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aqtualuri musikis festivali

Ein sehr persönlicher Einleitungstext für die bevorstehende Ausgabe von Close Encounters:
Die Idee und Inspiration für Close Encounters 2018/19 kam sehr spontan. Eigentlich hatte ich fast schon entschieden, das Festival nach mittlerweile fünf Ausgaben in zehn
Jahren aufzugeben. Zeit- und Energieaufwand für die Organisation und Realisation sind jeweils riesig, und ich komme jedes Mal an die Grenzen meiner Kräfte.
Doch: eines Tages, auf der Rückfahrt von einem Konzert des Mondrian Ensembles im Kunsthaus Bregenz am schönen Bodensee hatte ich ein Gespräch mit Peter Zumthor,
der das Kunstmuseum Bregenz und noch viele andere unglaubliche Architektur auf diesem Planeten gebaut hat. Ich weiss nicht mehr genau, wie das Gespräch verlief,
aber am Ende der langen gemeinsamen Autofahrt war für mich klar, dass das Festival wieder stattfinden wird – und dass Peter Zumthor als Gast des Festivals eingeladen
werden soll. Diese Entscheidung hat schliesslich das ganze Programm von Close Encounters 2018/19 geprägt:
Architektur – Musik – Raum – Zeit – Entwürfe – Gebiete: Stichworte und Ideen, die die aktuelle Ausgabe des Festivals prägen.
Und so war für mich auch schnell klar, dass ein bestimmter Komponist dabei sein muss: Klaus Lang, über den irgendwo geschrieben steht: „Klaus Lang sees time as the
genuine material of a composer and at the same time also as the fundamental content of music“. Von ihm werden nicht nur Kompositionen zu hören sein, sondern wir
werden Klaus Lang auch als Organist, Gesprächspartner von Peter Zumthor und Leiter eines Workshops für Kompositionsstudenten des Konservatoriums erleben.
Mehr sei an dieser Stelle noch nicht verraten – das gesamte Programm mit allen Veranstaltungen und Mitwirkenden finden Sie auf den folgenden Seiten. Es ist ein
schönes und verrücktes Programm. Ich hoffe, dass Sie einen Weg zu uns finden und freue mich sehr, Sie bei Close Encounters 2018/19 zu sehen!
Bevor ich Sie dem schönen und umfangreichen Programmheft überlasse, möchte ich mich herzlich bei allen Kooperationspartnern bedanken, die Close Encounters 2018/19
möglich gemacht haben: Konservatorium Tbilisi, Schweizer Botschaft in Tbilisi, Jazzclub MOODS, LALAGE, Internationale Gesellschaft für Neue Musik Zürich, Institute for
Computer Music and Sound Technology der ZHdK, GDS.FM, Vereinigung der Freunde Georgiens in der Schweiz, Club Mtkvarze, Hotel Stamba, Hostel Fabrika.
Aber auch bei all meinen Freunden, die nicht alle bei den Konzerten auf der Bühne stehen, ohne deren Hilfe aber das Festival nicht stattfinden könnte: Nino
Jvania, Reso Kiknadze, Tobias Gerber, Alex Kordzaia, Nika Machaidze, Sabine Maier, Lisa Nolte, Nastia Sartania, Eliso Sulakauri, Maia Sumbadze, Giorgi Zagareli, Michelle
Ziegler – Ich hoffe, dass ich niemanden vergessen habe…
Tamriko Kordzaia
Zürich, 15.09.2018

