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INTERNATIONAL FESTIVAL OF CONTEMPORARY
ARTS WITH SPIRITUAL ORIENTATION

Festival pořádá Umělecká iniciativa pod záštitou Ministerstva kultury ČR, České komise UNESCO, Arcibiskupství Olomouc, za osobní záštity hejtmana Zlínského kraje Libora Lukáše, za
spoluúčasti města Kroměříže, Krajského úřadu ve Zlíně, proboštství Kroměříž, Národního památkového ústavu-státní správy Arcibiskupského zámku a zahrad Kroměříž, ve spolupráci
s Muzeem Kroměřížska, Unií výtvarných umělců Olomoucka, Českým rozhlasem, Tv Noe, Polským Ministerstvem kultury a národního dědictví, Kanceláří prezidenta Slovenské
republiky, National Endowment USA,The Revolving Museum Lowel USA, Creatives Centrum Wien, Berklee College of Music Boston,The Gaudeamus Foundation, Hudební nadací OSA,
Hudební nadací F.A. Urbánka, Společnosti pro duchovní hudbu Praha, za finanční podpory Ministerstva kultury ČR, Zlínského kraje a Nadace Českého hudebního fondu v Praze.

The Festival is organized by the Artistic Initiative under the auspices of Ministry of Culture of the Czech Republic, Czech Commission UNESCO, Archbishopric Olomouc, under the
personal auspices of head of District Office in Zlín Libor Lukas and with attendance of Town Office Kromeriz, Regional Office in Zlin, The National Institut for the Protection and
Conservation of Monuments and Sites, Priory and with co-operation of Kromeriz Region Museum, Union of Visual Artists Olomouc, Czech Radio, Tv Noe,The Polish Ministry of Culture
and National Heritage, Office of President Slovak Republic, National Endowment USA, Creatives Centrum Wien, The Revolving Museum Lowel USA, Berklee College of Music Boston,
The Gaudeamus Foundation, Foundation OSA, Foundation F.A. Urbanek, Society for Spiritual Music in Prague and with financial support by the Ministry of Culture of the Czech
Republic, District Office in Zlín and the Czech Music Fund in Prague.

Pátek

15/6

MOBIUS Group Boston / USA /

Středa

Současné performance / Contemporary performances – Photo Exhibition
15.00 hod. - Galerie D / Olomouc D Gallery

Friday

20/6
Wednesday
Čtvrtek

Sobota

16/6
Saturday

21/6

Autorské prezentace / Author Presentations
10. 00 hod. – Koncertní sál konzervatoře EA / Concert Hall of Conservatory EA
Večer sonát / Evening of Sonatas

Ivo Meisl / CZ / – klavír / piano, Zdenka Vaculovičová / CZ / – housle / violin

Thursday

Andrew Svoboda / Canada /- autorský koncert / author’s concert
20.00 hod. – Chrám sv. Mořice / St. Maurice Church
Alois Piňos – Kompozice / Compositions / - poslechový pořad
22.00 hod. – ALMA Klub Velké náměstí / Alma Club Great Square

Lewis Gesner / USA /
Vlečené objekty / Dragged Objects - performance
9.00 hod. - Muzeum Kroměřížska / Museum of Kroměříž

Anna Zielinska / Poland / - housle / violin
16.00 hod. – Chrám sv. Jana Křtitele / St. John Baptist Church

20.00 hod. - Sněmovní sál zámku / Assembly Hall of the Chateau

Kristýna Valoušková / CZ / – soprán / soprano
Patricia Goodson / USA / – klavír / piano
20.00 hod. – Koncertní sál konzervatoře EA / Concert Hall of the Conservatory EA

Neděle

Zahajovací den / Opening Day

17/6 Yoram Ish-Hurwitz / Holland /

Pátek

Léta putování / Pilgrim Years – klavírní recitál / piano recital
Sunday 16.00
hod. – Sněmovní sál zámku / Assembly Hall of the Chateau

22/6 Enikö Ginzery / Germany /- cimbálový recitál / cimbalom recital
Friday

Zahajovací koncert / Opening Concert

17.00 hod. – Muzeum Kroměřížska / Museum of Kroměříž

Jiří Bárta / CZ / - violoncellový recitál / violoncello recital

Martin Opršál – Martin Kleibl / CZ / - bicí / percussion

20.00 hod. – Chrám sv. Mořice / St. Maurice Church

Pondělí

18/6
Monday

Václav Vaculovič / CZ / - výstava pro Prezidentský palác v Bratislavě
Exhibition for President Palace in Bratislava, Slovak Republic / curator: PhD Marián Paukov
14.00 hod. - Zahradní ateliér / Garden Atelier

20.00 hod. – Salla Terrena zámku / Salla Terrena of the Chateau

MOBIUS Group Boston / USA / Tom

Kolokvium Duchovní proudy v současném umění / Colloquium Spiritual Streams in Contemporary Arts
10.00 hod. – Muzeum Kroměřížska / Museum of Kromeriz

Plsek – performance

22.00 hod. – Podzámecká zahrada / Chateau Garden - Salla Terrena of the Chateau

Rudolf Růžička / CZ / – MISSA
16.00 hod. – Chrám sv. Mořice / St. Maurice Church

Sobota

MOBIUS Group Boston / USA /
Současné performance / Contemporary performances – Photo Exhibition
17.00 hod. – Galerie U Artuše / Gallery Artus Kroměříž

23/6

Jaroslav Tůma / CZ / – varhanní recitál / organ recital

Saturday

20.00 hod. – Chrám sv. Mořice / St. Maurice Church

Autorské prezentace / Author Presentations
10.00 hod. – Koncertní sál konzervatoře EA / Concert Hall of Conservatory EA

MOBIUS Group Boston / USA / Jed

Speare - performance

14.00 hod. – Podzámecká zahrada – Čínský pavilón / Chateau Garden – Chinese Pavilion

Ivanka Loudová / CZ / – autorský koncert / author’s concert
17.00 hod. – Sněmovní sál zámku / Assembly Hall of the Chateau

Úterý

19/6

Kolokvium Duchovní proudy v současném umění / Colloquium Spiritual Streams in Contemporary Arts
9.00 hod. – Muzeum Kroměřížska / Museum of Kroměříž
Tisková konference k zahájení festivalu / Press Conference to Opening of Festival
13.00 hod. – Obřadní síň MÚ / Town Hall

Tuesday

Violeta Dinescu / Romania – Germany /

Gareth Davis / Great Britain / - klarinet / clarinet
Martin Stig Andersen / Danish /
20.00 hod. – Chrám sv. Mořice / St. Maurice Church

autorský koncert / author’s concert

Neděle MOBIUS Group Boston / USA / Milan

17.00 hod. – Obrazárna zámku / Picture Gallery of the Chateau

Jan Řezníček – Eduard Spáčil / CZ / - viola, klavír / viola, piano
Současná rakouská hudba / Contemporary Austrian Music
20.00 hod. – Sněmovní sál zámku / Assembly Hall of the Chateau

Středa

20/6
Wednesday

24/6
Sunday

Kolokvium Duchovní proudy v současném umění / Colloquium Spiritual Streams in Contemporary Arts
9.00 hod. – Muzeum Kroměřížska / Museum of Kroměříž
MOBIUS Group Boston / USA / – performance / performance
15.30 hod. – Velké náměstí / Great Square of Kromeriz

Kohout - performance

10 hod. – Podzámecká zahrada – Pompejská kolonáda / Chateau Garden – Pompei Colonnade
Autorská prezentace / Author Presentation
13.00 hod. – Koncertní sál konzervatoře EA / Concert Hall of the Conservatory EA
Prostorový koncert pro děti / Space Concert for Children
Andersonovy pohádky / Andersen Fair Tails
17.00 hod. – prostory konzervatoře EA / The Conservatory EA
Závěrečný koncert / Final Concert

Komorní orchestr Berg / Chamber Orchestra Berg / CZ /

Lidia Zielinska / Poland /- autorský koncert / author's Concert

20.00 hod. – Chrám sv. Mořice / St. Maurice Church

*The Project has been developing with the support from the Polish Ministry of Culture and National Heritage*.
17.00 hod. – Muzeum Kroměřížska / Museum of Kroměříž

www.forfest.cz
Ministerstvo kultury ČR, Nadace Český hudební fond,
Hudební nadace OSA, Město Kroměříž, Zlínský kraj

