بـا کمـال تأسـف بـه اطلاع میرسـانیم کـه بـه
علـت مشـکالت ویـزا ،مهمانـان برنامه امـکان حضور
در فسـتیوال را نیافتنـد .از ایـنرو ما ناگزیـر به ایجاد
تغییراتـی در بخشهایـی از فسـتیوال شـدیم.

■ جايزهي رضا كروريان ()1398
مسابقهي آهنگسازي موسيقي الكتروآكوستيك؛ «جايزهي رضا كروريان» ،در گرامیداشت آهنگساز
نوگرای ایرانی رضا کروریان ( )1350-1393با معرفي آثار برگزيدهي امسال و انتشار آثار برگزيدهي
سال قبل ،به پايان دورهي چهارم خود رسيده است .اين مسابقه که قرار است هر ساله با اعالم
ِ
شناساندن این موسیقی
فراخوان برگزار شود ،در جهت پشتیبانی از موسیقی الکتروآکوستیک و بيشتر
در ایران ،از آهنگسازان فعال در حوزهي موسیقی الکترونیک بدون محدودیت سنی دعوت میکند
که با ارسال آثار خود در این مسابقه شرکت کنند .این مسابقه توسط «گروه موسیقی یارآوا» و با
حمايت مالي خانوادهي كروريان برگزار ميشود.
■ رضا كروریان
رضا كروریان در تاریخ  ۱۴آبان  ۱۳۵۰در تهران دیده
به جهان گشود.
او فارغالتحصیل رشتهی موسیقی در مقطع كارشناسی
دانشگاه هنر و معماری -و نوازندهی فلوت ،گیتار ،پیانوبود.
او تئوری موسیقی ،هارمونی و درسهای اولیهی
آهنگسازی را نزد علیرضا مشایخی آموخت و بعدها در
دانشگاه ،فراگیری جزئیات آهنگسازی را با فرید عمران و كیاوش صاحبنسق ادامه داد .كروریان
آهنگسازی را به طور جدیتر خارج از دانشگاه با صاحبنسق پی گرفت .در ادامه مبانی موسیقی
الكترونیك را از شاهرخ خواجهنوری و آروین صداقتكیش فرا گرفت .كروریان یكی از  ۵نفری بود
كه در اولین كارگاه موسیقی الكترونیك ایران زیر نظر شاهرخ خواجهنوری حضور یافت .او همچنین
از كارگاه موسیقی الكترونیك یوآخیم هاینتس در سال  ۱۳۸۷بهره برد و با رهبري اركستر ،نزد
منوچهر صهبايي آشنا شد.
كروریان پایاننامهی خود را با موضوع موسیقی الكترونیك ارائه داد و سالهای عمر خود را وقف
ترجمهی كتابهای مرجع در زمینهی موسیقی الكترونیك و آهنگسازی در این رشته کرد .در شمارهی
صدویازدهم «مجلهی هنر موسیقی» نیز ترجمهی او از مقالهی تام هولمز با عنوان «تأثیرگذارترین
قطعات موسیقی الكترونیك» به چاپ رسیده است.
دو سیدی از آثار او با نامهای «اتاق بنفش» و «الكترومینیمال» ،هر دو در زمینهی موسیقی الكترونیك
توسط «نشر موسیقی معاصر» منتشر شده است.
تنها اجرای رسمی از آثار كروریان ،در برنامهی «آیسی شمارهی  »۳گروه موسیقی یارآوا در سال
 ،1387با سخنرانی خواجهنوری و صاحبنسق و معرفی آثار آهنگسازان موسیقی الكترونیك ایران
و جهان و با معرفی قطعهی «در رؤیاها» از كروریان انجام شد .همین اثر یك سال بعد ،در دانشگاه
موسيقي تئاتر و رسانهي هانوفر آلمان معرفی و اجرا شد.
رضا كروریان صبح روز دوازدهم اسفندماه  ۱۳۹۳از این قفس پر كشید.

پیام به فستیوال بینالمللی موسیقی الکترونیک تهران 2019
بسیار سپاسگزارم از اینکه مهدی جاللی عزیز از من (و نیز از اولریکه ،دیمیتری ،اِوا و ورِنا) خواست
پیامی در مورد رد شدن درخواست ویزایمان بنویسم .پس بگذارید همهی ماجرا را بگویم.
نخستین پیام من بسیار کوتاه است« :من از اینکه نمیتوانم
همراه شما باشم بسیار غمگینم .اشکها»...
پیام دوم یک شوخی است .سال پیش به دانشگاهی در
امریکا دعوت شدم ولی درخواست ویزایم رد شد .میدانید
چرا؟ به این علت که بارها به ایران سفر کردهام .امسال به
دانشگاهی در ایران دعوت شدم ا ّما درخواست ویزایم رد
شد .میدانید چرا؟ تصور میشود که من تهدیدی برای
ایران هستم.
و ا ّما پیام سوم دربارهی خودم نیست .چه بیش از این
هر کدام از شما قربانی ممنوعیت سفر به کشورهای دیگر
شدهاید تنها به خاطر ملیت ایرانیتان .چه بیش از این مردم
فقیر کشورتان قربانی تحریمها شدهاند ،تنها به این دلیل که
فقیر زاده شدهاند؟! در بیشتر کشورهای دنیا همهی کسانی که به کارشان ارزشی گذاشته نمیشود،
همهی کسانی که شانسی برای زندگی انسانی ندارند ،همگی روز به روز و ساعت به ساعت رد
میشوند.
ای پیام چهارم عزیز ،به من بگو آیا همهی اینها کوچکترین ارتباطی با چهارمین فستیوال موسیقی
الکترونیک تهران دارد؟ آیا به هنر ،به موسیقی ،به باهم بودن و باهم شنیدن ،به دوستداشتن و
نداشتن ،به آفرینشگری ،به تسهیم کردن ،به احساسات ،به افکار ،به فرکانس ،به فیلتر ضریب تأثیر،
به رنگ صدا ،به تعادل دینامیک ،به دولپمان در موسیقی و به فرم مرتبط است؟ پیام چهارم عزیز
پاسخ میدهد« :بله ،مرتبط است».
شاید همه با این موضوع موافق نباشند ،بنابراین در پیام پنجم میخواهم داستانی تعریف کنم ،چراکه
همه با داستان موافقاند ،به خصوص داستانهای بامزه؛ و این هم داستانی بامزه دربارهی مردی بامزه
اهل هانوفر است .در افسانهها آمده است که وقتی این مرد بچه بود ،باغچهای درست کرده بود
که به آن عالقهی زیادی داشت .اما یک روز دستهای از پسران محلّه باغچهاش را ویران کردند.
از دست این پسرها! میدانید که پسرک چه کرد؟ با صدای بلند گریه کرد؛ حتی میشود گفت زار
میزد؛ نه تنها چند دقیقه ،نه تنها یک روز بلکه یک سال گریه کرد و در تب سوخت .ممکن بود
از فرط ناراحتی بمیرد ولی زنده ماند .پس از آن یکسالی که گذشت ،از تخت بیرون آمد و ساکت
ماند .جنگ بزرگ فرا رسید و او همچنان ساکت ماند .پس از پایان جنگ بهیکباره منفجر شد .در
هنر منفجر شد .همه چیز برای او تبدیل شد به هنر؛ هر بلیط استفادهشدهی تراموا ،هر تکه پارچهی
کهنه و هر تکه چوبی شکسته .میگفت« :این همان هنر است اگر بتوان هر یک از این چیزها را در
قابی نمایش داد که دوباره جان بگیرند ،در قابی که اجزایش به یکدیگر واکنش نشان دهند؛ همچون
ارزشی در مقابل ارزشی دیگر» .او به قدری در این زمینه فعال بود که نمیتوانست از آفرینش
هنری در محل زندگیاش هم دست بکشد و شروع کرد به ساخت چیزهایی که در نهایت به خلق