2018/19 წლის Close Encounters-ის იდეა მოულოდნელად მეწვია. თითქმის გადაწყეტილი მქონდა, ათწლიანი ისტორიისა და ხუთი გამოშვების შემდეგ გამეუქმებინა ფესტივალი. მისი ორგანიზება და განხორციელება დიდ დროსა და ენერგიას ითხოვს და ყოველ ჯერზე სასოწარკვეთილების ზღვარზე ვიმყოფები.
თუმცა, ერთ მშვენიერ დღეს, როდესაც ვბრუნდებოდი Mondrian Ensemble-ს კონცერტიდან, რომელიც ბოდენის ტბის ნაპირას მდებარე ბრეგენცის ხელოვნების სახლში ჩატარდა, გავესაუბრე პეტერ ცუმთორს - ბრეგენცის ხელოვნების მუზეუმისა და ამ პლანეტის კიდევ არაერთი ულამაზესი არქიტექტურული
ნაგებობების ამგებს. არც კი ვიცი, როგორ წარიმართა საუბარი, მაგრამ ხანგრძლივი მგზავრობის ბოლოს ჩემთვის ნათელი იყო, რომ ფესტივალი კვლავ
ჩატარდებოდა და პეტერ ცუმთორი მას სტუმრის სტატუსით ეწვეოდა. ამ გადაწყვეტილებამ განსაზღვრა 2018/19 წლის ფესტივალის მთელი პროგრამა:
არქიტექტურა - მუსიკა - სივრცე - დრო - ნახაზები: ეს ის სიტყვები და იდეებია, რომლებმაც წლევანდელ ფესტივალს მიმართულება დაუსახეს.
ჩემთვის ასევე ნათელი იყო, რომ ერთი კომპოზიტორი აუცილებლად უნდა ჩართულიყო ფესტივალში. ესაა კლაუს ლანგი, რომელზეც სადღაც დაიწერა:
„კლაუს ლანგი აღიქვამს დროს, როგორც საკომპოზიციო მასალას და, იმავდროულად, როგორც მუსიკის ფუნდამეტურ შიგთავსს“. ჩვენ არა მარტო მოვისმენთ მის ნაწარმოებებს; კლაუს ლანგი ასევე წარსდგება ჩვენს წინაშე როგორც ორგანისტი, პეტერ ცუმთორის თანამოსაუბრე და კონსერვატორიის
კომპოზიციის მიმართულების სტუდენტებისათვის გამართული ვორქშოპის ხელმძღვანელი.
მეტს აღარ გაგიმხელთ - მთელს პროგრამას, თავისი ღონისძიებებითა და მონაწილეებით თქვენ ამ ბროშურის გვერდებზე იხილავთ. ეს ლამაზი და ოდნავ
შეშლილი პროგრამაა. იმედი მაქვს, თქვენ იპოვით ჩვენსკენ მომავალ გზას და საოცრად გამიხარდება, თუ Close Encounters 2018/19-ზე გიხილავთ!
ვიდრე ამ ლამაზ და ვრცელ ბროშურასთან დაგტოვებდეთ, მსურს მადლობა გადავუხადო ყველას, ვინც Close Encounters 2018/19-ს ჩატარება შესაძლებელი
გახადა. ესენია: თბილისის კონსერვატორია, შვეიცარიის საელჩო თბილისში, თბილისის მერია, ArtArea, ჯაზკლუბი MOODS, ციურიხის ახალი მუსიკის
საერთაშორისო საზოგადოება, ZHdK კომპიუტერული მუსიკისა და საუნდ-ტექნოლოგიების ინსტიტუტი, GDS.FM, საქართველოს მეგობართა კავშირი
შვეიცარიაში, LALAGE, კლუბი მტკვარზე, სასტუმრო სტამბა, ჰოსტელი ფაბრიკა.
ასევე, მადლობას ვუხდი ჩემს მეგობრებს, რომლებიც ცალკეულ კონცერტებშიც მონაწილეობენ და რომელთა დახმარების გარეშეც ფესტივალი ვერ
ჩატარდებოდა: ლიზა ნოლტეს, რეზო კიკნაძეს, გიორგი ცაგარელს, მიშელ ციგლერს, ტობიას გერბერს, ნინო ჟვანიას, ნიკა მაჩაიძეს, ალექს კორძაიას,
საბინე მაიერს, ნასტია სართანიას, მაია სუმბაძეს, ელისო სულაკაურს, იმედი მაქვს, არავინ დამვიწყნია...
თამრიკო კორძაია
ციურიხი, 15.09.2018

29.09.2018
19:00
Programm
Georgien

Konzert 1
Elektronische Szenen I
Ilias Garten
(ehemals Rosengarten), Tbilisi

Natalie Beridze (*1979 / GEO):
Frederic Robinson (*1992 / CH/D):
Alexandre Kordzaia (*1994 / GEO/CH):
Nika Machaidze (*1972 / GEO):

Zagareli & Strings (GEO), Streichorchester
Giorgi Zagareli (GEO), Viola
Kordz aka Alexandre Kordzaia, Elektronik
Frederic Robinson, Elektronik
Nika Machaidze, Elektronik

„Blue intervals of Perishing“ (2018), Uraufführung
„Tide“ (2018), Uraufführung
„Dance cycle 1“ (2018)
Neues Werk (2018), Uraufführung

კონცერტი 1
ელექტრონული სცენები I
ილიას ბაღი
(ყოფილი ვარდების ბაღი), თბილისი

ნატალია ბერიძე (*1979 / საქართველო):
Kordz / ალექსანდრე კორძაია (*1994 / შვეიცარია/საქ.):
ფრედერიკ რობინსონი (*1992 / გერმანია/შვეიცარია):
ნიკა მაჩაიძე (*1972 / საქართველო):

Zagareli & Strings (საქართველო) სიმებიანი ორკესტრი
Kordz / ალექსანდრე კორძაია, ელექტრონიკა
ფრედერიკ რობინსონი, ელექტრონიკა
გიორგი ცაგარელი, ალტი
ნიკა მაჩაიძე, ელექტრონიკა

29.09.2018
19:00
პროგრამა
საქართველოში

„Blue intervals of Perishing“ (2018), პრემიერა
„Tide“ (2018), პრემიერა
„Dance cycle 1“ (2018)
ახალი ნაწარმოები (2018), პრემიერა

30.09.2018
17:00
Programm
Georgien

Gespräch 1
Peter Zumthor und Klaus Lang
Konservatorium,
Kleiner Saal, Tbilisi

Eröffnungsgespräch mit Architekt Peter Zumthor (CH) und Komponist Klaus Lang (AUT)

საუბარი 1
პეტერ ცუმთორი და კლაუს ლანგი
კონსერვატორიის მცირე დარბაზი,
თბილისი

წინასაკონცერტო საუბარი არქიტექტორ პეტერ ცუმთორსა (შვეიცარია) და
კომპოზიტორ კლაუს ლანგთან (ავსტრია)