Kontaktní místa / Contacts - Vstupenky / Tickets
Informační centrum Města Kroměříže, Velké náměstí 50, 767 01 Kroměříž, TEL/FAX: +420-573 331 473
ACR Alfa s.r.o./Agentura propagace České republiky, Boleslavova 27/36, 140 00 Praha 4, TEL: +420-261 215 703
Ateliér Na Kapli, Prusinovského 114, 767 01 Kroměříž, TEL: +420-573 343 855
Artistic Initiative – FESTIVAL FORFEST, Kojetínská 1425,767 01 Kroměříž TEL/FAX: +420-573 341 316
Denní vstupné: jednotlivé 50,- Kč, rodinné 80,- Kč / Permanentní vstupenka na celý festival: 250,- Kč

R

Zemědělský
výzkumný ústav
Kroměříž, s.r.o.
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Pátek / Friday

15:00

16/6

Sobota / Saturday

10:00
20:00

Vernisáž výstavy Mobius Group Boston /USA/
** Contemporary performances – Photo exhibition / 15. - 24.6.
15.00 hod. – Galerie D Olomouc / Gallery D Olomouc

Neděle / Sunday

16:00

Úterý / Tuesday

9:00
13:00

Autorská prezentace
** Richard Toensing
Jan Grossmann
Petr Eben

Responsoria č. 8 – 9
Klavírní kvintet
Landscapes of Patmos

- autorský koncert / author’s concert

Večer sonát / Evening of Sonatas
Ivo Meisl – klavír / piano
Zdenka Vaculovičová – housle / violin

LICHTWELLEN
ECHOES I
ARETUSA
OSTROV II

Josef Haydn
Jiří Matys
Robert Schumann

17.00 hod. – Obrazárna zámku / Picture Gallery of the Chateau
www.forfest.cz/mapa

Maxmilian Kreuz
***Siegfried Steinkogler
Evžen Zámečnik

Yoram Ish-Hurwitz / Holland /

Dvě nokturna
Sonáta č. 1 a 5
Suita pro sólové violoncello
Variace "SACHER"
Tři monology pro violoncello

20.00 hod. – Chrám sv. Mořice / St. Maurice Church
www.forfest.cz/mapa

22:00

Kurt Anton Hueber
Dmitrij Šostakovič

Schubert-Paraphrasen pro violu a klavír, Wv.57d
"Cadenza senza“ für Viola und Klavier
„Ortel samoty“ – sonáta pro sólovou violu
/památce Petra Bezruče/
Sonate op. 2a für Viola und Klavier
Sonáta pro violu a klavír, op. 147
1. Moderato, 2. Allegretto, 3. Adagio

Te Deum laudamus
Korczak in memoriam

20:00 Kristýna Valoušková /CZ/ – soprán / soprano
Patricia Goodson/USA/ – klavír / piano
Zdenka Vaculovičová /CZ/ - housle / violin
** Gustav Holst
Petr Eben
Luboš Sluka
Vlastislav Matoušek
Vlastislav Matoušek
** Widmar Hader
Luciano Bério
Vanessa Lann
*** Marek Kopelent

Védské hymny
Písně na středověkou poezii
Renesanční písně
Chronica bohemorum
Labyrinthus
Dvě písně
Folk Songs Luciano Bério Sequenza III
Inner piece
Dopis Nataši H. paní J.K.

20.00 hod. – Koncertní sál konzervatoře EA / Concert Hall of the
Conservatory EA
www.forfest.cz/mapa

22:00

Petr Pokorný – Literární dílo / Literal Works
22.00 hod. – Koncertní sál konzervatoře EA / Concert Hall of the
Conservatory EA
www.forfest.cz/mapa

22:00

Massimiliano Messieri / Italy / - Aquitae a další skladby
– poslechový pořad
22.00 hod. – ALMA Klub Velké náměstí / Alma Club Great Square
www.forfest.cz/mapa

20/6
9:00

Kolokvium Duchovní proudy v současném umění / Colloquium
Spiritual Streams in Contemporary Arts
9.00 hod. – Muzeum Kroměřížska / Museum of Kroměříž
www.forfest.cz/mapa

22/6
Pátek / Friday

14:00

Zahradní ateliér / Garden Atelier
Theodor Wiprud
Grail /after paiting by Václav Vaculovič/
Petr Knell
Seven Last Words /after paiting by Rolf
Stein/
14.00 hod. - Zahradní ateliér / Garden Atelier – pouze pro pozvané
www.forfest.cz/mapa

10:00

10.00 hod. – Muzeum Kroměřížska / Museum of Kromeriz
www.forfest.cz/mapa

Concert
The Project has been developing with the support from the Polish
Ministry of Culture and National Heritage

16:00

Rudolf Růžička / CZ / – *** MISSA

17.00 hod. – Muzeum Kroměřížska / Museum of Kroměříž
www.forfest.cz/mapa

17.00 hod. – Muzeum Kroměřížska / Museum of Kroměříž
www.forfest.cz/mapa

22.00 – ALMA CLUB / Velké náměstí / Great Square
www.forfest.cz/mapa

18/6

Pondělí / Monday

17:30

Kolokvium Duchovní proudy v současném umění / Colloquium
Spiritual Streams in Contemporary Arts

15:30

17:00 Lidia Zielinska / Poland / - ** autorský koncert / Author

16.00 hod. – Chrám sv. Mořice / St. Maurice Church
www.forfest.cz/mapa

MOBIUS Group Boston /USA/ – ** Photo Exhibition
Současné performance / Contemporary performances
Dinos Constantinides
Zdenka Vaculovičová

20:00

Sonáta č. 1 pro housle sólo
housle / violin

20:00 Jaroslav Tůma /CZ/ – varhanní recital / organ recital

Alois Piňos
*** Otmar Kvěch
Jaroslav Vodrážka

Affresco sinfonico op. 22
Vigilie per organo
Chorální předehry
„Ein Lämmlein geht und trägt die Schuld“
„Min sjöl du maste nu glömma“
Laudatio
Sonáta pro varhany č. 4
na paměť M. Kvěchové /
Passacaglia a fuga h moll

20.00 hod. – Chrám sv. Mořice / St. Maurice Church
www.forfest.cz/mapa

22:00

Matthias Drude - průřez oratoriem – poslechový pořad
** „Für Deine Ehre habe ich gekämpft gelitten“
22.00 hod. – Chrám sv. Mořice / St. Maurice Church
www.forfest.cz/mapa

Andrew Svoboda /Canada/
- koncert na paměť předčasně zesnulého skladatele / concert in
memory of young composer
Tomáš Krejčí – baryton, Komorní ansámbl brněnských sólistů řídí G. Tardonová
** Andrew Svoboda
Fuga
Alois Piňos
Vzývání
** Andrew Svoboda
Čtyři krátké písně pro klarinet
Alois Piňos
Thanks for every day
** Andrew Svoboda
"MARTIN STŘEDA" - monodrama

17. 30 hod. – Galerie U Artuše / Gallery Artus Kroměříž
www.forfest.cz/mapa

Viktor Kalabis
Luboš Sluka
Bedřich Janáček

MOBIUS Group Boston /USA/ – ** performance / performance
15.30 hod. – Velké náměstí / Great Square of Kromeriz
www.forfest.cz/mapa

20.00 hod. – Chrám sv. Mořice / St. Maurice Church
www.forfest.cz/mapa

22:00

21/6
Čtvrtek / Thursday

9:00

Alois Piňos - poslechový pořad
“Konflikty“,“ Dolce far niente II.“,“ Euforie V.“
22.00 hod. – ALMA Klub Velké náměstí / Alma Club Great Square
www.forfest.cz/mapa

Lewis Gesner /USA/

Pavel Zemek
Miloslav Kabeláč
František Emmert
Iannis Xenakis
Jiří Kollert
Frederic Rzewski
Jacob Druckman
Miloslav Kabeláč
Kateřina Růžičková
Miloslav Ištvan

Vůz sena
Ricercar č.2
...vanutí...
Rebonds (část b)
Naima
To the Earth
Reflections on the Nature of Water
Ricercar č.1
Percussionismus
Capriccio pro vibrafon, marimbu a bicí nástroje