یک چیدمان هنری انجامید .روزی که داشت با خود میاندیشید که چگونه سقف آپارتمان را خراب
کند تا چیدمانش بزرگ و بزرگتر شود ،نازیها در آلمان به حاکمیت رسیدند .ادامهی کار ممکن
نبود .ازآنجاییکه در آن زمان کشورهای دیگر دشمن آلمان به حساب میآمدند ،دیگر نمیتوانست
دوستانش را در آن کشورها مالقات کند .او همچنان به فعالیت هنریاش ادامه داد .حتی زمانی که
به کشوری دیگر در شمال اروپا مهاجرت کرد ،همچنان به دنبال هنر بود .آنجا هم ابزار کار خود را
پیدا کرد و شروع کرد به ساخت چیدمان بزرگ دیگری در آلونکی نزدیک خانهاش .بهراستی آدم
بامزهای بود .بیشتر از اینکه افسرده باشد ،مدام شوخی میکرد .وقتی ارتش نازیها به شمال اروپا
آمد ،او سوار آخرین کشتی شد و به معنای واقعی کلمه به انگلستان فرار کرد .به انگلستان که رسید،
به جرم آلمانی بودن در کمپی زندانی شد؛ زیرا آلمان دشمن انگلستان به حساب میآمد .خوشبختانه
حتی در کمپ هم توانست از میان آشغال و زبالههای روزانه ،چیزهایی پیدا کند و برای درست
کردن اثری هنری ازشان استفاده کند .پس از دو سال توانست مقامات بریتانیایی را متقاعد کند که
جاسوس آلمان نیست تا آزاد شود .خب ا ّما حاال باید به عنوان مردی کهنسال و سخت بیمار از نو
شروع میکرد ،در کشوری دیگر و در جنگ .همچنان کار هنری میکرد و میکوشید به زندگیاش
سروسامان بخشد .هیچ شکایت نکرد؛ شاید فقط دوبار .مالیمترین گلهگذاریاش زمانی بود که شنید
بمبی به خانهاش در هانوفر خورده و خانه و چیدمان هنری که یک دهه برای خلقش زحمت کشیده
بود را یکسر نابود کرده است .سختترین اعتراضش هم برمیگشت به از دست دادن توانایی انجام
و ادامهی کار روزانهی هنری .وقتی که جنگ به پایان رسید ،از او خواسته شد تا کاغذی را محض
تحقق دموکراسی و انسانیت امضا کند .او جواب داد«:نه! من موافق انسانیت و دموکراسی هستم ،ا ّما
به عنوان یک هنرمند باید به هنر اعتقاد داشته باشم و نه هیچ چیز دیگر».
او از دنیا رفت ا ّما آخرین اثر هنریاش را به استاد طاهر (یارویسی) تقدیم کرد ،استاد مسلّم تنبور،
یک کشاورز ،مردی فقیر ا ّما غنی .استاد طاهر لبخند زد .همازاینروست که میگویم ما به هم
مرتبطیم.
یوآخیم هاینتس
 26تیر  1398هانوفر
■ هيئت دواران چهارمين دوره از مسابقهي آهنگسازي موسيقي الكتروآكوستيك
«جايزهي رضا كروريان» 1398
علي گرجي
یوآخیم هاینتس
سارا اباذري
ِمسياس مايگواشكا

■ آثار منتخب چهارمين دوره از مسابقهي آهنگسازي موسيقي الكتروآكوستيك
«جايزهي رضا كروريان» 1398
گروه الف) آهنگسازان مقيم ايران:
«اتاق  »406براي فيكسمديا .وحيد الهوردي
«خان هفتم» برای سنتور و فيكسمديا .علي بليغی
«بدون عنوان» براي فيكسمديا .جواد بهرامي
«ظهور» براي آكوردئون و اليوالكترونيك .امين خوشسبك
گروه ب) آهنگسازان مقيم خارج از ايران:
اين بخش منتخبي نداشت.
■ آثار اول تا سوم چهارمين دوره از مسابقهي آهنگسازي موسيقي الكتروآكوستيك
«جايزهي رضا كروريان» 1398
گروه الف) آهنگسازان مقيم ايران:
جايزهي اول« :ياد آوردن» برای سنتور و فيكسمديا .شهرزاد طالبي
جايزهي دوم« :برج سكوت» فيكسمديا .فرهاد شيرينزاده
جايزهي سوم« :حشرات هم عاشق ميشوند» براي آكوردئون و فیکسمدیا .اثر مشترك سپيده
يافتيان و پرهام ايزديار
■ يادداشتهاي هيئت داوران ،در ارتباط با مسابقه:
ِ
داوران مسـابقهی رضـا کروریـان  ۱۳۹۸بـا ابـراز خرسـندی از کیفیـت بـاالی تکنیکـی و
هیئـت
زیباییشـناختی بسـیاری از قطعات ارسـال شـده ،سـه اثـر را به طور خـاص به عنوان آثـار برندهی
ایـن مسـابقه برگزیـد .در ایـن متـن کوتـاه مایلم به بیـان چکیدهی دید «شـخصي» خود از این سـه
اثـر بپـردازم .از آنجـا کـه هـر شـنونده بـا نحـوهی شـنیداری خاص خـود با آثـار موسـیقی ارتباط
برقـرار میکنـد ،درسـت یـا نادرسـت شـنیدن یـک اثـر امـری بیمعناسـت .اصـل مطلـب نفـس
شـنیدن اسـت بـه عنـوان تلفیقـی از تجربـهای فیزیکی ،ذهنی و احساسـیِ انسـان و متأثـر از عوامل
تاریخـی و اجتماعـی و تجربیـات فرهنگی و شـخصی او.
در اثـر برگزیـدهی شـمارهی یـک بـرای سـنتور و فیکـس مدیـا ،اصـوات متعـارف و نامتعـارف
سـاز سـنتور در قالـب فرمـی منسـجم و ارگانیـک بـا اصـوات الکترونیکـی مسـتقل یـا برآمـده از
ماتریـال آکوسـتیک بـر هـم میآمیزنـد و در حیـن حفـظ آرامـش سـاختاریِ کل قطعـه ،دنیـای
موسـیقایی پرتالطمـی را میآفریننـد .آمیـزش تمـام و عیار رویدادهای موسـیقایی اعم از سـازی یا
الکتروآکوسـتیک بـه ایجـاد اثـری بـا همخوانـی و منطق درونـی میانجامد که شـوق شـنیدن را در
شـنونده برمیانگیـزد.
اثـر برگزیـدهی شـمارهی دو همچـون پنجـرهای اسـت بـه درون یـک فـرم بیانتهـا .در ایـن اثـر

شـنونده بـا فضایـی صوتـی مواجـه میشـود کـه اشـیاء صوتـیِ گوناگونـی ،به صـورت همزمـان یا
پیاپـی ،در آن جـای میگیرنـد .از آنجـا کـه ایـن اشـیاء از لحـاظ بسـآمد ( ،)frequencyبازآوایـی
( ،)reverbموقعیـت مکانـی ( )panningو در کل از لحـاظ بـا ِر انرژی به شـدت از یکدیگر متمایزند،
قـدرت شـنیداری شـنونده در حیـن دریافـت این اثـر ،بر ژرفـای بعد سـ ّوم فضای صوتـی متمرکز
و پیاپـی بـر آن آگاه میشـود.
در اثـر برگزیـدهی شـمارهی سـه ،سـاز آکوردئون با کمـک اصـوات الکتروآکوسـتیک در منظرهای
صوتـی( )soundscapeجـای میگیـرد .بـه کارگیـریِ »تنف ِ
ّـس» انسـانگونهی سـاز آکوردئـون،
اسـتفاده رژیسـترها زیـر (بـه صـورت زنـده و در فیکـس مدیـا) و بـم سـازی (در فیکـس مدیا) و
ملودیپارههـای سـاده و شـفاف در رژیسـتر میانـی ،وجـوه گوناگون یـک یا چند شـخصیت انتزاعی
را در روایتـی صوتـی تداعـی میکننـد ،روایتـی کـه آهنگسـاز آن را بینیاز از داسـتانی مشـخص و
تنهـا بـا اصـوات موسـیقی یـا اصـوات برگرفتـه از طبیعت بـه نمایش میکشـد.
علی گرجی
برلین  ۹تیر ۱۳۹۸
امسال مسابقهی آهنگسازی رضا کروریان فوقالعاده بود .به نظر من ،قطعات فرستاده شده نسبت به
سالهای گذشته کیفیت بهتری داشت .ما نه فقط قطعات خوبی برای آکوردئون ،بلکه برای سنتور
و الکترونیک نیز دریافت کردیم .و آهنگسازان زن نیز بار دیگر نقش مهمی ایفا کردند .این همه
نشان این است که مسابقهی آهنگسازی رضا کروریان تبدیل به صحنهای برای موسیقی الکترونیک
در ایران شده است .جایی برای مالقات و ادامه دادن به کشفیات تمامنشدنی ،پرسشها و تجربهها
در موسیقی ...
یواخیم هاینتس
تابستان 1398
■ فستيوال بينالمللي موسيقي الكترونيك تهران
مسابقهي آهنگسازي موسيقي الكتروآكوستيك
«جايزهي رضا كروريان» 1398
● روز اول  -شنبه  29تير (بخش اول) | ساعت  | 18:00باغ موزه نگارستان  /سالن روحاالميني
مراسم افتتاحيه
* شاهرخ خواجهنوري« :همهتون» ( )1387فيكس مديا
* سخنراني مهدي جاللي در ارتباط با فستيوال و مسابقهي آهنگسازي موسيقي الكتروآكوستيك،
«جايزهي رضا كروريان» 1398
* رضا كروريان« :الكترومينيمال» ()1384-1387
* سخنراني نادر مشايخي در ارتباط با نقش موسيقي الكترونيك در ايران
* پذيرايي