30.09.2018
17:00
პროგრამა
საქართველოში

30.09.2018
19:00
Programm
Georgien

Konzert 2
Structures & Planes
Konservatorium,
Kleiner Saal, Tbilisi

Dieter Ammann (*1962 / CH):
Martin Jaggi (*1978 / CH):
Carlo Ciceri (*1978 / I/CH):
Thomas Wally (*1981 / AUT):

„après le silence“ für Klaviertrio (2005)
„KÔRD I“ für Viola Solo (2017)
„Criteria“ for string Trio (2014)
„...jusqu’à l’aurore...: Caprice (IV) bleu“ für Klavierquartett (2012)

–––
Peter Conradin Zumthor (*1979 / CH): Schlagzeug solo
Morton Feldman (1926–1987 / USA): „Five Pianos“ für fünf Klaviere, eines davon mit Celesta (und
summende Interpreten) (1972)

Mondrian Ensemble (CH):
Ivana Pristasová, Violine I Petra Ackermann, Viola I
Karolina Öhman, Violoncello I Tamriko Kordzaia, Klavier

Peter Conradin Zumthor, Schlagzeug (CH) I Nino Kasradze, Klavier
(GEO) I Nino Jvania, Klavier (GEO) I Tamar Zhvania , Klavier (GEO) I
Mariam Abramischwili, Klavier (GEO)

კონცერტი 2
სტრუქტურები & გეგმები
კონსერვატორიის მცირე დარბაზი,
თბილისი

დიტერ ამანი (*1962 / შვეიცარია):
მარტინ იაგი (*1978 / შვეიცარია):
კარლო ჩიჩერი (*1978 / იტალია/შვეიცარია):
თომას ვალი (*1981 / ავსტრია) :

30.09.2018
19:00
პროგრამა
საქართველოში

„après le silence“ საფორტეპიანო ტრიოსთვის (2005)
„KÔRD I“ სოლო ალტისთვის (2017)
„კრიტერიუმები“ სიმებიანი ტრიოსათვის (2014)
„...jusqu’à l’aurore...: Caprice (IV) bleu“ საფორტეპიანო
კვარტეტისთვის (2012)

–––
პეტერ კონრადინ ცუმთორი (*1979 / შვეიცარია):
მორტონ ფელდმანი (1926–1987 / აშშ):

Mondrian Ensemble (შვეიცარია):
ივანა პრისტასოვა, ვიოლინო I პეტრა აკერმანი, ალტი I
კაროლინა ომანი, ჩელო I თამრიკო კორძაია, ფორტეპიანო

სოლო დასარტყამი საკრავებისათვის
„Five Pianos“ ხუთი ფორტეპიანოს, ჩელესტასა და
მოზუზუნე შემსრულებლებისთვის (1972)

პეტერ კონრადინ ცუმთორი, დასარტყამი საკრავები
(შვეიცარია) I ნინო კასრაძე ,ფორტეპიანო (საქართველო) I
ნინო ჟვანია, ფორტეპიანო (საქართველო) I თამარ
ჟვანია,ფორტეპიანო (საქართველო) I მარიამ აბრამიშვილი,
ფორტეპიანო (საქართველო)

30.09.2018
22:00
Programm
Georgien

Konzert 3
Elektronische Szenen II
Club MTKVARZE
Tbilisi

Luna997, Elektronik (GEO)
Kordz aka Alexandre Kordzaia, Elektronik (CH/GEO)
Nikakoi und Natalie Beridze, Elektronik (GEO)
Frederic Robinson, Elektronik (CH/D)
Persian Empire, Elektronik (D)
Anuschka Chxeidze, Elektronik (GEO)

კონცერტი 3
ელექტრონული სცენები II
კლუბი „მტკვარზე“
თბილისი

Luna997, ელექტრონიკა (საქართველო)
Kordz/ალექსანდრე კორძაია, ელექტრონიკა (შვეიცარია/საქართველო)
Nikakoi და ნატალია ბერიძე, ელექტრონიკა (საქართველო)
ფრედერიკ რობინსონი, ელექტრონიკა (შვეიცარია/გერმანია)
Persian Empire, ელექტრონიკა (გერმანია)
ანუშკა ჩხეიძე, ელექტრონიკა (საქართველო)

30.09.2018
22:00
პროგრამა
საქართველოში

01.10.2018
19:00
Programm
Georgien

Konzert 4
Antinomien I
Konservatorium,
Kleiner Saal, Tbilisi

Christoph Delz (1950–1993 / CH):
Demetre Gamsachurdia (*1988 / CH/GEO):
Giorgi Papiashvili (*1992 / GEO):
Reso Kiknadze (*1960 / GEO):

Klavierquartett, op. 2 (1975/76)
„Aëlvardeba (აელვარდება)“ für Streichtrio (2013/18)
„Antinomy“ für Klarinette, Bratsche, Cello und Klavier (2018),
Uraufführung
„Laudamus“ für Klarinette, Violoncello und Klavier (2007/18)

–––
Klaus Lang (*1971 / AUT):

Ensemble Georgia Modern (GEO):
Lela Mchedlidze, Violine I Teimuraz Kharadze, Viola I
Sandro Chijavadze, Violoncello I Shota Gogodze, Klarinette I
Nino Jvania, Klavier I Tamar Zhvania, Klavier

„The Beautiful Square“ für Klavierquartett, Harmonium und
alte Projektions-Maschinen (2017)