20.00 hod. – Salla Terrena zámku / Salla Terrena of the Chateau
www.forfest.cz/mapa

22:00 Tom Plsek /USA/- MOBIUS Group Boston –
***performance
22.00 hod. – Podzámecká zahrada / Chateau Garden - Salla Terrena of the
Chateau
www.forfest.cz/mapa

** Vlečené objekty / Dragged Objects - performance

Ilja Zeljenka
Sofia Gubajdulina
Alfred Schittke

**performance
14.00 hod. – Podzámecká zahrada – Čínský pavilón / Chateau Garden –
Chinese Pavilion
www.forfest.cz/mapa

17:00 Ivanka Loudová /CZ/
– autorský koncert / author’s concert
Tři staročeské písně
***Premiérová skladba
Planeta ptáků / památce O. Messiaena /
***Čtyři žalmy
17.00 hod. – Sněmovní sál zámku / Assembly Hall of the Chateau
www.forfest.cz/mapa

20:00 Gareth Davis /Great Britain/ - klarinet / clarinet
Martin Stig Andersen / Danish /
Pavel Zemek
Church Solo
Giancinto Scelsi
Ixor
Salvatore Sciarrino
Let me die before I wake...
Pavel Zemek
Seven last words of Christ
Giancinto Scelsi
Preghiera per un ombra
** Martin Stig Andersen Ring Road
** Martin Stig Andersen Sleepdriver
** Martin Stig Andersen Rabbit at the airport
20.00 hod. – Chrám sv. Mořice / St. Maurice Church
www.forfest.cz/mapa

22:00

Time after Music
22.00 hod. – ALMA Klub Velké náměstí / Alma Club Great Square
www.forfest.cz/mapa

24/6
Neděle / Sunday

Milan Kohout /USA/ - MOBIUS Group Boston
- **performance

10:00

10.00 hod. – Podzámecká zahrada – Pompejská kolonáda / Chateau Garden
– Pompei Colonnade
www.forfest.cz/mapa

13:00

Autorská prezentace / Author Presentation
Petr Pokorný
Lyrická symfonie I. – IV. Věta
Pavel Slezák
Karpatský koncert I. věta
Max Stern
Arise, shine
13.00 hod. – Koncertní sál konzervatoře EA / Concert Hall of the
Conservatory EA
www.forfest.cz/mapa

17:00

Prostorový koncert pro děti / Space Concert for Children
Andersonovy pohádky / Andersen Fair Tails
Realizace - taneční skupina ZUŠ Němčice na Hané / choreografie Eva Štefková,
spolupracují studenti Konzervatoře EA / Tereza Lišková, Veronika Nemčovičová,
Jiří Jablůnka, Ondřej Mucha, Lukáš Pecháček

17.00 hod. – prostory konzervatoře EA / The Conservatory EA
www.forfest.cz/mapa

20:00

ZÁVĚREČNÝ KONCERT / FINAL CONCERT
Komorní orchestr Berg / Chamber Orchestra Berg /CZ/
dirigent - Peter Vrábel
Jakub Tylman - violoncello / violoncello
Milan Osadsky - akordeon / accordion
Jan Szakál - violoncello / violoncello
Robert Hejnar
Homage a concerto grosso
Ivana Loudová
Nocturno
Sofie Gubajdulina
Sedm posledních slov Krista na kříži