● روز اول  -شنبه  29تير (بخش دوم) | ساعت  | 20:00باغ موزه نگارستان سالن روحاالميني
كنسرت موسيقي الكتروآكوستيك
قسمت اول:
* گالره سليماني« :دیالوگ» براي كالرينت و الكترونيك (*)1398
كالرينت :سارا طرابادي
ِ
* ِمسياس مايگواشكا « :ال ناگوال»** فيكس مديا  4كانال
* ارسالن عابديان« :سريال ايراني» ( )1378برای آنسامبل و الكترونيك
براي گروه موسيقي يارآوا
* سارا اباذري« :پايان اوآز» ( *)1398براي ويلنسل
ويلنسل :اولريكه براند
الكترونيك :فرهاد ايالقيحسيني ،يوآخيم هاينتس
● تنفس
قسمت دوم:
* هلموت زاپف« :آخ ِ
ب» شمارهي  3اپوس شمارهي  )1379( 101براي ويلن و الكترونيك
ويلن :بابك كوهستاني
* كارل هاينتس اشتوكهاوزن« :بادبانها را براي خورشيد برافرازيد»** براي آنسامبل
آنسامبل خانهي رؤيا
* توبياس كليش « :نشان دادن پنهان» ( **)2018براي تنبور سولوی تقويت شده
تنبور :مهدي جاللي
* بآت گسين « :آنور» ( **)2006براي ريكوردر و آكوردئون و الكترونيك
ريكوردر :ورنا ووستهوف ،آكوردئون :افا زولنر
الكترونيك :فرهاد ايالقيحسيني ،يوآخيم هاينتس
● نوازندگان اركستر مدرن يارآوا در قطعهي سريال ايراني:
پگاه تسليمي ،خشايار پاسدار ،پرستو پيراستهفرد ،نيوشا برائي ،سوگند مجدآبادي
● نوازندگان آنسامبل خانهي رؤيا در قطعهي بادبانها را براي خورشيد برافرازيد:
سهیل شیرنگی ،سینا جباری ،پارسا ستوده ،آرمین محمدی ،میثم قدرتی ،علیرضا امیرحاجبی

*اولین اجرای جهانی
**اولین اجرا در ایران

● روز دوم  -يكشنبه  30تیر (بخش اول) | ساعت  | 09:00 -10:00دانشگاه تهران ،پردیس هنرهای زیبا
* کارگاه نصب و راهاندازی تجهیزات موسیقی الکترونیک  | ۱فرهاد ایالقی-حسینی | گارگاه ۱
ساعت 10:00-13:00
* کارگاه برنامهنویسی سیساوند مقدماتی  | ۱فرهاد ایالقیحسینی | گارگاه ۱
ساعت 11:30-13:30
* کارگاه برنامهنویسی سیساوند پیشرفته  | ۱یواخیم هاینتس با اسکایپ | کالس ۱
● دربارهي كارگاه:
این کارگاه ،توضیح نمونههایی است از کار در حوزهي الکترونیک ،بهخصوص در منظومه و کانستلیشن
«ساز به همراه الیو الکترونیک» .این مدلها در برنامهي سيساوند که مبتنی بر زبان برنامهنویسی
صوتی است اجرا میشوند و رابطه بین ایدههای آهنگسازی و ابزارهای تکنیکی بررسي میشود.
در کارگاه پیشرفته دانش قبلی از برنامهی سيساوند مورد نیاز است .در کارگاه مقدماتی ،فرهاد
ایالقیحسینی مقدمه و معرفیای از این برنامه به کالس ارائه میدهد.
● روز دوم  -يكشنبه  30تیر (بخش دوم) | ساعت  | 14:00-16:00دانشگاه تهران ،پردیس هنرهای زیبا
* گفتگو با پروفسور بهآت فورِر با اسکایپ | کالس ۱
● روز دوم  -يكشنبه  30تیر (بخش سوم) | ساعت  | 16:30-17:30كتابفروشي نشر هنوز
* نگاهی به تکنیکهای آهنگسازی و زیبایی شناسی در آثار صوتی-تصویری
سخنران :اِلکه اسوبودا
ً
در آهنگسازی صوتی-تصویری ،به عنوان پدیدهای نسبتا نو ،تکنیکهای آهنگسازی و زیباییشناسیِ
مختلفی به چشم میخورد .این سخنرانی بیشتر به نحوهی برخورد آهنگسازان با این دو رسانه و
چگونگی ترکیب آنها در یک اثر میپردازد.
اِلکه اسوبودا | سایهها
این اث ِر صوتی-تصویری برای ویدیو ،فلوت ریکوردر و کمانچه ساخته شده است که به موضوع
شیفتگی در برابر سایهها و ترس از آنها میپردازد .در این اثر جنبههای جسمی-حرکتی با ایدههای
اسطورهای و فرآیندهای روانشناختی ترکیب میشوند.
● روز دوم  -يكشنبه  30تیر (بخش سوم) | ساعت  | 18:00-19:00كتابفروشي نشر هنوز
* «کسوف»؛ سمینار دربارهی قطعهی «کسوف در  ۴دقیقه و  ۳۳ثانیه» اثر شاهرخ خواجهنوری روی
فیلم میکلآنجلو آنتونیونی
سخنران :شاهرخ خواجهنوری

● روز سوم  -دوشنبه  31تیر (بخش اول)|ساعت |09:00-10:00دانشگاه تهران ،پردیس هنرهای زیبا
* کارگاه نصب و راهاندازی تجهیزات موسیقی الکترونیک  | 2فرهاد ایالقیحسینی | گارگاه ۱
ساعت 10:00-13:00
* کارگاه برنامهنویسی سیساوند مقدماتی  | 2فرهاد ایالقیحسینی | گارگاه ۱
● روز سوم  -دوشنبه  31تیر (بخش دوم) | ساعت  | 18:00-20:00خانه نمایش دا
نمایش ویدئوآرت
* آندراس درواِر :تمرکز
* سباستین ُمسکه :ادعا
* آنا لِنا فول ِکر و آریان لیتمایِر :گرانادا
* ایرنه اشترزه :غیاب
* تینا دونکل :پرندگان آبی خورشید سیاه
* برانکو برانکوویچ و لود ِگر ن ِ ِکل :در حال ترک گفتن
* بوهی ِچه :هنر در کارت اسدی
* یاکوب لورنز و لوکاس ِشفر :موسیقی برای چیزی
* چچیلیا کاسترو :همزاد
* کارولینا کاریتسو :چیزهای خاموش
* والنتین پ ِلیش :کوارتت زهی
* لوسیانو جیامباستیانی و پائوال ماساروتی :سازندگان+چیدمانگران
* جورج دیگو وازکوئز سالوانو :ردپای حافظهی زمان
* اِولین فروسینی :ساموئا
* شارلوت فراری :مدونا التین
* شارلوت فراری :ژکوند
* باربارا جازوینسکی :خلع سالح
نوازندهی کالرینت :استر المنک ،ویدئو :آلفنسو بلفیوره
* نازاریو آگوستو :هر زمان ،آغشته به وجود تو است
* ریکاردو کولدو و دیوید ساردو :من به دنبال تو خواهم بود
* سپهر امینی :رؤیا
● روز سوم  -دوشنبه  31تیر (بخش سوم) | ساعت 20:00-22:00
پخش ویدئویی کنسرت افا زولنر و ورنا ووستهوف:
* ِخ ُورخینا ِدرب ِس ُرکه :چوبهی قدرت ،قرقی برای آکوردئون و ریکوردر ()2006
* فرزیا فالح :شش جهت ( )2016برای آکوردئون و الکترونیک
تنبور ضبط شده :مهدی جاللی
* فرزیا فالح :اضطراب گنجشکان ()2013-14
* بآت گسين :آنور ( )2006براي ريكوردر و آكوردئون و الكترونيك

