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Koncert na 2 statki i 100 syren (Gegen der Strom - Pod prąd)
Christofa Schlägera odbędzie się w sobotę, 24 września o godz. 19.00
Premierowy

w zakolu Wisły pod Wawelem.
Oryginalna kompozycja muzyczna niemieckiego artysty z Herne wykonana zostanie przez
100 syren okrętowych umieszczonych na dwóch statkach pływających w zakolu Wisły pod
Wawelem, pomiędzy mostami Dębnickim i Grunwaldzkim.
Instrumenty umieszczone na pokładach statków tworzą formę ruchomej instalacji
dźwiękowej.
Koncert rozpocznie się od muzyki w dawnym stylu i zmieniać się będzie stopniowo w
niezwykle energetyczne struktury rytmiczne, będące atrakcyjnym fajerwerkiem faktur,
brzmień dialogujących ze sobą melodii, rytmów, odbijających się od tafli wody,
rezonujących w otwartej przestrzeni głównego nurtu rzeki.
Oddalanie i zbliżanie statków, zataczanie złożonych figur na wodzie stanowią niezwykle
ważny przestrzenny element rozbudowywanej stopniowo, ponad godzinnej kompozycji
muzycznej.

Christof Schläger: Koncert na 2 Statki i 100 syren (Gegen der Strom - Pod prąd)
Każde miasto tworzy swój krajobraz dźwiękowy z najróżniejszych odgłosów, również
miasto Kraków nad Wisłą. Na tej rzece Christof Schläger organizuje koncert wykorzystując
sto tonalnie nastrojonych syren okrętowych, zainstalowanych na dwóch statkach.
Instrumenty poruszają się nieprzerwanie wytwarzając nakładające się na siebie faktury,
przez co powstaje gigantyczna i ciągle zmieniąca się przestrzeń dźwiękowa. Kompozycja
początkowo składa się z prostych tradycyjnych struktur muzycznych, na przykład
przesunięte w czasie kanoniczne powtórzenia, znane z technik barokowych, lub też
zazębiające się rytmy muzyki minimalistycznej. Poprzez wyrafinowane wariacje oraz
szczególne powiązanie instrumentów na pokładzie dwóch statków będących w ciągłym
ruchu Schläger tworzy wielogłosową strukturę muzyczną. Odbiór muzyki zmienia się w
zależności od położenia słuchacza. W trakcie koncertu przemieszczanie się publiczności
jest Urodzony w Bytomiu Christof Schläger zajmuje się od 20 lat sztuką dźwiękową, którą
tworzy za pomocą skonstruowanych własnoręcznie instrumentów.
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