20.00 hod. – Chrám sv. Mořice / St. Maurice Church
www.forfest.cz/mapa

9.00 hod. – Muzeum Kroměřížska / Museum of Kroměříž
www.forfest.cz/mapa

*** World premiere
Festival pořádá každé dva roky kolokvium, které si klade za cíl upozornit na vzrůstající hlad po
duchovních hodnotách a posunout tuto problematiku do mezinárodních souvislostí. „Veškerá
hudba je posvátná“, řekl před dvěma lety na festivalovém kolokviu významný rumunský skladatel
Liviu Danceanu. Přeneseně se dá uvažovat o celém umění jako plodu lidského ducha. Tíhu
možnosti neexistence umění si uvědomují tvůrčí lidé kdekoliv uprostřed dnešního
technokratického světa. Premiérové programy, které mají ambice navrátit závažné obsahy do
postmoderního umění a přitom stát v popředí zájmu světové hudby, nejsou běžnou záležitostí v
Evropě ani v zámoří. O to více je třeba vyzdvihnout úsilí všech kdo se aktivně podílejí na tvorbě
podobných projektů, které skutečně reprezentují umění své doby i směrem do budoucna. V
atmosféře přicházející všeobecné globalizace si každý národ chrání svoji osobitost - hodnoty,
které přetrvají. Vždyť více než kdy předtím platí, že národ bez myšlenky - zjevení, které může být
zprostředkováno jedině uměním - přestává být národem…
Zdenka a Václav Vaculovičovi
MOBIUS GROUP BOSTON / USA / - VÝSTAVA DOKUMENTÁRNÍCH FOTOGRAFIÍ
Významná americká formace experimentálních umělců mající úzké vazby na nejdůležitější
instituce a organizace v zemi – / řada členů vyučuje na prestižních školách, univerzitách – např.
Marilyn Arsen zakladatelka Mobius Artist Group /MAG/ vyučuje na The School of the Museum of
Fine Arts , která v současnosti soustřeďuje největší tvůrčí potenciál perforačního umění v USA /.
MOBIUS má své stejnojmenné centrum experimentálního umění v Bostonu, každoročně
produkuje a podporuje přes stovku nových projektů v národním i mezinárodním měřítku.
Multimediální aktivity zahrnují hudbu,tanec,performance, zvukové i vizuální instalace, videoart…
YORAM ISH-HURWITZ / HOLANDSKO / - LÉTA PUTOVÁNÍ / PILGRIM YEARS
Holandský klavírista izraelského původu studoval u Danièle Dechenne a Jan Wijn / Sweelinck
Conservatorium Amsterdam /. V roce 1993 absolvoval jako první Holanďan Juilliard School v New
Yorku / György Sándor, Karl-Heinz Kämmerling /. V roce 1988 získal druhou cenu Eduard Flipse
Piano Competition v Rotterdamu. O tři roky později byl oceněn mezinárodní porotou Jacques
Vonk Prize. Od té doby pravidelně vystupuje v evropských metropolích – Norsko, Německo,
Slovensko, Itálie, Velká Británie, Holandsko včetně Concertgebouw Amsterdam. Působí jako
pravidelný host významných orchestrů a mezinárodních festivalů / Bergen, Trondheim a
Brighton./. Jeho diskografie zahrnuje díla Franze Schuberta, Frédérica Chopina, Modesta
Mussorgského, Sergeje Prokofiev a zejména kompletní cyklus Années de Pèlerinage' Franze Liszta,
který nabízí auditoriu zajímavý současný vhled do hudby a života jedné z nejvšestranějších
osobností v hudební historii.
JIŘÍ BÁRTA / CZ / - CELLO
Přední český cellista Jiří Bárta vstoupil na mezinárodní hudební scénu na přelomu devadesátých
let. Studoval u legendárního Josefa Chuchra, Mirko Skampa a Borise Pergamenschikova. Vzdělání
si prohluboval na mistrovských kurzech u Heinrich Schiff and Andre Navarra. V roce 1991 získal
Europäische Förderpreis für Musik, ve stejném roce Rostropovich-Hammer Award v Los Angeles.
Spolupracoval předními českými a mezinárodními orchestry a dirigenty. Mezi nezapomenutelné
úspěchy sólisty patří Japonské turné / Tokio Kioi Hall /, vystoupení na Pražském jaru 2000 s Českou
filharmonií / Lutoslawski Celloconcerto / , turné do Velké Británie s berlínskými symfoniky nebo
recitál s pianistou Piers Lane v Londýně / Wigmore Hall /. Kritikou je zvláště oceňována živá
nahrávka obou Šostakovičových koncertů s Pražským symfonickým orchestrem a dirigentem
Maximem Šostakovičem či Dvořákův cellový koncert s Českou filharmonií a Liborem Peškem.
JAROSLAV TŮMA /CZ/ - VARHANNÍ RECITÁL
Varhaník, cembalista a hráč na klavichord, improvizátor, skladatel a pedagog Jaroslav Tůma se
narodil v Praze (1956). Zde také absolvoval konzervatoř a Akademii múzických umění u profesorů
Milana Šlechty a Zuzany Růžičkové. Během studií získal řadu ocenění v mezinárodních soutěžích,
například za varhanní interpretaci v Linci, v Praze, v Lipsku. Účastnil se mnoha festivalů (Pražské
jaro, Internationale Orgelwoche Nuernberg, Musikfestspiele Dresden, Flanderský festival). Zvítězil
v improvizačních soutěžích v Norimberku (1980) a v Haarlemu (1986). Na některých dnes zasedá
jako porotce. Od roku 1990 vyučuje na pražské AMU. Rád koncertuje na historických nástrojích či
jejich kopiích. Ve svých recitálech ale také pravidelně uvádí hudbu 20. století. Jeho cestovní deník
obsahuje názvy většiny států Evropy. Koncertoval i ve Spojených státech amerických, v Japonsku a
Singapuru. V Praze v letech 1990 až 1993 souborně provedl celé Bachovo varhanní dílo, za což mu
byla přiznána Výroční cena Nadace českého hudebního fondu. Nahrává pro rozhlas, televizi a
četná hudební vydavatelství. V popředí pozornosti Jaroslava Tůmy stojí také aktivity týkající se
historických varhan, jejich restaurování, zvukové dokumentace apod. Pro Českou televizi natočil a
komentoval jedenáctidílný seriál o historických varhanách v Čechách.
LEWIS GESNER /USA/ - DRAGGING OBJECTS – VLEČENÉ OBJEKTY
Tento všestraně vzdělaný americký performer studoval na University of Massachusetts College of
Arts and Humanities, Boston / MA. MA in English Literature/ a School of the Museum of Fine Arts,
Boston, Tufts University, Medford, /MA. B.F.A. se zaměřením na performance a conceptuální umění
/. Jako instrumentalista prošel školením u Thomase Hoffmana a Willie Maidena /jazz/ video
animaci u Betsy Connerse / MIT, Cambridge, MA/
Kompozici dělal u Roswell Rudda and Thomaes Hoffmana / University of Maine at Augusta/. Jako
performer má za sebou náročné multimediální projekty, které již dosáhly mezinárodního uznání.
Pro svou festivalovou prezentaci připravil řadu neobvyklých projektů experimentálního zvuku,
které se budou odehrávat v různých exteriérech a interiérech města v průběhu festivalového
týdne.
MILAN KOHOUT /USA/ - PERFORMANCE
Dnes americký performer českého původu s titulem inženýra byl vyhoštěný ze země po podpisu
Charty 77. V roce 1993 získal Diplom na School of the Museum of Fine Arts Boston. Od roku 1994 je
členem skupiny Mobius. Zde vytvořil množství celovečerních performancí / sólo i kolektivních /.
Jeho práce se soustřeďuje na lidská práva – v poslední době zvláště na práva Romů – kritiku
totalitního kapitalismu a náboženského fundamentalismu. Participoval na bezpočtu
mezinárodních programů a je nositelem mnoha ocenění /první cena International Theater
Festival in Pula,Grant from The Fund for US artists at International Festivals, Tanne Foundation
Annual Award, Best National Czech Independent Film Award atd. / V současnosti vyučuje na The
New England Institute of Art, TUFTS University a na Massachusetts College of Art Boston.
JED SPEARE /USA/ – MOBIUS GROUP
Zpočátku vzdělán v hudební kompozici založil svoji multimediální práci především na mediích
probíhající v čase: videoart, film, performance, zvukové experimenty. Vystavuje rovněž
konceptuálně laděná díla v prestižních galeriích, realizoval řadu projektů v USA, Evropě / Itálie,
Francie - Festival Mondiale du Theater,Nancy,the Mickery Theatre,Frascati Theatre, Shaffy TheatreII Visual Music Days Festival-Amsterdam ad./ Jako visuální umělec vystavoval v DeCordova
Museum (The Computer in the Studio, 1994), Fitchburg Art Museum /autorská výstava, A Quiet
Zone, 1995/. Speare je též aktivní jako kurátor audio-visuálních programů v rámci aktivit Mobius,
Kingston Art Gallery, Harvard Film Archive, Koppelman Gallery at Tufts University, The All Newton
Music School, and Ed Mock Dance Studio in San Francisco.
TOM PLSEK /USA/
Tento vynikající jazzový sólista vyučuje v současnosti na Berklee College of Music Boston – patrně
nejznámějším jazzovém učilišti světového jména na němž svého času studovali dva čeští jazzmani
- Emil Viklický a Martin Kratochvíl. Během svého sólo koncertu Tom Plsek uvede řadu
premiérových kompozic a performancí vytvořených speciálně pro tuto příležitost. Studoval na
University of Houston, Texas Christian University a matematiku na North Shore Community
College; Beverly. Dnes působí jako Chairman of Brass Department of Berklee College of Music a v
současnosti vyučuje trombon, vede akustické třídy a technologické workshopy pro žesťové hráče.
Je také členem mnoha asociací: International Trombone Association, Former Chair of Nominations
and Elections Committee, Acoustical Society of America, Mobius Artists Group / od roku 1988 /,
New England Computer Arts Association a další. Jeho aktivity zahrnují bezpočet koncertních
provedení klasické / the Houston Symphony Orchestra, Vermont Symphony Orchestra / i
experimentální tvorby / Phil Wilson Jazz Trombone Ensemble /. V současnosti je znám jako
performer-skladatel zabývající se zvláště improvizací, novými technologiemi a performačním
uměním.
VIOLETA DINESCU / RUMUNSKO /
Dnes již světoznámá komponistka Violeta Dinescu reprezentuje špičku současné rumunské
hudby. Cestu k mezinárodnímu uznání jí otevřelo stipendium George Enescu. Studovala na
konzervatoři Cipriána Porumbescu v Bukurešti / kompozice, klavírní hra, pedagogika /. Kompozici
studovala u Prof. Myriam Marbé. V roce 1978 se stala docentkou na Vysoké hudební škole
G.Enescu / teorie hudby, klavír a estetika /. Publikovala hudebně-vědecké statě / např. G. P.
Palestrina / V roce 1982 přesídlila do Německa, kde pokračovala dál ve své úspěšné skladatelské
dráze. Její kompozice jsou každoročně uváděny v programech koncertů po celé Evropě.
Pedagogicky působila na amerických univerzitách jako hostující pedagog, domovským
působištěm je však nadále Německo kde pracovala. na vysokých školách např v Heidebergu,
Frankfurtu a Bayreuthu. V současnosti je docentkou na Universitě v Oldenburgu. Svým dílem
zasáhla do množství hudebních oborů – včetně operní tvorby / např. Opera Hlad a žízeň, Erendira
nebo dětská opera 35. Máj / Velkou měrou se věnuje tvorbě komorní.
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Dva kusy pro klarinet a violoncello
Trio pro housle, violu a violoncello / III. věta /
Concerto Grosso I

14:00 Jed Speare /USA/ - MOBIUS Group Boston -

20:00 Martin Opršál – Martin Kleibl / CZ /
- bicí / percussion

Autorské prezentace / Author Presentations

10.00 hod. – Koncertní sál konzervatoře EA / Concert Hall of Conservatory
EA
www.forfest.cz/mapa

17:00 Enikö Ginzery /Germany/
- cimbálový recitál / cimbalom recital
** János Vajda
Gragoriánska pieseň
** György Kurtág
Splinters op.6/c
** János Pilinszky
** Hans Joachim Hespos Santur- schnelle zupfe
*** Peter Machajdík
Voda odpúšťa /Wasser verzeiht/
** Joao Pedro Oliveira
Maelström for cimbalom and tape
** Luigi Manfrin
Overflowing Crystals
** Theo Brandmüller
Bilder der Nacht "Lass den Balkon
geöffnet"

Preludia a fugy pro klavír – poslechový pořad

10:00

20.00 hod. – Sněmovní sál zámku / Assembly Hall of the Chateau
www.forfest.cz/mapa