● روز چهارم  -سهشنبه  1تیر (بخش اول) | ساعت  | 09:00-13:00دانشگاه تهران ،پردیس
هنرهای زیبا ،کالس 1
برنامهی سمینارها:
*  ۰۹تا  | ۱۰فرزیا فالح | تفکر موسیقایی نونو در برخورد با الیوالکترونیک
*  ۱۰تا  | ۱۱مجید تحریری | بررسی آثار پیر شفر و پیر آنری از بنیانگذاران موسیقی کانکریت
*  ۱۱تا  | ۱۲آروین صداقتکیش | جنبههایی از زیباشناخت موسیقی الکترونیک در ایران؛ سنت
همچون شیء موسیقایی
*  ۱۲تا  | ۱۳علی گرجی | موسیقی سریل و فرم باز
متن سمینارها:
● فرزیا فالح | تفکر موسیقایی نونو در برخورد با الیوالکترونیک
لوییجی نونو ( )۱۹۲۴-۱۹۹۰آهنگساز ایتالیایی ،در بیشتر قطعات خود در آخرین دهه زندگی و
آهنگسازیاش از الیو الکترونیک استفاده میکند .اما نوع برخورد و استفادهی او از تکنیکهای موجود
الکترونیک در آن دوره به طور آگاهانهای محدود و مختصر میمانند و در خدمت "تمرکز روی صدا"
هستند .در این آخرین دورهی آفرینش هنری نونو ،زمان کشش و گسترش وسیعی مییابد .همچنین
جنبهی مکان و حرکت صداها در فضای اجرا مهم میشوند .این جنبههای موسیقایی حتی در آثار
این دوره آهنگسازی نونو ،که بدون استفاده از تکنیکهای الکترونیک نوشته شدهاند ،در مرکز کار
آهنگسازی او باقی میمانند.
● مجید تحریری | بررسی آثار پیر شفر و پیر آنری از بنیانگذاران موسیقی کانکریت
ریشه های موسیقی الکترونیک را میتوان در موسیقی کانکریت جستجو کرد .پیر شفر و پیر آنری،
ِ
مختلف پردازش بر روی اصوات ضبط
از بنیانگذاران این سبک ،آثار خود را با اعمال تکنیکهای
شده خلق میکردند.
● آروین صداقتکیش | جنبههایی از زیباشناخت موسیقی الکترونیک در ایران؛ سنت همچون شیء
موسیقایی
واکاوی رابطهی موسیقی الکترونیک (یا در کل موسیقی نو) و سنتهای موسیقایی در ایران (از جمله
سنت دستگاهی) بسیار حائز اهمیت است زیرا بسیاری از آهنگسازان شناختهشده یا تازهکار این گونهی
موسیقایی به دالیل گوناگون از آن همچون منبعی برای خالقیت بهره میگیرند .گرچه نمونههای استثنایی
خالی از روابط شیئیت نیز از این نوع برخورد میتوان یافت اما از منظر زیباشناختی عمدهی نمونههای
شناختهشدهی موسیقی الکترونیک دایر بر برداشت شیء گونهی مصالح و مولفههایی از سنت است.
● علی گرجی | موسیقی سریل و فرم باز
مفهوم فرم باز را میتوان به عنوان یکی از مفاهیم کلیدی برای درک موسیقی سریل دههی پنجاه
میالدی برشمرد .پس از معرفی کوتاه دو اثر تأثیرگذار این دوره ،سونات شماره  ۳پیر بولز و قطعهی
پیانو شماره  ۱۱کارلهاینتز شتوکهاوزن ،با یکدیگر به بررسی امکانات جدیدی میپردازیم که این
تحول در نگرش به فرم در اختیار آهنگساز قرار میدهد.

● روز چهارم  -سهشنبه  1تیر (بخش دوم) | ساعت  | 16:00-17:30دانشگاه تهران ،پردیس
هنرهای زیبا ،نگارخانه
كنسرت موسيقي الكتروآكوستيك
قسمت اول:
* نیما عطرکار روشن :مطالعهی کوتاه برای ویلن و امواج سینوسی
ویلن :فرمهر بیگلو
* چچیلیا کاسترو :روما  ،۱فیکس مدیا
* سانتیاگو بوگاچس ،دولت جدید ،فیکس مدیا
* ماریانا جانفسکا :پروشا ،فیکس مدیا 4 ،کانال
* ایوونه روسرو :دالما ،فیکس مدیا
* یوآخیم هاینتس :غم و اندوه ماهیها ،فیکس مدیا  4کانال
● تنفس
● قسمت دوم:
* علیرضا امیرحاجبی :زمان در باغ
* الوین فرونسینی :سوما ،فیکس مدیا 4 ،کانال
* جیاکومو گوئرین :پذیرش زمین ،فیکس مدیا
* سرنا کونز :گذار ،فیکس مدیا
* والریو اورالندینی :در زمستان ،فیکس مدیا
* ژولیتا کراتو :تسخیرها ،فیکس مدیا
الكترونيك :فرهاد ايالقيحسيني
● روز پنجم  -چهارشنبه  2تیر (بخش اول) | ساعت  | 10:00-16:00دانشگاه تهران ،پردیس
هنرهای زیبا
*  |13:00-10:00مسترکالس آهنگسازی | علی گرجی | گارگاه ۱
*  |13:30-11:30کارگاه برنامهنویسی سیساوند پیشرفته  | ۲یواخیم هاینتس با اسکایپ | کالس ۱
*  |16:00-14:00ساز آکوردئون و ریکوردر در متن موسیقی معاصر | اِفا زولنِر و ِورِنا ووستهوف
با اسکایپ | کالس ۱
● روز ششم  -پنجشنبه  3تیر (بخش اول) | ساعت  | 18:00-22:00خانه نمایش دا
ویدئو (لوپ)
* سهیل معماری :سرراست
* حسن شیدایی :رها در زندان
* اِلکه اسوبودا | نو ِر ِ
شب درخشان

● روز ششم  -پنجشنبه  3تیر (بخش دوم) | ساعت  | 18:00-18:30خانه نمایش دا
ویدئو  +ایمپروویزیشن
ویدئوآرتیست :آنهباربه کائو
ویلنسل :اولریکه براند
عنوان ویدئوها:
آواز ویدئوها قرمز
آواز درخت آقطی
نور در امتداد باد
● روز ششم  -پنجشنبه  3تیر (بخش سوم) |ساعت  | 20:00-20:30 / 19:00-19:30خانه نمایش دا
نمایش سه گانهی «لطفا پشت خط قرمز بمانید»
فیلمی از ابوذر کبیری
اپیزود اول :اگر من راشل بودم ،ونگوک گوشش را برای من میفرستاد
موسیقی :اردشیر جفره
اپیزود دوم :قلبها در  35درجهی سلسیوس یخ نمیزنند
موسیقی :ارسالن عابدیان
اپیزود سوم :لطفا پشت خط قرمز بمانید
موسیقی :مهدی جاللی
تهیهکننده :ابوذر کبیری با همکاری گروه موسیقی یارآوا
● روز هفتم  -جمعه  4تیر (بخش اول) | ساعت  | 14:00-17:00فرهنگسراي سرو
* مستركالس آهنگسازى ديميترى پاپاگئورگيو با منتخبين جايزهی رضا كروريان ١٣٩٨
● روز هفتم  -جمعه  4تیر (بخش دوم) | ساعت  | 17:00فرهنگسراي سرو
* اهدای جوایز برگزیدگان سال چهارم جايزهي رضا كروريان
* رونمایی از سیدی سال سوم مسابقه جايزهي رضا كروريان
* گالره سلیمانی | سخنرانی
* علی گرجی | سخنرانی
* نمایش ویدیو از ابوذر کبیری روي موسيقي رضا كروريان
* پذیرایی
● روزهشتم  -شنبه  5تیر | ساعت  | 16:00دانشگاه تهران ،پردیس هنرهای زیبا ،تاالر آوینی
مراسم اختتامیه
* سارا اباذری | سخنرانی