Mondrian Ensemble (CH):
Ivana Pristasová, Violine I Petra Ackermann, Viola I
Karolina Öhman, Violoncello I Tamriko Kordzaia, Klavier
Sabine Maier, Licht und Raum (AUT)

კონცერტი 4
ანტინომიები I
კონსერვატორიის მცირე დარბაზი,
თბილისი

კრისტოფ დელცი (1950–1993 / შვეიცარია):
დემეტრი გამსახურდია (*1988 / შვეიცარია/საქ.):
გიორგი პაპიაშვილი (*1992 / საქართველო):
რეზო კიკნაძე (*1960 / საქართველო):

01.10.2018
19:00
პროგრამა
საქართველოში

საფორტეპიანო კვარტეტი, თხზ. 2 (1975/76)
„აელვარდება“ სიმებიანი ტრიოსათვის (2013/18)
„ანტინომია“ კლარნეტის, ალტის, ჩელოსა და
ფორტეპიანოსთვის (2018), პრემიერა
„Laudamus“ კლარნეტის, ჩელოსა და
ფორტეპიანოსათვის (2007/18)

–––
კლაუს ლანგი (*1971 / ავსტრია):

ანსამბლი Georgia Modern (საქართველო):
ლელა მჭედლიძე, ვიოლინო I თეიმურაზ ხარაძე, ალტი I
სანდრო ჩიჯავაძე, ჩელო I შოთა გოგოძე, კლარნეტი I
ნინო ჟვანია, ფორტეპიანოI თამარ ჟვანია, ფორტეპიანო

„The Beautiful Square“ საფორტეპიანო კვარტეტის,
ჰარმონიუმისა და ძველი პროექციის მანქანებისათვის
(2017)

Mondrian Ensemble (შვეიცარია):
ივანა პრისტასოვა, ვიოლინო I პეტრა აკერმანი, ალტი I
კაროლინა ომანი, ჩელო I თამრიკო კორძაია, ფორტეპიანო
საბინა მაიერი, შუქი და სივრცე (ავსტრია)

02.10.2018
14:00
Programm
Georgien

Gespräch 2
Peter Zumthor
Schachpalast,
(Vera Park), Tbilisi

Zaza Rusadze (Regisseur, GEO) im Gespräch mit Architekt Peter Zumthor (CH)

საუბარი 2
პეტერ ცუმთორი
ჭადრაკის სასახლე,
ვერის ბაღი, თბილისი

საუბარი არქიტექტორ პეტერ ცუმთორთან (შვეიცარია)
საუბრის მასპინძელი ზაზა რუსაძე (რეჟისორი, ავტორი)

02.10.2018
14:00
პროგრამა
საქართველოში

02.10.2018
19:00
Programm
Georgien

Konzert 5
Zeitsprung
Konservatorium,
Grosser Saal, Tbilisi
Iannis Xenakis (1922–2001 / GR):
Girolamo Frescobaldi (1583–1643 / I):

„Paille in the wind“ für Violoncello und Klavier (1992)
„Toccata prima“ aus Toccate e partite d’intavolatura di cimbalo, libro
primo (1615)
Klaus Lang (*1971 / AUT):
„marias mantel“ für Orgel (2005)
Iannis Xenakis (1922–2001 / GR):
„Dikhthas“ für Violine und Klavier (1979)
Johann Jakob Froberger (1616–1667 / D): „Toccata da Sonarsi alla Levatione“ in d-Moll, Libro secondo FbWV
105 für Orgel (1649)
–––
Jannik Giger (*1985 / CH):
Mako Gwiniaschvili (*1989 / GEO):
Reso Kiknadze (*1960 / GEO):

„Karolina“ für Cello (2014)
„Hurria“ für Elektronik (2017), Uraufführung
„OTOPHTHALMIA“ (2018, live mixing)

–––
Gavin Bryars (*1943 / GB):
Duo Kordz (*1994 / CH/GEO) /
Zumthor (*1979 / CH)
Zagareli & Strings (GEO)
Ivana Pristasová, Violine (SVK)
Karolina Öhman, Violoncello (SWE)
Tamriko Kordzaia, Klavier (CH/GEO)

„Jesus’ Blood Never Failed Me Yet“ für Streicherensemble (1971)
Drum-Set, Klavier und Elektronik
Peter Conradin Zumthor, Drum-Set (CH)
Kordz aka Alexandre Kordzaia, Elektronik (CH/GEO)
Klaus Lang, Orgel (AUT)
Reso Kiknadze, Elektronik (GEO)

კონცერტი 5
ნახტომი დროში
კონსერვატორიის დიდი დარბაზი,
თბილისი

02.10.2018
19:00
პროგრამა
საქართველოში

იანის ქსენაკისი (1922–2001 / საბერძნეთი):
„Paille in the wind“ ჩელოსა და ფორტეპიანოსათვის (1992)
ჯიროლამო ფრესკობალდი (1583–1643 / იტალია): „Toccata prima“ aus Toccate e partite d’intavolatura di cimbalo, libro primo (1615)
კლაუს ლანგი (*1971 / ავსტრია):
„marias mantel“ ორგანისთვის (2005)
იანის ქსენაკისი (1922–2001 / საბერძნეთი):
„Dikhthas“ ვიოლინოსა და ფორტეპიანოსათვის (1979)
იოჰან იაკობ ფრობერგერი (1616–1667 / გერმანია): „Toccata da Sonarsi alla Levatione“ in d-Moll, Libro secondo FbWV 105
ორგანისთვის (1649)
–––
მაკო ღვინიაშვილი (*1989 / საქართველო):
რეზო კიკნაძე (*1960 საქართველო):
იანიკ გიგერი (*1985 / შვეიცარია):