Středa / Wednesday

Vladimír Bokes

clarinet solo /1991/
piano /1980/
violin /1988/
clarinet quartet /1990/

23/6

Sobota / Saturday

16.00 hod. Chrám sv. Jana Křtitele / St. John Baptist Church
www.forfest.cz/mapa

- viola, klavír / viola, piano
Současná rakouská hudba / Contemporary Austrian Music
Koncert - sponzoruje CREATIVES CENTRUM WIEN

** Léta putování / Pilgrim Years – klavírní recitál / piano recital
Performance of Années de Pèlerinage, Première Année /Suisse/ Introduction
Performance of Années de Pèlerinage, Deuxième Année /Italie/

Petr Pokorný
Pavel Zemek
Peter Graham
Witold Lutoslawski
**Ilja Zeljenka

František Emmert
Roman Berger

20:00 Jan Řezníček – Eduard Spáčil /CZ/

Zahajovací den / Opening Day

Zahajovací koncert / Opening Concert
Jiří Bárta /CZ/ - violoncellový recitál / violoncello recital

** works by Jaroslaw Kordaczuk, Jan Oleszkowicz, Jacek Partyka,
Robert Rekiel, Agung Hermawan Fitrianto, Anna Zielinska, Lidia
Zielinska

Tisková konference k zahájení festivalu / Press Conference to
Opening of Festival

17:00 Violeta Dinescu / Romania – Germany /

Sonáta G dur pro housle a klavír
Sonáta č. 6 pro housle sólo
Sonáta op. 105 pro housle a klavír

16:00 Anna Zielinska / Poland / - housle / violin

9.00 hod. – Muzeum Kroměřížska / Museum of Kroměříž
www.forfest.cz/mapa

13.00 hod. – Obřadní síň MÚ / Town Hall
www.forfest.cz/mapa

16.00 hod. – Sněmovní sál zámku / Assembly Hall of the Chateau
www.forfest.cz/mapa

20:00

Kolokvium Duchovní proudy v současném umění / Colloquium
Spiritual Streams in Contemporary Arts

10.00 hod. - Koncertní sál KEA / Concert Hall KEA

20.00 hod. – Sněmovní sál zámku / Assembly Hall of the Chateau
www.forfest.cz/mapa

17/6

19/6

JAN ŘEZNÍČEK / CZ /
Vystudoval hru na housle na brněnské konzervatoři a na Janáčkově akademii múzických umění.
Od r. 1986 je členem Moravského kvarteta – šest let jako sekundista a od r. 1992 jako violista. V r.
1996 absolvoval studium hry na violu na Janáčkově akademii v Brně u Prof. Jiřího Kratochvíla
(violisty Janáčkova kvarteta). Od r. 1990 vyučuje na Konzervatoři v Brně, je violistou Státní
filharmonie Brno. Jako kvartetista i jako sóloviolista vystupuje na koncertech doma i v zahraničí.
Spolu s klavíristou Eduardem Spáčilem, kterého festivalové publikum již zná z předchozích
hostování na Forfestu, připravili pro své vystoupení ukázky ze současné rakouské skladatelské
produkce včetně premiérových kompozic.
EDUARD SPÁČIL / CZ /
Je vynikajícím ianistou V roce 1975 byl zakládajícím členem souboru Barok Jazz Kvin-tet, se kterým
absolvoval přes 2000 koncertů téměř pro celé Evropě. Nyní je uměleckým vedoucím inovované
formace Barok Jazz Kvartet. V letech 1980-90 se intenzivně věnoval kompozici a to zejména
elektroakustické hudbě. Od roku 1990 spolupracuje s firmou YAMAHA jako propagátor digitálních
klavírů.
LIDIA ZIELIŃSKA / POLSKO /
Významná polská skladatelka Lidia Zielińska působila jako umělecký šéf festivalu Poznaňské
hudební jaro. Je profesorem kompozice na Akademii v Poznani a také učila na hudební Akademii
ve Wroclawě. Její aktivity zahrnují lektorství kurzů v Polsku, Francii,Holandsku, Německu,
Švýcarsku, Švédsku, Bělorusku a Moldávii. Důležitá oblast zájmu je hudební ekologie a vztahy
kompozice a zvuků environmentu. Participovala na EuroMusicTheater v Stuttgartu, Donau Ballet
project / premiera Venture Unknown /. V sezóně 1995-6 získala rezidenční pobyt ve Stockholm EMS / Electronic Music Studio / a za kompozici Like These White Mice získala cenu International
Competition of Electroacoustic Music in Bourges. Zielinska zastávala mnoho důležitých funkcí
organizace hudebního života – Polská Společnost pro současnou hudbu, poznaňská větev Polské
Unie skladatelů, zasedala v repertoárové komisi Varšavské Jeseně, Coordination Committee for
Creative and Visual Art Circles. Komponuje také divadelní a filmovou hudbu.
ANDREW SVOBODA / KANADA /
Na sklonku roku 2004 se v kanadském Burlingtonu nečekaně přetrhla životní cesta 27 letého
nadaného kanadského hudebního skladatele Andrewa Svobody, který zemřel na selhání srdce.
Přerušilo se tím i jedno neokázalé spojení mezi Kanadou a Čechami, neboť Ondřej, rodák z Toronta
(4. 2. 1977), se narodil českému otci. Profesor Josef Svoboda je významný vědec a polární badatel,
který z vlasti emigroval v roce 1968, když si předtím jako mladý student odseděl v komunistických
kriminálech bezmála devět let. Ondřejovo rodinné a kanadské multikulturní prostředí (matka
pochází z Hong Kongu) výrazně ovlivnilo jeho přemýšlení a úhel pohledu. Sám kdysi napsal, že
Kanada je integrace kultur. Kompozici studoval na McGill university v Montrealu a v Paříži. Od září
2004 pokračoval v doktorandském studiu na Columbia University v New Yorku. V roce 2003
obdrzel na pařížské konzervatoři první cenu za svou orchestrální skladbu Elevation, kterou vysílalo
Radio France v několika reprízách. Jeho magisterskou prací byla jednoaktová opera (monodrama)
Martin Středa
KRISTÝNA VALOUŠKOVÁ / CZ /
Již během svých studií na Akademii múzických umění v Praze / Prof. Naděžda Kniplová / se stala
sólistkou Komorní opery Praha. V roce 1992 získala prestižní cenu Fulbrightovy nadace, na jejímž
základě studovala v letech 1992-93 na Peabody Conservatory of Music v Baltimore (USA) u slavné
americké pěvkyně Phyllis Bryn-Julson. V roce 1996 vyšlo její první sólové CD "Česká píseň 20.
století". Také se podílí na autorských discích M. Sterna, vydaných v Izraeli, a na CD "In the Center"
amarického skladatele D. Kessnera, vydaném v USA. Spolupracuje také s významnými sólisty a
