede jeg at
svare: matematik, eksakte videnskaber.
Jeg var overbevist om, at den slags studier
var nødvendige for at være innovativ, jeg
troede også, at ingeniørerne er de bedste
entreprenører. Sådan tænkte jeg for nogle
år siden. (…) Siden da lærte jeg, hvilken
betydning design har, og jeg indså, hvor
vigtige de humanistiske videnskaber er for
at udvikle kreativitet. Vores erhvervsliv har
brug for musikere, kunstnere, psykologer
i lige så høj grad, som det har brug for biomediciner, programmører og videnskabsmænd”.
Lad os også citere Steve Jobs, en af Apples Inc.
hovedstiftere: „Udgangspunktet for Apples
DNA er den kendsgerning, at teknologien
alene ikke er tilstrækkelig. Kun teknologien i forbindelse med de frie kunster,
i forbindelsen med humaniora, kan føre
til resultater, som gør, at vores hjerte kan
synge.”
Alt det viser klart, at der er ved at ske en
ændring, og at denne ændring også har
indvirkning på kulturudbuderne.
Det er lettere i dag at eliminere de mest negative tendenser og teser, f.eks. at kulturudbuddene bør domineres af det, som er ”let og
fornøjelig”, og at man skal tilpasse kulturudbud
til modtagernes niveau. Hvor farligt dette kan
være skrev den tyske filosof Hannah Arendt
allerede for mange år siden:
„Kulturen fordærves, hvis dens produkter bliver offer for tilpasning. (…) Det er
ikke sandt, at kulturen på den måde bliver
tilgængelig for de brede masser, tværtimod bliver den tilintetgjort for underholdningens pris. (…) Der eksisterer mange
gamle, store kunstnere, hvis kunst har
overlevet gennem århundreder, på trods

af glemsel og ringeagt. Men man kan tvivle på, om ”underholdnings” version af
deres kunst ville have overlevet.”
Også en anden, og dog udbredt tese: at man
skal levere kulturelle udbud efter forbrugernes imaginære efterspørgsel, har en meget
negativ indvirkning for dem, der arrangerer
kulturbegivenheder. Den russiske forfatter Josif Brodski skrev følgende i sin essay ”Et frækt
forslag”:
”I den kulturelle sfære er det ikke sådan,
at efterspørgsel har indflydelse på udbuddet, tværtom: vi læser Dante fordi han skrev
”Den Guddommelige Komedie”, ikke fordi
vi har efterspurgt det – vi kunne hverken
udtænke et sådant menneske, eller et
sådant værk.”
Det er glædeligt at se, at man gennem længere tid har intensiveret aktiviteter, hvis
formål er at gøre kulturuddannelserne bedre. Nu er man f.eks. opmærksom på den
åndelige udvikling af børn, af deres imaginære evner og af den måde de tilbringer
deres fritid på. Det ville være ønskeligt, hvis
uddannelserne kunne knyttes tættere til kulturen, for det er kulturen, som er i stand til
at forandre mennesker, deres åndelighed,
deres imaginære evner og deres forhold til
andre – det er derfor, man har skabt og stadigvæk skaber smukke værker, smukke
byer og mennesker – for at citere udsagnet
af musikvidenskab manden John Blacking:
”Mennesker kan, takket være musikken,
forstærke deres indbyrdes relationer og
deres indbyrdes nærhed.”

Vi spørger ofte os selv, hvilke mekanismer
ligger bag de store ideer, ideer, der fostrer de
store kunstværker og de usædvanlige steder.
Den østrigske maler Friedrich Hundertwasser
skabte i Wien sine store værker, som en slags
lykkens oaser, men som senere har vist sig af
være store økonomiske turist trækplastre.
Udsagnet: ”Katowice – musikkens by” kan vise
sig at være en af de bedste ideer for at genoplive byen. De gode, nye initiativer inden for
kulturoplysning – det er helt sikkert en god
investering, som også er til gavn for byens
beboere.
Til syvende og sidst er det jo eksistentielt afgørende, hvor, og hvordan vi vil bo: om vi vil
bo i kulturelle ørkener, der kun drives af kommercielle interesser, eller om vi vil bo på steder, der er os venligt stemt, og hvor vi vil føle os
lykkelige. I Schlesien er det sidste ved at blive
til virkelighed.