„Hurria“ ელექტრონული კომპოზიცია (2017), პრემიერა
„OTOPHTHALMIA“ (2018, ლაივ მიქსი)
„Karolina“ სოლო ჩელოსთვის (2014)

–––
გევინ ბრაიერსი (*1943 / დიდი ბრიტანეთი):
„Jesus’ Blood Never Failed Me Yet“ სიმებიანი საკრავების ანსამბლისთვის (1971)
დუეტი პეტერ კონრადინ ცუმთორი (*1979 /შვეიცარია)
/ Kordz (*1994 / შვეიცარია/საქ.):
დრამ-სეტი და ელექტრონიკა

Zagareli & Strings (საქართველო)
ივანა პრისტასოვა, ვიოლინო (სლოვაკეთი)
კაროლინა ომანი, ჩელო (შვედეთი)
თამრიკო კორძაია, ფორტეპიანო (შვეიცარია/საქართველო)

პეტერ კონრადინ ცუმთორი, დრამ-სეტი (შვეიცარია)
Kordz /ალექსანდრე კორძაია, ელექტრონიკა, ფორტეპიანო
(შვეიცარია/საქართველო)
კლაუს ლანგი, ორგანი (ავსტრია)
რეზო კიკნაძე, ელექტრონიკა (საქართველო)

03.10.2018
16:00
Programm
Georgien

Konzert 6
Musik College
Telavi

Iannis Xenakis (1922–2001 / GR):
Dieter Ammann (*1962 / CH):
Klaus Lang (*1971 / AUT):
Peter Conradin Zumthor (*1979 / CH):

Ivana Pristasová, Violine (SVK)
Karolina Öhman, Violoncello (SWE)
Tamriko Kordzaia, Klavier (CH/GEO)

„Dikhthas“ für Violine und Klavier (1979)
„après le silence“ für Klaviertrio (2005)
Harmonium Solo
Drum-Set Solo

Klaus Lang (AUT)
Peter Conradin Zumthor (CH)

კონცერტი 6
სამუსიკო კოლეჯი
თელავი

იანის ქსენაკისი (1922–2001 / საბერძნეთი):
დიტერ ამანი (*1962 / შვეიცარია):
კლაუს ლანგი (*1971 / ავსტრია):
პეტერ კონრადინ ცუმთორი (*1979 / შვეიცარია):

ივანა პრისტასოვა, ვიოლინო (სლოვაკეთი)
კაროლინა ომანი, ჩელო (შვედეთი)
თამრიკო კორძაია, ფორტეპიანო (შვეიცარია/საქართველო)

03.10.2018
16:00
პროგრამა
საქართველოში

„Dikhthas“ ვიოლინოსა და ფორტეპიანოსათვის (1979)
„après le silence“ საფორტეპიანო ტრიოსათვის (2005)
სოლო ჰარმონიუმისთვის
სოლო დასარტყამი საკრავებისათვის

პეტერ კონრადინ ცუმთორი, დრამ-სეტი (შვეიცარია)
კლაუს ლანგი, ორგანი (ავსტრია)

04.10.2018
18:00
Programm
Georgien

Konzert 7
Kavtiskhevi

Programm nach Ansage

Klaus Lang, Harmonium (AUT)
Ivana Pristasová, Violine (SVK)
Karolina Öhman, Violoncello (SWE)
Tamriko Kordzaia, Klavier (CH/GEO)

Peter Conradin Zumthor, Schlagzeug (CH)
Kordz aka Alexandre Kordzaia, Elektronik (CH/GEO)
Frederic Robinson, Elektronik (CH/D)
Und alle, die Lust und Zeit haben!

კონცერტი 7
კავთისხევი

04.10.2018
18:00
პროგრამა
საქართველოში

პროგრამა გამოცხადდება მოგვიანებით

ივანა პრისტასოვა, ვიოლინო (სლოვაკეთი)
კაროლინა ომანი, ჩელო (შვედეთი)
თამრიკო კორძაია, ფორტეპიანო (შვეიცარია/საქართველო)
პეტერ კონრადინ ცუმთორი, დრამ-სეტი (შვეიცარია)
კლაუს ლანგი, ორგანი (ავსტრია)

ალექსანდრე კორძაია, ელექტრონიკა, ფორტეპიანო
(შვეიცარია/საქართველო)
ფრედერიკ რობინსონი, ელექტრონიკა (გერმანია/შვეიცარია)
და ყველა, ვისაც სურვილი აქვს!