ansámbly, jako jsou např. K. Doležal, H. Bartoň, K. Hron, P. Matuszek, MoEns, Moravské kvarteto a
Musica Gaudea
ENIKŐ GINZERY / NĚMECKO - SLOVENSKÁ REPUBLIKA / - CIMBÁL
Tato špičková hráčka na cimbál studovala mimo jiné také na Akademii F. Liszta v Budapešti a
“Hochschule für Musik Saar“ / Saarbrücken, Německo/. Stala se univerzální interpretkou historické
i současné hudby, její repertoár zahrnuje hudbu od středověku až po současnost. Překvapující
výrazové a zvukové možnosti cimbálu a udivující virtuozita inspirovala mnoho současných
komponistů k vytvoření originálních skladeb pro její nástroj. Od roku 1995 pravidelně vystupuje
jako sólistka evropských i zámořských orchestrů.
MARTIN OPRŠÁL / CZ / - PERCUSSION
hraje na bicí nástroje již od deseti let. Po studiích na brněnské konzervatoři, kdy se stal členem
Státní filharmonie Brno (od r. 1986), Mezinárodního orchestru Gustava Mahlera a Orchestru
evropského společenství (v r. 1988), dále studoval na Janáčkově akademii múzických umění v
Brně, kde po absolutoriu (v r. 1995) pedagogicky působí – v současné době jako docent. Na JAMU
založil studentský Soubor bicích nástrojů, se kterým vystupoval např. ve Vídni, ve Stuttgartu apod.
V roce 1990 spoluzakládal a do roku 1997 byl stálým členem Středoevropského souboru bicích
nástrojů DAMA DAMA. Na festivalovém koncertě představuje Martin Opršál svého studenta
Martina Kleibla, jednoho z nejtalentovanějších hráčů mladé generace.
IVANKA LOUDOVÁ / CZ /
Patří k nejvýznamnějším současným skladatelům. Od roku 1992 působí jako vysokoškolský
pedagog - 1992-94 asistent, 1994 docent v oboru skladba a hudební teorie na pražské HAMU.
Absolvovala studium skladby u prof. Miloslava Kabeláče, prof. Emila Hlobila, v Paříži u Oliviera
Messiaena a André Joliveta a v experimentálním studiu Centre Bourdan /ORTF/. Jako skladatelka
zasáhla téměř do všech oborů / snad kromě opery /, hudbu pro rozhlas, divadlo a film. Vede Studio
N - Studio pro soudobou hudbu, s nímž rozvíjí řadu aktivit (přednášky, semináře, koncerty/ v
oblasti poznávání hudby 20. století. Je autorkou knihy „Moderní notace a její interpretace“(1998).
Její autorský koncert na Forfestu nám pomůže nahlédnout do skladatelčina bohatého komorního
díla.
GARETH DAVIS / ANGLIE /
Není českému publiku neznámý, v paměti zůstane jeho vynikající hostování na Expozici nové
hudby v Brně 2004. Navzdory svému mládí patří Gareth Davis k velmi respektovaným a
vyhledávaným hráčům. Ve svém sólovém vystoupení často kombinuje živou hru se zvukovým
záznamem. Patří k těm zahraničním hudebníkům, kteří se mohou pyšnit i znalostí české hudby.
Své festivalové vystoupení zaměřil na zajímavou konfrontaci skladeb autorů Scelsi-ZemekAndersen. Posledně jmenovaný je dánským autorem, který bude zároveň spoluúčinkovat s
Davisem.
VÁCLAV VACULOVIČ / CZ / – GRÁL
„Tyto plátna vtahují diváka do víru barev a energie. Věděl jsem, že bych chtěl tyto práce převést do
hudby. Příležitost přišla v podobě nabídky Prof. Dinose Constantinidese / Louisiana State
University / zkomponovat hudbu pro jeho orchestr Louisiana Sinfonietta. Zpočátku jsem zamýšlel
zhudebnit tři Vaculovičovy obrazy v jediné hudební větě, ale nakonec plátno s názvem Grál
zastínilo všechny další. Shledal jsem tuto malbu velmi působivou – na první pohled klidnou, ale s
energií vířící pod povrchem. Povznášející - ale nikdy nevyjevující zdroj svého světla, plnou jistoty i
nepravděpodobnosti. Tyto kvality jsem zamýšlel zužitkovat v mé vlastní skladbě“.
Theodore Wiprud, The New York Philharmonic Orchestra
KOMORNÍ ORCHESTR BERG /CZ/
Orchestr se specializuje na interpretaci hudby 20. stoleti a hudby současné, pravidelně objednává
premiéry u nejlepších českých, v posledních letech převážně mladých skladatelů. Ve svých
projektech hudbu kombinuje s jinými hudebními i uměleckými žánry (videoart, film, divadlo,
pantomima, balet atd.), vystupuje často mimo tradiční sály. Ke koncertní činnosti orchestru patří
vystoupení na mezinárodních festivalech a významných domácích pódiích. Propagace hudby
mezi nejmladšími generacemi má u orchestru své významné místo – již několik let připravuje
velmi úspěšnou a oblíbenou řadu koncertů pro děti. K mnoha snímkům pro Český rozhlas a na CD
přibyla nedávno nahrávka hudby ke světové premiéře baletu pro Národní divadlo v Praze,
orchestr také natočil svůj první profilový pořad pro Českou televizi. Peter Vrábel (*1969) je
slovenský dirigent, držitel Ceny Gideona Kleina, zakladatel Komorního orchestru Berg, který je
oceňován jako jedinečný interpret hudby 20. století.
SOFIA GUBAJDULINA / RUSKO /
Přítomnost Sofie Gubajduliny (*1931) na mezinárodní hudební scéně je bez přehánění výjimečná,
na skladatelku – ženu dokonce unikátní. Celý život žije a tvoří na rozhraní kultur. Narodila se v
Tatarské sovětské republice, vyrůstala v ateistické rodině, avšak velmi brzy si našla cestu k ruské
pravoslavné církvi. Pověst o výjimečné skladatelce se v průběhu sedmdesátých letech dostává i na
západ, především díky Kremerově provedení jejího houslového koncertu. Teprve v roce 1985 jí ale
bylo umožněno poprvé opustit východní blok, od roku 1992 žije v Německu nedaleko Hamburku.
Sedm slov pro violoncello, bajan a smyčce bylo poprvé provedeno v Moskvě v roce 1982.
Křesťanské téma skladby muselo být v té době zamlčeno, ačkoliv je očividné i bez uvedení názvu.
Symbolismus prostupuje celé dílo a začíná v instrumentální rovině - violoncello zde vystupuje
jako představitel „vysoké kultury“ – reprezentuje vznešenost a ušlechtilost; naproti tomu bajan
přináší prvky z oblasti ruské lidové hudby.