ALEKSANDRA BATOG
– musiker, lærer, medlem
af Schlesisk Musikselskabs
bestyrelse, bratschist
i kvartetten Akademos,
spiller i Orkiestra Muzyki Nowej
og i Lorien Trio.
Hun har fået flere priser
for sit kunstneriske virke
og for udbredelsen af musikkultur.
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•

3. juni, 2018 Kl. 15.00

Toftevangskolen, Teglporten 9, Birkerød
Orkiestra Muzyki Nowej og Jakob Kullberg
Lidia Zielińska:
- Conrads syv øer for CD and 10 amplified instruments (2007)
Jerzy Kornowicz:
- Figury w oplocie (Viklede figurer)
Krzysztof Wołek:
- Various Forms of Friction for cello og orkester (2017)

•

4. juni, 2018 Kl. 20.00

KLANG - Copenhagen Avantgarde Music Festival
Koncertkirken, Blågårds Pl. 6A, 2200 København
Krzysztof Wołek:
- Various Forms of Friction for cello og orkester (2017)
Andrzej Kwiecinski:
- a6(+1)
Marta Sniady:
- Lumen
Per Nørgård:
- Remembering Child (Sinfonietta udgave)
Bent Sørensen:
- Nocturne No. XI

•

5. juni, 2018 Kl. 19.30

Mantziussalen, Johan Mantziusvej 7A, Birkerød
Koncert med ny polsk kammermusik
Strygekvartetten Akademos:
Irena Kalinowska-Grohs, violin I
Agnieszka Lasoń, violin II
Aleksandra Batog, viola
Danuta Sobik-Ptok, cello
Alicja Molitorys, fløjte
Dorota Adamczak, piano

Henryk Mikołaj Górecki (1933-2010):
- Variazioni op. 4 for violin og klaver
Aleksander Lasoń (f. 1951):
- Strygekvartet nr. 5
Marek Grucka (f. 1989):
- Fantasia e Ritornello for fløjte og klaver
Przemysław Scheller (f. 1990):
- Pieśń o blasku wody
(En sang om vandets klare lys) for fløjte solo
Nikolet Burzyńska (f. 1989):
- Green Mazurka for fløjte, cello, og klaver (2016)

www.klang.dk
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Den Nye Musiks Orkester
– stiftet i 1996 af professor Aleksander Lason, har nu i over 20 år gået på
opdagelse i et vanskeligt område – moderne musik – hvor orkestret
altid har søgt efter værker, der var betydningsfulde, interessante for lytteren,
nyskabende, måske uretfærdigt lagt i glemmebogen, som dog fortjente
opførelse, præsentation, måske også indspilning. Orkestret optræder
ved adskillige festivaler: ”Warszawas Efterår”, ”Musica Polonica Nova”,
”International festival for komponister fra Krakow”, ”Festival af uropførelse
ved den Polske Radiosymfoniorkester”, ”Brand-New Festival”,
”Katowice Kultur-natur festival”. Orkestret er ofte inviteret til at optræde
ved udenlandske festivaler: ”Beijing Modern” i Beijing, ”Klang” i København,
”Melos-Ethos” i Bratislava, ”Hindsgavl Festival” i Danmark, ”AnimaMundi”
i Pisa, ”new Music Marathon” i Prag, ”International Rostrum of Composers” i Tallin.
Orkestret har spillet over 300 koncerter, uropført over 100 værker af polske
og udenlandske komponister, deltaget i mange studio- og koncertindspilninger.
Mange af de indspillede værker blev senere udgivet på CD af DECCA, Aurora,
DUX, CD-Accord, Polsk Radio, Polsk Musik Udgivelser. Ensemblet indspilninger
har fået mange priser og udmærkelser: P2 prisen i Danmark,
Pizzicato Supertonic Award (Luxemburg), ”5 Diapasons”,
udmærkelser ved International Komponist Tribune i Paris og Amsteram,
nominering til ICMA prisen i 2016. Ensemblet blev også nomineret
til prisen “Classical Next: Innovation 2018”.
Orkestret har siden 2014 budt på egne koncertserier,
der finder sted en gang om måneden i den nye koncertsal i Katowice,
hvor man præsenterer de bedste nutidige værker
med de bedste solister og dirigenter.
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