30.09.2018
11:00
Programm
Georgien

Workshop 1
Komposition

DREI WORKSHOPS

Konservatorium
Tbilisi
mit Klaus Lang (AUT), Professor an der Musikhochschule Graz

01.10.2018
14:00
Programm
Georgien

Workshop 2
Elektronische Musik
Konservatorium
Tbilisi
Frederic Robinson (CH/D), Produzent, Musik Akademie Basel

01.10.2018
14:00
Programm
Georgien

Workshop 3
Schlagzeug
Konservatorium
Tbilisi
Peter Conradin Zumthor (CH), Schlagzeug

sami vorkSopi

ვორქშოპი 1
კომპოზიცია
კონსერვატორია
თბილისი

30.09.2018
11:00
პროგრამა
საქართველოში

კლაუს ლანგი (ავსტრია), გრაცის კონსერვატორიის პროფესორი

ვორქშოპი 2
ელექტრონული მუსიკა
კონსერვატორია
თბილისი

01.10.2018
14:00
პროგრამა
საქართველოში

ფრედერიკ რობინსონი (შვეიცარია/გერმანია), პროდიუსერი, ბაზელის მუსიკის აკადემია

ვორქშოპი 3
დასარტყამი საკრავები
კონსერვატორია
თბილისი
პეტერ კონრადინ ცუმთორი (შვეიცარია), დასარტყამი საკრავები

01.10.2018
14:00
პროგრამა
საქართველოში

03.02.2019
19:00
Programm
Schweiz

Konzert 8
TBA
Jazzclub MOODS
Zürich

Vera Kappeler (*1974 / CH):
„DURAB“ (2015)
Peter Conradin Zumthor (*1979 / CH): „Zagomir“ (2015)
Peter Conradin Zumthor:
„Bruteske“ (2015)
–––
Natalie Beridze (*1979 / GEO):

„Mapping Debris“ für Klavierquartett und Elektronik (2017/18)

–––
Duo Kordz (*1994 / CH/GEO) /
Zumthor (*1979 / CH):

Neue Kompositionen, Uraufführung

Mondrian Ensemble (CH):
Ivana Pristasová, Violine I Petra Ackermann, Viola I
Karolina Öhman, Violoncello I Tamriko Kordzaia, Klavier
Duo Kappeler/Zumthor (CH):
Vera Kappeler, Klavier, Harmonium | Peter Conradin Zumthor, Schlagzeug

Natalie Beridze, Elektronik
Kordz aka Alexandre Kordzaia, Elektronik und Keyboard

კონცერტი 8
TBA
Jazzclub MOODS
ციურიხი

ვერა კაპელერი:
პეტერ კონრადინ ცუმთორი:
პეტერ კონრადინ ცუმთორი:

03.02.2019
19:00
პროგრამა
შვეიცარია

„DURAB“ (2015)
„Zagomir“ (2015)
„Bruteske“ (2015)

–––
ნატალი ბერიძე (*1979 / საქ.):

„Mapping Debris“ საფორტეპიანო კვარტეტისა და ელექტრონიკისათვის (2017)

–––
დუეტი Kordz (*1994 შვეიცარია/საქართველო) /
ცუმთორი (*1979 / შვეიცარია):
ახალი კომპოზიციები (პრემიერა)

Mondrian Ensemble (შვეიცარია):
ივანა პრისტასოვა, ვიოლინო I პეტრა აკერმანი, ალტი I
კაროლინა ომანი, ჩელო I თამრიკო კორძაია, ფორტეპიანო
დუეტი კაპელერი/ცუმთორი (შვეიცარია):
ვერა კაპელერი, ფორტეპიანო | პეტერ კონრადინ ცუმთორი, დრამ-სეტი

ნატალი ბერიძე, ელექტრონიკა
Kordz/ალექსანდრე კორძაია, ელექტრონიკა და კლავიშები

08.02.2019
20:30
Programm
Schweiz

Konzert 9
Elektronische Szenen III
GDS.FM
Zürich

Natalie Beridze, Elektronik (GEO)
Kordz aka Alexandre Kordzaia, Elektronik (CH/GEO)
Frederic Robinson, Elektronik (CH/D)
Giorgi Zagareli, Viola (GEO)

კონცერტი 9
ელექტრონული სცენები III
GDS.FM
ციურიხი

ნატალი ბერიძე, ელექტრონიკა (საქართველო)
Kordz / ალექსანდრე კორძაია, ელექტრონიკა (შვეიცარია/საქართველო)
ფრედერიკ რობინსონი, ელექტრონიკა (შვეიცარია/გერმანია)
გიორგი ცაგარელი, ალტი (საქართველო)

08.02.2019
20:30
პროგრამა
შვეიცარია

12.03.2019
20:30
Programm
Schweiz

Konzert 10
Antinomien II
Kunstraum Walcheturm
Zürich

Christoph Delz (1950–1993 / CH):
Giorgi Papiashvili (*1992 / GEO):
Demetre Gamsachurdia (*1988 / CH/GEO):
John Zorn (*1953 / USA):
Reso Kiknadze (*1960 / GEO):

Ensemble Georgia Modern (GEO):
Lela Mchedlidze, Violine I Teimuraz Kharadze, Viola I
Sandro Chijavadze, Violoncello I Reso Kiknadze, Saxophon I
Nino Jvania, Klavier

Klavierquartett, op. 2 (1975/76)
„Antinomy“ für Klavierquartett (2018), Uraufführung
„Aëlvardeba (აელვარდება)“ für Streichtrio (2013/18)
„Passagen“ für Violine solo (2011)
„Laudamus“ für Saxophon, Violoncello und Klavier (2007)