The Colloquy “Spiritual Streams in Contemporary Arts“, which has already reached a wide recognition in
the Czech Republic, is organised on a biannual basis by the Festival. The goal of this event is to direct an
attention to the growing hunger for spiritual values in today’s world art and to classify this topic with
international relations. “All music is sacred” said the remarkable Romanian composer Liviu Danceanu
during the Colloquy festival two years ago. It is, indeed, possible to think about a transferred meaning of
all art as a fruit of the human spirit. Creative people all over the contemporary - and predominantly
technocrat world - consider the danger of the non-existence of art. Premiere programs, which seek to
relate important topics to post-modern art and to focus on world music, are not common concerns in
Europe. In an atmosphere of increasing globalisation, every nation seeks to protect its respective
identity. More than ever, it has become apparent that a nation without any unique ideas or revelations,
which are manifested only by art, will cease to be a nation. It is necessary to emphasize the universal
effort of all who take an active role in creating artistic projects that represents art of today and the
future.
Zdenka and Václav Vaculovič
THE MOBIUS GROUP BOSTON (MAG) / USA / - PHOTO EXHIBITION
This outstanding experimental group of artists has links to the most important organisations in the
country. A number of members teach at prominent schools and universities. The founder of MAG, Ms.
Marilyn Arsen teaches at The School of the Museum of Fine Arts, which at present attracts the largest
artistic potential of performing art in the USA.The Mobius Centre is in Boston, and every year it produces
and supports over one hundred new projects on a the national and international scale. Its multimedia
activities include music, dancing, performances, sound and visual installations, video-art, etc.
YORAM ISH-HURWITZ / HOLLAND /
This Dutch pianist of Israel origin began his studies with Danièle Dechenne and Jan Wijn at the
Sweelinck Conservatorium in Amsterdam. In 1993 he was the first Dutch pianist to graduate from the
Juilliard School in New York with the Hungarian pianist György Sándor. Finally he was admitted to the
soloist class of the renowned piano teacher Karl-Heinz Kämmerling with whom he studied for another
two years. In 1988 he won the second prize at the Eduard Flipse Piano Competition in Rotterdam. Three
years later he was awarded the Jacques Vonk Prize by a unanimous international jury. Since then he has
frequently performed in The Netherlands, including many times in the Concertgebouw in Amsterdam.
He is also a regular guest as soloist with many orchestras and has given recitals in Norway, Germany,
Slovakia, Italy and Great Britain amongst other countries. He has also taken part in a large number of
international festivals such as Bergen, Trondheim and Brighton. His discography includes works by
Franz Schubert, Frédéric Chopin, Modest Mussorgsky, Sergei Prokofiev and the complete 'Années de
Pčlerinage' by Franz Liszt, which offers to audience the chance of a renewed interesting contemporary
introduction to the music and life of one of the most versatile personalities in the history of music –
Franz Liszt.
JIŘÍ BÁRTA / CZ /
The leading Czech cellist Jiri Barta entered onto the music scene at the turn of the 1990s to work his way
up to the company of the international cellist league. He undertook studies in Prague with Josef
Chuchro and Mirko Skampa, and in Cologne with Boris Pergamenschikov. He then gained additional
experience at the Piatigorsky seminar in Los Angeles and attended master classes with Heinrich Schiff
and Andre Navarra. In 1991 he received the Europäische Förderpreis für Musik, followed in that same
year by the Rostropovich-Hammer Award in Los Angeles. He works with leading Czech and
international orchestras and conductors. His unforgettable successes include the Tokio Kioi Hall
performance during his tour of Japan, the Lutoslawski Celloconcerto with the Czech Philharmonic at
the Prague Spring Festival (May 2000), the tour to the United Kingdom with the Berlin Symphony and
the Wigmore Hall recital in London with pianist Piers Lane, among others. Music critics appreciate live
recordings of both Shostakovich Concertos with Prague Symphony and Maxim Shostakovich or Dvorak
Celloconcerto with the Czech Philharmonic and Libor Pesek.
JAROSLAV TŮMA / CZ /
Graduated from the Prague Conservatory and the Academy of Musical Arts, where he now teaches
organ performance and improvisation. While still a student, Mr Tuma won prizes at several international
competitions, including Linz, Prague, and Leipzig. In addition to being a concert organist, Mr Tuma also
performs on the harpsichord, the clavichord, and the fortepiano. He is known throughout the world for
his improvisations, which have earned him first prizes at both the Haarlem and Nuremberg
competitions. He has been guest performer at the Prague Spring Festival, Musikfestspiele in Dresden,
and the Flanders Festival and he continues to perform at prestigious concert venues in Europe, the
United States, and Japan. A champion of new music, Mr Tuma performs works by his contemporaries
and is a composer of note as well. From 1990 to 1993, he performed the complete works of J. S. Bach in
Prague. He records for radio, television, and numerous recording companies. His discography includes
twenty solo recordings, most recently a recording for the Supraphon label of Part I and II of J. S. Bach's
Well-Tempered Clavier performed on clavichord.
MILAN KOHOUT / USA /
Milan Kohout is originally from the Czech Republic and is now a U.S. citizen. He obtained his M.S. in
Electrical Engineering in the Czechoslovakia and subsequently became an activist and a signatory
member of the dissident human rights organisation CHARTER 77, which was nominated for the Nobel
Prize in 1985. He was forced by Czechoslovak security police to leave his country of birth in 1986 due to
his political art activism and was granted asylum in the United States. In 1993 Milan Kohout received his
Diploma from the School of the Museum of Fine Arts in Boston. His work concentrates mostly on the
subject of human rights (more recently the rights of Romanies) and politics (critique of totalitarian
capitalism and fundamentalist religions) As a Mobius Artist Group member, he has participated in
numerous international art exchange programs around the world and has been the recipient of a
number of awards and grants. He teaches at The New England Institute of Art, TUFTS University and
Massachusetts College of Art in Boston.
JED SPEARE /USA/ – MOBIUS GROUP
He is originally studies pursued composition. His multimedia work he based on media, which place in
time: video-art, film, performances, and sound experiments. He also exhibits conceptually tuned works
in the prominent galleries, he realized a number of project in the USA, Europe/ Italy, France – Festival
Mondiale di Theatre, Nancy, the Micrey Theatre, Shafy Theatre – Visual Days Festival, Amsterdam and so
on…/ As a visual artist exhibited in DeCordobva Museum/( The Computer into the Studio 1994, which
also exhibition A Quite Zone 1995 / He also undertakes needed activities as a curator of audio-visual
programs.
TOM PLSEK / CZ /
This outstanding jazz soloist presently teaches at the Berklee College of Music Boston, which is arguably
the most renowned jazz institute through out the world. Czech Emil Viklický and Martin Kratochvíl have
studied at the same institution. Tom PLsek´s solo recital will include premieres of works and
performances composed specifically for this occasion. He studied at University of Houston, Texas
Christian University and mathematic North Shore Community College; Beverly. Today he is the
Chairman of Brass Department of Berklee College of Music and currently teaching trombone, acoustics
classes, and technology course for brass players. He is also a member of many associations: International
Trombone Association, Former Chair of Nominations and Elections Committee, Acoustical Society of
America – invited presenter at several meetings over the past 12 years, Mobius Artists Group / since 1988
/, New England Computer Arts Association and others. His activities includes numerous performances
with classical, commercially-oriented groups, and experimental music groups including the Houston
Symphony Orchestra, Vermont Symphony Orchestra, Phil Wilson Jazz Trombone Ensemble. Presently
known mostly as performer/composer of new music, especially that involving improvisation, new
technologies, and performance art.
LEWIS GESNER /USA/ - DRAGGING OBJECTS
This well-educated American performer studied at the University of Massachusetts College of Arts and
Humanities, Boston (where he obtained an MA in English Literature), the School of the Museum of Fine
Arts, Boston, and Tufts University, Medford, (where he obtained an MA. B.F.A.). As a versatile artist, his
emphasis is on performance and conceptual art. The instrument study with Thomas Hoffman, the jazz
ensemble with Willie Maiden, the video animation with Betsy Conners, (MIT, Cambridge, MA), the music
composition and performance studies with Roswell Rudd and Thomas Hoffman, (University of Maine,
Augusta) produce numerous demanding multimedia projects, which have already achieved
international recognition. He has prepared a few unusual projects of experimental sounds, which will be
held at various exterior and interior venues throughout the town during the festival week.
VIOLETA DINESCU / ROMANIA – GERMANY /
This internationally acclaimed composer represents the top of Romanian contemporary music. A
stipendium from George Enescu opened her the doors to international recognition. She studied
composing, piano, and pedagogic at the Ciprian Porumbescu Conservatory in Bucharest. She studied
composing with Prof. Myriam Marbé. In 1978 she become a music theory, piano and aesthetic lecturer at
the G.Enescu University. She has published numerous music-science works, e.g. G.P. Palestrina. In 1982
she settled in Germany and continued her successful carrier as a composer. Her works are performed
throughout Europe every year. She has lectured at American universities and in Germany she has
worked at universities in Heidelberg, Frankfurt and Bayreuth. She is currently a lecturer at the Oldenburg
University. Her compositions have embraced many music genres, including opera works such as
‘Hunger and Thirst’,‘Erendira’ or children opera 35th May. As a composer she dedicates a great deal of her
attention to chamber music.
KRISTÝNA VALOUŠKOVÁ / CZ /
During her studies at the Academy of Performing Arts in Prague under Prof. Naděžda Kniplová, Kristýna
Valoušková become a soloist with the Prague Chamber Opera . In 1992 she was awarded the prestigious
Fulbright grant, on the basis of which she studied with the renowned American singer Phyllis Bryn-