کنسرت موسیقی الکتروآکوستیک
قسمت اول:
* علیرضا مشایخی :اصوات خوشحال الکترونیک ،فیکس مدیا
* سهیل شیرنگی :سرزمین مادری ،فیکس مدیا
* فرشاد فتائی :قطعهای برای ترومپت سولو و اصوات الکترونیک
ترومپت :امیرحسین نوروزی
● تنفس
قسمت دوم:
آثار منتخب جايزهي رضا كروريان :1398
* علي بليغی :خان هفتم برای سنتور و الكترونيك
* وحيد الهوردي :اتاق  406براي فيكسمديا
* سپيده يافتيان و پرهام ايزديار :حشرات هم عاشق ميشوند براي آكوردئون و فیکسمدیا
* جواد بهرامي :بدون عنوان براي فيكسمديا
* امين خوشسبك :ظهور براي آكوردئون و اليوالكترونيك
* فرهاد شيرينزاده :برج سكوت فيكسمديا
* شهرزاد طالبي :ياد آوردن برای سنتور و فيكسمديا
آکوردئون :افا زولنر ،سنتور :سهیل طباطبایی
الکترونیک :فرهاد ایالقیحسینی
■ دربارهی هنرمندان و آثار:
● نازاریو آگوستو:
نازاریو آگوستو آهنگساز ،موسیقیشناس ،موسیقیدرمان و نقاش بود .او در دانشگاه اویا و اسیزی
تحصیل کرد.
او در زمینهی پیدایش و ساختار فرم صدا و پدیدهشناسی صدا برای تجزیه و تحلیل آثار موسیقی
در حافظه ،تحقیقاتی را انجام داد .به عنوان موزیسین ،او رهبری گروه کر مدرسهی موسیقی «ویال
سیمونیتا» در میالن را برعهده داشته است .او فارغالتحصیل رشتهی آواز از انستیتو مدنا و پارما
میباشد و همچنین او موسیقی الکترونیک را در همان مؤسسه به اتمام رساند.
هر زمان ،آغشته به وجود تو است.
ما زمان را در زیر پوست پنهان میکنیم ،زمان آغشته به وجودمان میشود و من از ناخوشایندی از
اشکال مواد گمراه میشوم :آب جریان پیدا میکند و سنگ را سیقل میدهد ،نور هجوممیآورد،
اشیاء را درخشان میکند ،در حالی که چشم ها  -مثل یک پنجره به روی زندگی -شکوفهها را
انتخاب میکنند و لحظات را محو میکنند.

● آنسامبل خانه رؤیا:
آنسامبل خانه رؤیا در پاییز نود وهفت با هدف اجراي آثار آهنگسازان معاصر و معرفی آنان به
مخاطبان تشکیل شده است.
در نخستین اجرا به تاریخ بیست و دوم آذرماه نود و هفت ،متن و قطعهی نامعینها اثر جان کیج
آهنگساز و موسیقیدان آوانگارد آمریکایی در گالری آس به اجرا درآمد.
در بیست و یکم دی ماه دومین پروژه تحت عنوان اصوات پایدار ،آثاری از آهنگسازان معاصر خارجی
و ایرانی در گالری فرهنگسرای نیاوران و مشارکت بنیادآفرینشهای هنری نیاوران به اجرا درآمد.
از جمله آثار اجرا شده در این برنامه می توان به قطعاتی از جان کیج ،المونت یانگ ،نادر مشایخی،
علیرضا امیرحاجبی ،مهدی جاللی ،سهیل شیرنگی و امین شریفی اشاره کرد.
توجه و انتخاب رپرتوارهای آنسامبل خانه رؤیا بیشتر بر روی آثار کمتر اجرا شده آهنگسازان نیمهی
دوم قرن بیستم متمرکز است.
● سارا اباذري:
پيانو را نزد فريماه قوامصدرى و آهنگسازى را نزد عليرضا مشايخى آموخت .او به آلمان رفت و در
دانشگاه موسيقى ُكلن در رشتههاى آهنگسازى نزد كريش ُتف مايِر و تئورىموسيقى نزد يوهانِس شيلد
و پيانو نزد كالوس ا ُ ِ
لدنمايِر در مقطع کارشناسیارشد تحصيل كرد .وی سپس درجهي دكترى را از
دانشگاه موسيقى و هنرهاى نمايشى وين دريافت كرد .رساله دكترى وى در رشتهي تئورىموسيقى
دربارهي «موسيقى و قدرت در ايران» زير نظر ديتِر تاكويتس تدوين شده است .تحليل موسيقى
معاص ِر غرب و تحقيق در زمينهي جامعهشناسى موسيقى هستهي اصلى كار او را تشكيل مىدهند.
آثار وى از جمله در سهساالنهي موسيقى ُكلن و در جشنوارهي موسيقى زي ِگن اجرا شدهاند .او عضو
هيئت علمى دانشگاه تهران است.
● اِلکه اسوبودا:
آهنگساز ،نوازنده ،هنرمند مولتیمدیا .دارندهی مدرک آهنگسازی الکترونیک و ویدیوآرت و نیز
پداگوژی با ساز تخصصی فلوت رکوردر از دانشگاه هنر فولکوانگ واقع در شهر ا ِ ِسن آلمان میباشد.
آثار وی تاکنون در فستیوالهای بینالمللی در اروپا ،کانادا و آمریکا به اجرا درآمدهاند .الکه اسوبودا
در سالهای  ۱۳۹۰و  ۱۳۹۲موفق به کسب جایزهی مسابقه تئاتر موزیکال معاصر به نام "اپراره "۱۱
از اپرای معاصر برلین و جایزه آهنگسازی از ارکستر فیالرمونیک شهر دویسبورگ شده است .وی
عالوه بر آهنگسازی و تدریس در چندین مدرسهی موسیقی تا به حال به عنوان نوازنده با آهنگسازان
متعددی همکاری داشته است.
نو ِر ِ
شب درخشان:
نو ِر ِ
شب درخشان اثری صوتی-تصویری برای ویدیو و اصوات الکترونیکی است که در  ۶بخش
حرکتهای طبیعی آتش به حرکتهای مصنوعی تبدیل میشوند .این ایدهی تحرک با حرکت
اصوات در فضا و نیز تحرک درونی موسیقی پشتیبانی میشود.
● ایرنه اشترزه | غیاب | ۲۰۱۸