კონცერტი 10
ანტინომიები II
Kunstraum Walcheturm
ციურიხი

კრისტოფ დელცი (1950–1993 / შვეიცარია):
გიორგი პაპიაშვილი (*1992 / საქართველო):
დემეტრი გამსახურდია (*1988 / შვეიცარია/საქ.):
ჯონ ზორნი (*1953 / USA):
რეზო კიკნაძე (*1960 / საქართველო):

ანსამბლი Georgia Modern (საქართველო):
ლელა მჭედლიძე, ვიოლინო I თეიმურაზ ხარაძე, ალტი I
სანდრო ჩიჯავაძე, ჩელო I რეზო კიკნაძე, საქსოფონი I
ნინო ჟვანია, ფორტეპიანო

12.03.2019
20:30
პროგრამა
შვეიცარია

საფორტეპიანო კვარტეტი, თხზ. 2 (1975/76)
„ანტინომია“ საფორტეპიანო კვარტეტისთვის (2018)
„აელვარდება“ სიმებიანი ტრიოსათვის (2013/18)
„Passagen“ სოლო ვიოლინოსთვის (2011)
„Laudamus“ საქსოფონის, ჩელოსა და ფორტეპიანოსათვის
(2007)

13.03.2019
19:00
Programm
Schweiz

Konzert 11
Generator
Toni Areal, Mehrspur
Zürich

Gespräch und Konzert mit Reso Kiknadze (*1960), Rektor des Konservatoriums Tbilisi,
Komponist, Saxophonist, Elektroniker.

კონცერტი 11
გენერატორი
Toni Areal, Mehrspur
ციურიხი

კონცერტი და საუბარი რეზო კიკნაძესთან (*1960) - თბილისი კონსერვატორიის რექტორი,
კომპოზიტორი, საქსოფონისტი, ელექტრონული მუსიკის ხელოვანი.

13.03.2019
19:00
პროგრამა
შვეიცარია

IMPRESSUM I impresumi

Künstlerische Leitung: Tamriko Kordzaia
სამხატვრო ხელმძღვანელი: თამრიკო კორძაია
Organisation Georgien: Anastasia Chkheidze
პროექტის ხელმძღვანელი (საქართველო): ანასტასია ჩხეიძე
Tbilisi Staatskonservatorium
თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორია
Administrative Leitung Schweiz: Lisa D. Nolte, Michelle Ziegler, Tobias Gerber
პროექტის ხელმძღვანელი (შვეიცარია): ლიზა დ ნოლტე, მიშელ ციგლერი, ტობიას გერბერი
Grafik und Design: Maya Sumbadze, Nini Palavandishvili
გრაფიკა და დიზაინი: მაია სუმბაძე, ნინი ფალავანდიშვილი
Redaktion: Tamriko Kordzaia, Reso Kiknadze, Tobias Gerber
რედაქცია: თამრიკო კორძაია, რეზო კიკნაძე, ტობიას გერბერი
Übersetzung: Nino Jvania
თარგმანი: ნინო ჟვანია

KOMPONIST/INNEN I kompozitorebi

Dieter Ammann (*1962 / CH)
Natalie Beridze (*1979 / GEO)
Gavin Bryars (*1943 / GB)
Carlo Ciceri (*1978 / I/CH)
Christoph Delz (1950–1993 / CH)
Duo Kappeler / Zumthor (CH)
Duo Kordz / Zumthor (CH/GEO)
Morton Feldman (1926–1987 / USA)
Girolamo Frescobaldi (1583–1643 / I)
Johann Jakob Froberger (1616–1667 / D)
Demetre Gamsachurdia (*1988 / CH/GEO)
Jannik Giger (*1985 / CH)
Mako Gviniashvili (*1989 / GEO)
Martin Jaggi (*1978 / CH)
Vera Kappeler (*1974 / CH)
Reso Kiknadze (*1960 / GEO)
Alexandre Kordzaia (*1994 / GEO/CH)
Klaus Lang (*1971 / AUT)
Nika Machaidze (*1972 / GEO)
Giorgi Papiashvili (*1992 / GEO)
Frederic Robinson (*1992 / CH/D)
Thomas Wally (*1981 / AUT)
Iannis Xenakis (1922–2001 / GR)
John Zorn (*1953 / USA)
Peter Conradin Zumthor (*1979 / CH)

დიტერ ამანი (შვეიცარია)
ნატალია ბერიძე (საქართველო)
გევინ ბრაიერსი (დიდი ბრიტანეთი)
კარლო ჩიჩერი (იტალია/შვეიცარია)
კრისტოფ დელცი (შვეიცარია)
დუეტი კაპელერი/ცუმთორი (შვეიცარია)
დუეტი Kordz /ცუმთორი (შვეიცარია/საქართველო)
მორტონ ფელდმანი (ამერიკა)
ჯიროლამო ფრესკობალდი (იტალია)
იოჰან იაკობ ფრობერგერი (გერმანია)
დემეტრე გამსახურდია (საქართველო)
იანიკ გიგერი (შვეიცარია)
მაკო ღვინიაშვილი (საქართველო)
მარტინ იაგი (შვეიცარია)
ვერა კაპელერი (შვეიცარია)
რეზო კიკნაძე (საქართველო)
ალექსანდრე კორძაია (საქართველო/შვეიცარია)
კლაუს ლანგი (ავსტრია)
ნიკა მაჩაიძე (საქართველო)
გიორგი პაპიაშვილი (საქართველო)
ფრედერიკ რობინსონი (გერმანია/შვეიცარია)
თომას ვალი (ავსტრია)
იანის ქსენაკისი (საბერძნეთი)
ჯონ ზორნი (ამერიკა)
პეტერ კონრადინ ცუმთორი (შვეიცარია)

