
„podróże ponaddźwiękowe” to spotkania z muzyką i z czasami, w jakich powstawała. To opowieści o ludziach, którzy ją tworzyli i którzy jej słuchali, o miejscach, w którychrozbrzmiewała, o instrumentach, tańcach, zabawach. Czasy muzyki dawnej, przestrzeniekameralnego muzykowania, żywioły orkiestry symfonicznej, muzyka świata i świat muzyki,przebojowa awangarda i jazzowe peregrynacje – to wszystko podczas sześciu koncertów„Podróży ponaddźwiękowych”.Na kolejny koncert zapraszamy 15 grudnia 2013 roku (niedziela), godz. 11:00. 
projekt powstał przy wsparciu

ministerstwa kultury i Dziedzictwa narodowego
oraz narodowego Centrum kultury

Wszystkie koncerty są transmitowane w serwisie: dzieci.polskieradio.pl
– tam też znajduje się ich archiwum.

Uwaga! Stwórzmy wspólnie „Galerię ponaddźwiękową” – zachęcamy wszystkich rodziców doprzesyłania pokolorowanych prac dzieci, a także innych inspirowanych koncertem rysunkówna adres: podroze@polskieradio.pl. Najciekawsze prace zostaną umieszczone na naszej stronieinternetowej.
Realizacja:Mariusz Gradowski scenariusz i prowadzenie koncertów Magdalena Todynek-Jabłońska współpraca impresaryjna i programowa Anna Światłowska projekt graficzny okładkiAgata Czerska rysunki Małgorzata Chachaj dobór kostiumów Barbara Górak-Czerska współpraca merytoryczna Ewa Prus-Dłużniewska koordynacja projektu, kierownictwo produkcji Producent wykonawczy: Agencja Muzyczna Polskiego RadiaAdres do korespondencji: podroze@polskieradio.plOrganizatorzy dziękują Ambasadzie Republiki Indonezji w Warszawie oraz Muzeum Azjii Pacyfiku w Warszawie za pomoc w realizacji koncertu.  

Spotkanie przy gamelanie

10 listopada 2013 r., godz. 11.00
Studio Koncertowe Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiegow Warszawie



program konCertU: Lancaran Jaranan muz. i sł. tradycyjne Ladrang Eling-Eling muz. i sł. tradycyjneTari Yapong muz. i sł. tradycyjneLagu Kareta Api Ki NartosabdoTari Rantak muz. i sł. tradycyjneLagu Swara Suling Ki NartosabdoLancaran Jaranan muz. i sł. tradycyjne
Wykonawcy: 

WarSaW gamelan groUp 

Gamelan (z jawajskiego „uderzanie”) to – jak już sama nazwa sugeruje – orkiestra złożonagłównie z instrumentów perkusyjnych – metalofonów w postaci gongów i instrumentówsztabkowych wykonanych najczęściej z brązu oraz ksylofonów, membranofonów(dwumembranowych bębnów cylindrycznych), uzupełnionych chordofonami (smyczkowąlutnią rebab, cytrą, rzadziej skrzypcami) i aerofonami (bambusowy fletem lub szałamają).Przez autochtonów gamelan jest postrzegany nie jako zespół pojedynczych instrumentów, aleraczej jako jedna, nierozerwalna całość. W przeciwieństwie do różnych zespołów czy orkiestrfunkcjonujących w kręgu cywilizacji zachodu, stanowiących zwykle zbiór niezależnychod siebie instrumentów, gamelan składa się z narzędzi dźwiękowych, którymi, pozanielicznymi wyjątkami, nie można posługiwać się jako instrumentami solowymi. Muzykagamelanowa przez Jawajczyków zwana też karawitanem jest zatem muzyką typowozespołową a od realizujących ją wykonawców wymaga ścisłej, precyzyjnej kooperacji. Analizarepertuaru gamelanowego, obserwacja zależności pomiędzy grą poszczególnychinstrumentów pozwala dostrzec obok piękna natury estetycznej, jej nadzwyczajneuporządkowanie, logikę formy, można by powiedzieć piękno matematyczne. Gamelan jawajski, którego posłuchać można na koncercie, ewoluował i rozwijał sięprzy ośrodkach władzy dawnych królestw jawajskich, a później przy dworach (tzw. kratonach)sułtanów Yogyakarty i Surakarty, gdzie grał dla rozrywki arystokracji, uświetniał ceremoniedworskie oraz towarzyszył tańcom i różnym formom dramatu wayang. Funkcje te gamelanspełnia do czasów nam współczesnych
Warszawska grupa gamelanowa jest pierwszym w Polsce zespołem prezentującymjawajską muzykę gamelanową. Grupa powstała w 2001 roku na bazie zespołu warsztatowegodziałającego przy Instytucie Muzykologii UW. Zespół specjalizuje się wykonywaniu tradycyjnejmuzyki jawajskiej (karawitan Jawa), jednak w swoim repertuarze ma również utwory z nurtumuzyki popularnej (dangdut, campur sari), jak i kompozycje współczesnych twórców. Ponadtogrupa wykonuje również spektakle jawajskiego teatru cieni wayang kulit.WGG koncertowała w wielu miastach Polski biorąc udział w takich imprezachjak: IV i V Toruński Festiwal Nauki i Sztuki, VIII Festiwal Nauki w Warszawie,V i VII Crossdrumming Festival – Miedzynarodowy Festiwal Sztuki Perkusyjnej w Warszawie,Międzynarodowy Festiwal Perkusyjny „Źródła i Inspiracje” w Krakowie (wspólny występz artystami z Yogyakarty), Festiwal Kultur Świata „Okno na świat” w Gdańsku, obchody

Międzynarodowego Dnia Uchodźcy, Pobocza Folku w Parchowie (wspólny koncertz kwartetem jazzowym Leszka Kułakowskiego) czy Wielokulturowe Street Party „Cały światw Warszawie”. W 2012 roku zespół uczestniczył w obchodach Roku Johna Cage’a w Polscebiorąc udział w wykonaniu Musicirucus podczas lubelskiej Nocy Kultury i dając koncertpodczas konferencji Czy cisza jest muzyką? W stulecie urodzin Johna Cage’a w AkademiiMuzycznej w Łodzi. Grupa uczestniczyła również w festiwalach teatralnych, m.in.:w Festiwalu Cieni zorganizowanym przez Teatr Groteska w Krakowie, Festiwalu Małe
Betlejem w Teatrze im. Andersena w Lublinie oraz spotkaniach teatralnych Teatr Wielu Kulturw Muzeum Śląskim w Katowicach prezentując przedstawienia tradycyjnego jawajskiegoteatru cieni wayang kulit. Ponadto zespół występował również za granicą (koncertyw Pradze), a kilku muzyków WGG koncertowało również w Indonezji w ramach wspólnychprojektów z tamtejszymi artystami.