● علیرضا امیرحاجبی:
هنرمند چند رسانهایی
متولد  ،1349تهران
هنرآموخته از مرکز پژوهشهای تطبیقی آکوستیک و موسیقی پاریس (1995 - 99 )IRCAM
شرکت در پروژههای مشترک بین شهرداری پاریس و  IRCAMدر زمینهی مقابله با آلودگی صوتی
و طراحی محیطی صوتی در شهرها تحت عنوان مبلمان صوتی  /پاریس1997 /
شرکت در کارگاههای آموزشی جاشوآ فاینبرگ آهنگساز آمریکایی در  IRCAMو البراتوار تحقیقات
تجربی روانشناسی ( /)CNRSپاریس1997/
اجرای پروژهی صوتی جهت کمک به کودکان سومالی برای سازمان خوار و بار جهانی (فائو) و
یونیسف  /پاریس1998 /
ترجمه و انتشار کتاب «آغاز بی پایان هنر مفهومی» ( نشر نظر) آبان ماه 1392
ترجمه و انتشار کتاب «تئاتر و هنر اجرا» ( نشر قطره ) تیر ماه 1393
ترجمه و انتشار کتاب « نامعین ها» اثر جان کیج ( نشر آنیما) دی ماه 1397
● سپهر امینی:
در تهران متولد شده است .در سال  ۲۰۰۶به ایتالیا رفت و تحصیالت خود را در زمینهی گیتار
کالسیک آغاز کرد .از سال  2013به تحصیل در زمینهی موسیقی الکتروآکوستیک تحت نظر
پروفسور آلفنسو بلفیوره مشغول شد و در اکتبر سال ۲۰۱۷تحصیالت خود را در این زمینه به پایان
رساند.
● فرهاد ايالقيحسيني:
 ۱۳۶۴کرمان .آغاز فعالیتهای جدی او با ورود به هنرستان هنرهای تجسمی در رشتهي نقاشی
و گرافیک و آشنایی با محمد محمدیزاده (نقاش) بود كه به یادگیری پیانو ،آهنگسازی و عکاسی
پرداخت .وي در ادامه در کنسرواتوار تهران با تامارا دولیدزه نوازندگي پيانو را ادامه داد و با کیاوش
صاحبنسق آهنگسازی را تجربه کرد .در سال  ۲۰۱۲برای ادامهي تحصیالت خود در رشتهي
نوازندگی پیانو و آهنگسازی به وین رفت و پس از آن در سال  ۲۰۱۴در رشته آهنگسازی به دانشگاه
موسیقی ،تئاتر و رسانهي هانوفر وارد شد و فعالیتهای خود در این مسیر را با اساتیدی چون مينگ
تِسائو ،يوآخيم هاينتس ،ربكا ساندرز ،اليور اشنِلِر ،خوزه ماريا سانچز وِردو و بسیاری دیگر از بزرگان
موسیقی معاصر جهان ادامه داد .او در سال  ۲۰۱۷موفق به دریافت اولین دورهي جایزه آهنگسازی
كالوس هوبر شد .او در سال  2016آنسامبل موسيقي معاصر ُك ُرن را تأسيس كرد و در حال حاضر
با دریافت بورسيهي تحصیلی از دانشگاه هانوفر به تحصیل مشغول است.
● شقایق باقری
خوانندهی سوپرانو ،شاعر ،معلم آواز
فعالیت موسیقی خود را در سیزده سالگی با نوازندگی دف و خوانندگی موسیقی اصیل ایرانی در
گروههای مختلف آغاز کرد.
آواز کالسیک را نزد مهدی شمس نیکنام شروع کرد و با نورما کیکات ،آنگال پست وایلر ،الئورا

آیکین و اساتید دیگر در خارج از ایران تا به امروز ادامه داد.
تاکنون سه مجموعه از شقایق باقری به نامهای :از دستهات و رها (آنسامبل نجوا) در آمریکا ،
آلبوم  Seyr und Silenceبا یوآخیم هاینتس در آلمان وکتاب راز هشتم _ انتشارات روناک در هلند
منتشر شده است.
از دیگر فعالیتهای او میتوان به اجرا در فستیوالهای بینالمللی در ایران ،یونان ،ایتالیا ،آلمان و
اجراهای متعدد در ایران ،چک ،آلمان ،هلند ،یونان ،ایتالیا  ،مکزیک و ...
همکاری با یوآخیم هاینتس در پروژهی آلما ،سرپرست ،شاعر و خواننده در آنسامبل موسیقی نجوا
(موسیقی معاصر) ،همکاری با گروه موسیقی یارآوا و غیره اشاره کرد.
● اولریکه براند:
اولریکه براند ،متولد آلمان ،توسط زیگفرید پالم با نوازندگی ويلنسل در سبک موسیقی معاصر آشنا
شد .او از سال  1985به عنوان سوليست در فستیوالهای مهم و بزرگ موسیقی معاصر در ایتالیا،
آلمان ،سوئیس ،فرانسه ،لوکزامبورگ ،یونان ،اسلوواکی ،مکزیک ،روسیه و اوروگوئه حضورداشته
است.
براند همکاری نزدیکی با جان کیج داشت و دو جلد کتاب نیز دربارهي وی و جاچينتو شلسی تدوین
كرده است .او همچنین آثار آهنگسازان بسیاری را سفارش داده و براي نخستينبار اجرا کرده است،
از جمله كريستين وولف ،باربارا مونك -فلدمن ،فدریکو اینكاردونا ،گراسيال پاراسكيويديس ،سمير
عوده تميمي ،يوآخيم هاينتس ،استفانو ترويسي ،چيِل -ها پارك ،کارن ادروبنا جراردی ،استيون ام.
ميلر ،مارچلو فرا ،جيوليو كاستاگنولي ،جيوواني دامياني ،ماركو لومباردي ،سيلويا كوالسانتي ،گروالمو
دراكو ،فدريكو گاردال ،انريكو كورژيا ،آلساندرا راوِرا ،اِكارت باينكه ،گين پريچارد ،استفان اِشتِرایش،
مارتين داسكه ،راينر روبرت ،شارلوته زايتر و لوری شوارتز.
براند از سال  ۲۰۰۲استاد مدعو دانشگاه هنر بِرِمن است .او همچنین سخنرانیها و مسترکالسهای
زیادی را در دانشگاه موسیقی اسکیواال در شهر مونتهویدیو و همچنین دانشگاههای برگن ،اولدنبرگ،
دانشگاه سانتافی امریکا ،کنسرواتوار ترينيتي لندن ،دانشگاه جان کبوت رم و  ...برگزار كرده است.
تمرکز براند بر پروژههای چندرسانهای (صوتی -تصویری) ساخت صدای مفهومی ،بداههنوازی و
پرفورمنس است .در این زمینه او با بازیگران ،هنرمندان تجسمی و طراحان حرکت و رقص نیز
همکاری میکند.
او در سال  ،2015از طرف  Berliner Senatکمکهزینهي پژوهشی دریافت کرد و در سال ،2016
از سوي وزارتخانهي امور فرهنگی برندنبورگ ،بورسیهي  Küenstlerhaus Wiepersdofشد.
● برانکو برانکوویچ  -موزیسین و لود ِگر ن ِ ِکل  -هنرمند:
در سال  ۲۰۱۷در افتتاحیهی یک پروژهی هنری با همکاری هم قطعهی "در حال ترک گفتن" را به
انجام رساندند .در سال  ۲۰۱۸اولین اجرا و نمایش آن در " .Rمحلی برای اقدامات سهمگین" واقع
در برلین برگزار شد.
در حال ترک گفتن | | ۲۰۱۷
موسیقی ،هنر ،غبار ،کار سازندگی عظیم .دستان زمخت ،لبهای خشک و ترکیده ،صدایی خشن،