** Czech premiere

Julson at the Peabody Conservatory of Music in Baltimore, USA from 1992 to 1993. Due to her singing
qualities she frequently interprets contemporary songs and cantata works. At one of the previous
FORFEST festival she premiered a number of works by Israel composer Max Stern and by the American
composer Daniel Kessner: extensive cantatas “In the Centre”- 2000 and “On a Mountin” – 2002. She cooperates also with important soloists and ensembles: K. Doležal, H. Bartoň, K. Hron, P. Matuszek,
Ensemble MoEns, the Moravian Quartet and Musica Gaudeans.
IVANA LOUDOVÁ / CZ /
Ivana Loudová is one of the most important contemporary composers. Since 1992 she has taught
composing and music theory at the Prague Academy of Music and Dramatic Arts (HAMU). She has
studied with Prof. Miloslav Kabeláč, Prof. Emil Hlobil in Prague, in Paris with Olivier Messiaen and Andre
Jolivet and at the experimental studio Centre Bourdan attached to ORTF. As a composer she has created
works in almost all genres, (except opera), as well as music for Radio, theatre and film. She is a founder
and leader of STUDIO N for contemporary music, which develops activities in the sphere of education:
lectures, workshops, seminars, concerts of music of 20th century etc. She is the author of “Modern
notation and its interpretation” (1998). Her concert in the framework of the festival program will be a
rare occasion to learn more about composing chamber works.
LIDIA ZIELIŃSKA / POLAND /
Important Polish composer Lidia Zielińska has served as the artistic director of the "Poznań Music
Spring" festival. She is a professor of composition at the Poznań Academy of Music, and she has also
taught at the State Higher School of Visual Arts, Wrocław Academy of Music. In addition, she has been a
guest lecturer at summer courses in Poland, France, Holland, Germany, Switzerland, Sweden, Belarussia
and Moldavia. An important area of interest is music ecology and the relationship of composed sound
to environmental sounds. She participated in the EuroMusic Theatre in Stuttgart, participant in the
Donau Ballet project and was crowned with a premiere of Venture Unknown. In the 1995/96 season she
was the composer-in-residence at the EMS (Electronic Music Studio) in Stockholm for a piece produced
there. (Like These White Mice) She was awarded a prize at the International Competition of
Electroacoustic Music in Bourges. She has held many functions in musical organisations, a board
member of the Polish Society for Contemporary Music, the Poznań branch of the Polish Composers'
Union, the "Warsaw Autumn" repertoire committee, and the secretary of the Co-ordination Committee
for Creative and Visual Art Circles. She has also composed theatre and film music.
ANDREW SVOBODA / CANADA /
At the end of 2004, this talented composer Andrew Svoboda unexpectedly died in Burlington Canada at
the age of 27. His death interrupted a deep connection between Canada and the Czech Republic,
because Andrew (born in Toronto in 1977) was the son of Czech Professor Josef Svoboda, a well-known
scientist and Antarctic explorer, who was a prisoner of the communist regime almost nine years and
who emigrated from his homeland in 1968. Andrew’s family, his mother originally from Hong Kong and
the Canadian culture environment had a remarkable influence on his opinions and his way of thinking.
He himself wrote that Canada is an integration of many cultures. He studied composing at McGill
University in Montreal and in Paris. Since September 2004 he continued his doctoral studies at
Columbia University in New York. In 2003 the Conservatory in Paris awarded him first prize for his
orchestral composition Elevation, which was broadcast several times by Radio France. His master’s work
was a one-act opera (monodrama). Martin Středa.
JAN ŘEZNÍČEK / CZ /
Studied violin at the Brno Conservatory and Janacek Academy of Music. Since 1986 he has been a
member of the Moravian Quartet: six years as a second violinist and from 1992 as violist. In 1996 he
graduated as violist from JAMU where studied under Prof. J. Kratochvíl, a member of Janacek Quartet.
Jan Řezníček teaches at the Brno Conservatory and is a member of the State Philharmonic Orchestra in
Brno. As a soloist and quartetist, he appears at numerous concerts both at home and abroad. Together
with Eduard Spacil (who is familiar to previous FORFEST festival audiences) they have prepared some
samples from Austrian contemporary composition productions including premiere works.
EDUARD SPÁČIL / CZ /
Eduard Spáčil is an outstanding pianist. In 1975 he was a founding member of the Baroque Jazz Quintet
Ensemble, with which he played over 2000 concerts through the whole Europe. Currently he is an artistic
leader of the innovated Baroque Jazz Quartet. He has dedicated himself to the intensive composing of
electro-acoustics between 1980 and 1990. From 1990 he co-operates with YAMAHA as a promoter of
digital pianos.
GARETH DAVIS / GREAT BRITAIN /
This British musician is already well known to Czech audiences who may remember his excellent
appearance at the festival Exposition of New Music in Brno in 2004. Despite his relatively young age,
Davis may be counted with very respected and requested instrumentalists. He often combines
recordings with live performances in his concerts. He ranks with such international musicians who
include Czech music in their repertoire. His soloist festival appearance is dedicated to a confrontation of
works by author Scelsi-Zemek-Andersen. The previously mentioned Danish author will perform
together with the soloist.
ENIKŐ GINZERY / GERMANY - SLOVAK REPUBLIK /
A virtuoso concert-cimbalom player studied at the Academy of Ferenc Liszt in Budapest, Hungary and
„Hochschule für Musik Saar“ in Saarbrücken, Germany for post gradual study of the contemporary
music interpretation. Enikő became the universal interpreter of old and contemporary music. Her
repertoire includes compositions of medieval, renaissance, baroque, classical, romantic and
contemporary composers. Surprising sound and expression possibilities of cimbalom and astonishing
virtuosity inspired many contemporary composers to create original pieces for her instrument. Since
1995 regularly performs as a cimbalom solo player or accompanied with orchestra through all Europe
and USA.
MARTIN OPRŠÁL / CZ /
He has plays percussion from his 10th year. After studies at the Brno Conservatory he become a member
of the State Philharmonic Orchestra in Brno in 1986, and a member of the G.Mahler International
Orchestra and Orchestra of European Society in 1988. After his studies at the Janacek Academy he has
become a pedagogue of the same school and is currently a lecturer there. He is co-founder of the wellknown Middle-European Ensemble of Percussion DAMA DAMA and has been a member until 1997. The
focus of this soloist has been the marimba, with which he has appeared in numerous European
countries, Japan and Korea. Between 1998 and 2002 he has worked as vice-chairman of the Percussion
Society of the Czech Republic. He is also a member of the committee of the International Interpreter
Competition / International music Festival Moravian Autumn / and other Czech and Slovak
competitions. During his festival appearance this year he will introduce his student Martin Kleibl, who
already may be counted with the most talented percussionists of young generation.
VÁCLAV VACULOVIČ / CZ / - GRAIL
“These canvases envelop the viewer in a swirl of colour and energy, with just enough clarity to suggest
images and movement. I knew right away I would want to treat these works in music, as I have done with
similarly overwhelming paintings.The opportunity came when Prof. Dinos Constantinides invited me to
compose music for the Louisiana Sinfonietta. I initially thought I would address three Vaculovic
paintings in a single movement, but the musical impulses evoked by the painting ‘Grail’ eventually
overpowered all the others. I find this painting very moving, initially tranquil but roiling with energy
under the surface, lifting one up but never revealing the source of its light; full of both assurance and
yearning.These were the qualities I aimed for in my own Grail.”
Theodore Wiprud, The New York Philharmonic Orchestra
THE BERG ORCHESTRA / CZ /
The orchestra specialises in interpretation of 20th Century and contemporary music, it regularly
commissions premieres with the best Czech composers, in recent years predominantly with young
ones. It has realized numerous interesting and prestigious projects, presented many Czech and world
premieres. In its original projects new music is combined with other music styles and arts (videoart, film,
theatre, pantomime, dance etc.), it also often perfoms in non-traditional spaces. To the concert activities
of the orchestra belong performances on international festivals and important Czech stages. The Berg
Chamber Orchestra also devotes itself to promoting music among the youngest generations: for four
years it has been presenting highly successful series of concerts for schoolchildren. Among the many
recordings for the Czech Radio and CDs are the recently recorded music for new world-premiere ballet
performance of National Theatre in Prague by the orchestra and its appearance in its first profile
programme on Czech Television. PETER VRABEL / CZ / Peter Vrabel is a Slovak conductor,he is a Gideon
Klein Prize holder, founder of the Berg Orchestra, which is today respected as a performer of
contemporary and twentieth-century music..
SOFIA GUBAJDULINA / RUSSIA /
Without exaggeration the presence of Sofia Gubaidulina‘s work on the international music scene is
extraordinary and even unique for a woman composer. Born in 1931 in Chistopol’ in the Tatar Soviet
Republic, life and work in a multicultural environment has accompanied her literally since infancy.
Although brought up atheistically, she was drawn early on to the Russian Orthodox faith.The reputation
of her sensuous scores first leapt the Iron Curtain towards the end of the Seventies, mainly through
Gidon Kremer’s interpretation of her violin concerto. It was only in 1985 when she was permitted to
leave the East block for the first time. Since 1992 she lives in Germany near Hamburg. "Seven Words" for
cello, bayan, and strings, was written in 1982 and first performed in Moscow in the same year. The
Christian basis of the work was concealed at this first performance but is clear enough, even without the
present title and the composer’s own explanation. The Gross symbolism palpable throughout the
Seven Words begins on the instrumental level: the cello, coming from the art music of „high culture“,
stands for what is„lofty“; the bayan, a button accordion from the sphere of Russian folk music.

Změna programu vyhrazena