INTERPRET/INNEN, GÄSTE I Semsruleblebi, mowveuli stumrebi

Marian Abramischvili, Klavier (GEO)
Petra Ackermann, Viola (AUT)
Natalie Beridze, Elektronik (GEO)
Anuschka Chxeidze, Elektronik (GEO)
Ensemble Georgia Modern (GEO)
Mako Gwiniaschvili, Elektronik (GEO)
Nino Jvania, Klavier (GEO)
Vera Kappeler, Klavier (CH)
Nino Kasradze , Klavier (GEO)
Reso Kiknadze, Elektronik, Saxophon (GEO)
Kordz, Elektronik, Keyboard (GEO/CH)
Tamriko Kordzaia, Klavier (GEO/CH)
Klaus Lang, Orgel (AUT)
Mondrian Ensemble (CH)
Nikakoi aka Nika Machaidze, Elektronik (GEO)
LUNA997, Elektronik (GEO)
Karolina Öhman, Violoncello (SWE)
Persian Empire, Elektronik (D)

მარიამ აბრამიშვილი, ფორტეპიანო (საქართველო)
პეტრა აკერმანი, ალტი (ავსტრია)
ნატალია ბერიძე, ელექტრონიკა (საქართველო)
ანუშკა ჩხეიძე, ელექტრონიკა (საქართველო)
ანსამბლი Georgia Modern (საქართველო)
მაკო ღვინიაშვილი, ელექტრონიკა (საქართველო)
ნინო ჟვანია, ფორტეპიანო (საქართველო)
ვერა კაპელერი, ფორტეპიანო (შვეიცარია)
ნინო კასრაძე ,ფორტეპიანო (საქართველო)
რეზო კიკნაძე, საქსოფონი/ელექტრონიკა (საქართველო)
Kordz, ელექტრონიკა (საქართველო/შვეიცარია)
თამრიკო კორძაია, ფორტეპიანო (საქართველო)
კლაუს ლანგი, ორგანი (ავსტრია)
Mondrian ანსამბლი (შვეიცარია)
ნიკა მაჩაიძე, ელექტრონიკა (საქართველო)
LUNA997, ელექტრონიკა (საქართველო)
კაროლინა ომანი, ჩელო (შვედეთი)
Persian Empire, ელექტრონიკა (გერმანია)

Ivana Pristasová, Violine (SVK)
Frederic Robinson, Elektronik (D/CH)
Zagareli & Strings (GEO)
Giorgi Zagareli, Viola (GEO)
Peter Conradin Zumthor, Schlagzeug (CH)
Peter Zumthor, Architekt (CH)
Tamar Zhvania, Klavier (GEO)
Sabine Maier, Licht und Raum (AUT)

ივანა პრისტასოვა, ვიოლინო (სლოვაკეთი)
ფრედერიკ რობინსონი, ელექტრონიკა (გერმანია/შვეიცარია)
Zagareli & Strings, სიმებიანი ორკესტრი (საქართველო)
გიორგი ცაგარელი, ალტი (საქართველო)
პეტერ კონრადინ ცუმთორი, დრამ-სეტი (შვეიცარია)
პეტერ ცუმთორი, არქიტექტორი (შვეიცარია)
თამარ ჟვანია, ფორტეპიანო (საქართველო)
საბინა მაიერი, შუქი და სივრცე (ავსტრია)

PARTNER I partniorebi

Tbilisi Staatskonservatorium / თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორია
Artarea
Club MTKVARZE / კლუბი მტკვარზე
Schweizerische Botschaft in Georgien / შვეიცარიის საელჩო, საქართველოში
ჯაზკლუბი MOODS
IGNM Zürich / ციურიხის ახალი მუსიკის საერთაშორისო საზოგადოება
ZHdK კომპიუტერული მუსიკისა და საუნდ-ტექნოლოგიების ინსტიტუტი
GDS.FM
LALAGE
Telavi Musik College / თელავის სამუსიკო კოლეჯი
Hotel Stamba / სასტუმრო სტამბა
Hostel Fabrika / ჰოსტელი ფაბრიკა

MIT FREUNDLICHER UNTERSTÜTZUNG VON I mxardamWerebi

თბილისის მერია
Pro Helvetia
Badagoni
Gau 5
Schweizerische Botschaft in Georgien
Stadt Zürich Kultur
Stanley Thomas Johnson Stiftung
SüdKulturFonds
Stiftung Christoph Delz
Kanton Zürich
ZHDK, Zürcher Hochschule der Künste
BKA, Bundeskanzleramt
IGNM, Internationale Gesellschaft für Neue Musik
Artarea TV
Vereinigung der Freunde Georgiens in der Schweiz
Jazzclub MOODS
LALAGE

GDS fm
Hotel Stamba
Hostel Fabrika
SIS, Schweizerische Interpretenstiftung
Fondation SUISA
GARDEN HALL

p i r v e l i

http://www.closeencounters-festival.ch
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