رفتاری زشت و ناهنجار و آیندهای غمافزا.
میبینی؟ میشنوی؟ آیا ممکن است واقعیت را فرای کرانههایش درک کرد؟
● بوهی چِ ه:
در سال  ۱۹۸۶در بوسان ،جمهوری کره به دنیا آمد و  ۲۰۱۰در مجسمهسازی از دانشگاه چانگ-
آنگ فارغالتحصیل شد .به آلمان رفت و از  ۲۰۱۴در دانشگاه هنر بر ِمن به تحصیل مفاهیم فضا و
بدن نزد پروفسور آندره کرپوس و مارکوس لوفلِر پرداخت.
هنر در کارت اسدی | | ۲۰۱۷
هنر در کارت اسدی به مدیتیشن مربوط است .او جهان درونش را به مثابهی یک فضا تعریف
میکند .این موتیف تحتتأثیر خاستگاه شرقی او و مستقیم ًا به تربیت بودیستیاش ربط دارد.
این ویدیوی سمعی نشان میدهد که چگونه هنرمندانه با مفهوم خیال برخورد میکند .او درخالل
دریافت کنونیاش کشف میکند و از آن به عنوان راهی برای پراتیک هنریاش استفاده میکند.
● ديميتري پاپاگئورگيو:
بر ُولسكي در دانشگاه موسيقي و
دورهي تخصصي آهنگسازي را با هرمان ماركوس پرِسل و آندرِيج ُد ُ
هنرهاي تجسمي در گراتس اتريش گذرانده است .از سال  ١٩٩٨تا  ٢٠٠٢با همكاري دونالد مارتين
جني ،جرمي ِديل روبرتس و ديويد گامپر دورهي مدرك رياست دانشگاه آيوا ايالت متحدهي امريكا
را براي دكتري برگزار كرد.
از سال  ٢٠٠٧او به عنوان استاديار رشتهي آهنگسازي در گروه مطالعات موسيقي دانشگاه ارسطو
تسالونيكي منصوب شد.
او مدير هنري جشنوارهي بينالملي «مرزهاي خاموش» براي موسيقي الكتروآكوستيك و هنرهاي
نمايشي نيز ميباشد.
● والنتین پلیش:
در جستجوی عنصر نمایشی ،بصری و صوتی موسیقی مجلسی است .او آهنگسازی را نزد ژِرالدو
گاندینی و مارچلو ِدلگادو در بوینسآیرس آموخت و همزمان در  UNQدر رشتهی آهنگسازی
الکتروآکوستیک مدرک گرفت.
کوارتت زهی | | ۲۰۱۴
ً
مادهی خام این اثر محصول چندین صفحه از آثار کوارتت های زهی است که اکثرا با جستجو در
اینترنت یافتهشدهاند .اثر بر اساس سکانس آخرین لحظات ویدیوهای منتخب ساخته شده است.
کیفیت اشکال متفاوت ،موقعیت نهایی نوازندگان ،رزونانس آخرین و طول زمانی سکوت در بین
ضربهی آخر و تشویق اولیه ،عناصر اصلی ساخت این اثر هستند .برخی از آنچه در خالل این
کنسرتها اتقاق افتاده است را میتوان در آن چند ثانیه از سکوت پایانی دریافت .در این سکوت
تمامی تعلیق زمانی آمیزهای از اضطراب ،عدم اطمینان و آسوده خاطری را به وجود می آورد.

● مجید تحریری:
فارغالتحصیل رشتههای آهنگسازی ،موسیقی الکترونیک و موسیقیشناسی از کشور آلمان میباشد.
وی از سال  ۱۳۸۹مدرس دانشگاه هنرهای شهر ا ِ ِسن آلمان و در حال حاضر مدرس دانشگاه
هنر تهران است .آثار وی تاکنون در فستیوالهای مختلف در اروپا ،آسیا ،آمریکا و کانادا به اجرا
درآمدهاند و نیز کسب جوایز معتبر بینالمللی در زمینهی آهنگسازی و موسیقی الکترونیک در
کارنامهی هنری ایشان به چشم میخورد.
● باربارا جازوینسکی:
باربارا جازوینسکی آهنگسازی و تئوری را در آکادمی موسیقی فریدریش شپین در ورشو ،لهستان
فراگرفت .او مدرک فوق لیسانس آهنگسازی و پیانو را از دانشگاه استنفورد و دکترای آهنگسازی را
از دانشگاه نیویورک دریافت کرد.
استادان او شامل ماریو دوویدوسکی ،آندره دوبروفسکی،گیورگو لیگتی و جان شونینگ بوده اند.
در حال حاضر ،او رئیس آهنگسازی در گروه موسیقی نیوکامب ،دانشگاه توالن در نیواورلئان است.
موسیقی باربارا جازوینسکی در سراسر ایاالت متحده ،اروپا و شرق دور اجرا شده است.
آهنگهای او در بسیاری از فستیوالهای شناخته شده ،کنسرتها و جشنوارهها از جمله لیگ
آهنگسازان  ،ISCM -فیالرمونیک کوزالین ،جشنوارهی موسیقی لهستانی در مونترال ،آزمایشگاه  5از
موسیقی معاصر در  ،Siedlceلهستان ،جشنوارهی موسیقی جدید ،انجمن کنسرت ادمونتون ارائه شده
است .کارهای او در دانشگاه نیویورک ،گروه موسیقی جدید ،ششمین جشنوارهی بینالمللی موسیقی
معاصر «البراتوروم» ،میدان واشنگتن ،سریال معاصر ،جشنوارهی فانفار  ،جشنوارهی جگنولتون (مانهایم
 هایدلبرگ) ،کنسرنس شمالی  /جنوبی ،جشنوارهی بینالمللی  -آزمایشگاه  10موزیکال معاصر،ورشو ،لهستان ،اجرا شده است .در میان جوایز او ،شاهزاده پییر از جایزهی آهنگسازی موناکو ،جایزهی
اول در مسابقهی آهنگسازی نیکوال د لورنزو برای موسیقی برای ارکستر ،جایزهی ویژه اهداء شده
توسط اتحادیهی آهنگسازان لهستانی در اولین دورهی این مسابقه در لهستان میتوان نام برد.
او دریافتکنندهی بسیاری از کمیسیونها ،بورسها از جمله بورس موسیقی نیویورک ،گروه موسیقی
جدید نیویورک ،انجمن معلمان موسیقی لوئیزیانا ،استر المنک ،لوئیزیانا سینفونیتا ،نیو هادسون
ساکسوفون چهار نفری ،مرکز موسیقی اتاق موسیقی در کنفرانس آهنگسازان ولزلی کالج ،فرانسیس
پوولنک ،دانشجوی هنری هنری از شورای هنرهای ایالتی لوئیزیانا ،از بنیاد پرس ،بنیاد نیومکزیک،
بنیاد متزنر ،مالقات با آهنگساز ،شرکت و چندین نفر دیگر حمایت میکند.
●مهدي جاللي:
متولد  1358در تهران .يكي از بنيانگذاران گروه موسيقي يارآوا .آموزش موسيقي سنتي ايراني را
از سال  1375نزد حميدرضا محسني ،محمد ذوالنوري ،جالل ذوالفنون و طاهر يارويسي آغاز كرده
است .او تئوري ،آهنگسازي ،رهبري اركستر و موسيقي الكترونيك را نزد بابك آلحيدر ،عليرضا
مشايخي ،شاهرخ خواجهنوري ،منوچهر صهبايي و يوآخيم هاينتس آموزش ديده است.
مهدي جاللي سابقهي همكاري به عنوان نوازنده و آهنگساز با والتر نوسبام ،سوزان زاپف ،کاترین
الرسن ماگویره ،مارگيت ِكرن و  ...را داشته است .اجراي اول آثار بيش از بيست آهنگساز ايراني
توسط او به عنوان سوليست يا رهبر انجام شده است.

وي بهعنوان نوازنده و آهنگساز در فستيوالهايي در آلمان ،يونان ،ايتاليا ،سوئیس و چين حضور داشته
است.
● لوسیانو جیامباستیانی:
او آهنگساز ،نوازندهی کالرینت و هنرمندی بین رشتهای زادهی شهر خوخوی در آرژانتین است.
او دانشآموختهی دانشگاه موسیقی خوخوی ،دانشگاه کاتولیک آرژانتین و مطالعات تخصصی است.
لوسیانو با همراهی رودریگو کسالنوس پلتفرم  FRVSNTرا توسعه دادند؛ پلتفرمی که به صورت
تخصصی در زمینهی اجراهای هنر-صدا ،الیو الکترونیک و میکس مدیا فعالیت میکند .جوایز زیادی
از سوی مؤسساتی چون  Ibermúsicas، MargaMargaو  Fondo Nacional de las Artesبه فعالیت
حرفهای او اعطا شده است .لوسیانو جیامباستیانی در فستیوالها ،کنفرانسها ،جلسات و مراکز هنری
زیادی در امریکای التین ،ایاالت متحده و اروپا حضور داشته است.
● پاوال ماساروتی:
پاوال ماساروتی 1976در شهر الپالتا در آرژانتین متولد شد .پاوال ماساروتی هنرمند تجسمی و محققی
ساکن بوینسآیرس است .تجربهی کاری او دربردارندهی ویدیوها ،طراحیها ،اشیا و اینستالیشنهایی
است که همگی نتیجهی پروسهای تحقیقی هستند که در آن ،بخش اساسی آفرینش ،تعامل و
همکاری با انسانهای دیگر است .از سوی دانشکدهی هنرهای زیبای دانشگاه ملی الپالتا به او مدرک
کارشناسی طراحی و مجسمهسازی اعطا شده و در ادامهی تحصیالت هنری خود در استودیوهای
هنرمندان زیادی آموزش دیده است؛ همچنان که به عنوان پژوهشگر ممتاز در مرکز تحقیقات هنری
بوینسآیرس فعالیت کرده است .ماساروتی در حال حاضر مشغول کار روی تز کارشناسیارشد خود
در زمینهی زیباییشناسی معاصر آمریکای التین در دانشگاه ملی آوالنیدا است .در کار او ،عالوه
بر وابستگی تجربه و تفکر ،مفهوم هنر به مثابه دانش جربان دارد؛ مفهومی که از آن جوامع نوین
مقاومت سیاسی-شاعرانه خلق میشوند.
سازندگان+چیدمانگران ||2016
سازندگان
سازندگان آرشیوی مفقود در آیندهای بدون جمعیت
سازندگان مجموعهای از کاریکاتورها
به مفهومی خیالی اشاره دارد؛ مفهومی که آرشیوی درجه یک به آن نیاز دارد؛ ایدهی این که این
زنان ،محافظان اسناد و مستنداتی هستند که به سوی آینده رشد میکنند در این باور ریشه دارد که
میانگارد همواره چیز دیگری نیاز به رمزگشایی دارد .به نظر میرسد که وجود محض آرشیوها بر
اساس مفهومی از حرکت و پیشروی است .پس آن دختران چه میسازند؟ آیا توهمی از پیشرفت
به وجود میآورند؟ آیا تاریخ میسازند؟ آیا نسخهای از واقعیت را خلق میکنند؟ آیا امید را در دل
مردمان آینده میکارند؟ آیا استمرار و پیوستگی در کار میآورند؟
بهواسطهی هنر ،سازندگان نشانگر بخش پنهانی هستند که وجود آرشیو و ایمان به آن را ممکن
میکند .بازنمایی/اجرایی که آنها میآفرینند به عدم واقعیتی اجباری و به واقعیتی که به تمامیت
خود میرسد اشاره دارد.

Karlheinz Stockhausen

Shahrokh Khajenouri

● شاهرخ خواجهنوري:
در سال  1331در تهران متولد شد .وی در نوجوانی نوازندگی پیانو را نزد امانوئل ملیك اصالنیان
آغاز كرد و در سال  1350عازم انگلستان شد و تا سال  1362به تحصیل و تجربهی موسیقی
آكادمیك ادامه داد .در مدرسهی موسیقی گيلدهال به فراگیری هارمونی و كنترپوان پرداخت .سپس
وارد كالج موسیقی لندن شد و دیپلم مخصوص آهنگسازی و درجهی  F.L.C.Mرا به دست آورد.
سپس وارد كالج مورلی شد و موسیقی الكترونیك را نزد مایکل گروبرت آموخت .پس از بازگشت به
ایران ،در دو دهه به تدریس در دانشکدهی صدا و سیما و دانشکدهی هنرهای دراماتیک و دانشگاه
هنر به تدريس موسیقی فیلم و آهنگسازی مشغول بوده است .او در طول این سالها شاگردان
بسیاری را پرورش داده و اولین هنرجویان موسیقی الکترونیک در ایران ،در کالسها و کارگاههای
موسیقی الکترونیک وی آموزش دیدهاند .آثار او در ایران و اروپا توسط گروههايي مانند انتگرال ،توفا،
تريو كالسيك پاريس ،كوارتت فورتونا ، ،البوراتوريوم ،ميكستورا و اركستر مدرن يارآوا اجرا شدهاند.
● گئورگينا دربز روك:
گئورگينا دربز روك يكى از مهمترين آهنگسازان معاصر مكزيك است .او دركنار تحصيل در رشتهى
پيانو نزد مارتا گارسيا رنارت و آنا ماريا تراداتى و در آهنگسازى نزد آرتور ماركز و آنا الرا در
كشورش در مستركالس اساتيدى چون كالوس هوبر ،برايان فرنىهاو ،توشيو هوزوكاوا و خايا چرنوين
در اروپا شركت كرده است.
● آندراس درواِر:
متولد دورتموند ،ادبیات آلمانی و فلسفه را در شهر بن و هنر را در دورتموند فراگرفت .او بنیانگذار
و سردبیر  - ARTIC-مجلهای در زمینهی هنر و فلسفه است .تمرکز هنری او در زمینهی اینستالیشن
و ویدیو آرت است.
www.andreasdrewer.de
تمرکز | | ۲۰۱۸
نور بر لبهی تصویری ویدیویی که چهاربار در یک دایره آرایش یافته است ،پدیدار میگردد .تبدیل
طرحی انتزاعی به حالتی نمادین و دوباره بازگشت آن .عملکرد اتوفوکوس ،امر «دیدن» دوربین ،بدل
به تصویری استعاری از روند تدریجی فهم و ادراک میشود ،در مرکز تصویر مربع سیاهی به عنوان
نقطهی کور قرار دارد.
● تینا دونکل:
متولد بیتبورگ/آلمان .تحصیالت او در زمینهی جامعهشناسی و علومتربیتی در دانشگاه  TUدورتموند
و هنرهای زیبا در دانشگاه هنرهای زیبای مونستر آلمان است.
دونکل سردبیر مجلهی  ARTICاست و در حال حاضر در حال کار و فعالیت در رسانههای مختلف با
تمرکز بر طراحی ،ویدیو و اینستالیشن است.
www.tinadunkel.com

پرندگان آبی خورشید سیاه | | ۲۰۱۸
پرندگان آبی خورشید سیاه قطعهایست تمثیلی برای ویدیو و کالژ صدایی که حاوی نقلقولهایی از
فیلم و تصویر و در عین حال صدای ضبط شدهی «اجرای پرندهای» در غروب و مشاجرهی َرپ ِرها
( )rap battleبا متن خود خواننده میباشد.
● جورج دیگو وازکوئز سالوانو:
در شهر سالتا در آرژانتین متولد شد .او آهنگسازی و رهبری ارکستر را در دانشگاه ملی لیتورال فرا
گرفت و سپس تحصیالت کارشناسیارشد آهنگسازی خود را در دانشگاه موسیقی و هنرهای نمایشی
زیرنظر پروفسور بیت بورِر در گراتس اتریش به پایان رساند .او همچنین در کنسرواتوا ر �d’Auber
 villiersدر پاریس به تحصیل آهنگسازی پرداخته است.
در حال حاضر ،او مشغول تدریس آهنگسازی و هارمونی در دانشگاه ملی کاتولیک سالتا (آرژانتین)
و رهبری ارکستر آکادمیک  ،José Lo Giudiceآنسامبل معاصر  Menjunjeو آنسامبل Qhirqhiña
تارکاس (سازهای سنتی جنوب امریکا) است.
ردپای حافظهی زمان ||2017
«ردپای حافظهی زمان» عنوان ویدیویی است که با استفاده از دیجیتالی کردن نقاشیها و طراحیهای
ب ِندتًی ساخته شده است .اشکالی ناپایدار که وانمودی از نقابها ،قابها و ساختارهایی معلق در
فضایی تار و مبهم هستند؛ همانجایی که به صورت َد َورانی ساخته و خنثی شدهاند؛ همچنانکه میتوانند
نمودی از موجودیت ما انسانها باشند :اشیایی جامد و سخت که شفاف و نورگذران میشوند،
هرآنچه که جریان دارد سخت و منجمد شده ،سپس ناپدید میشود .صدا که توسط جورج دیگو
وازکوئز ساخته شده است این فرآیند را با تغییر شکلها و رها شدن در زمان چشماندازهای تازهای
از معنا همراهی میکند.
● ایونه روسرو:
او آهنگسازی بینرشتهای ،خواننده و رقصندهای اهل اکوادور و متولد  1984است .ایوونه روسرو در
آرژانتین ،اکوادور و فرانسه به عنوان آهنگساز ،رقصنده و بداههپرداز فعالیت دارد .او همچنین در
حال تحصیل رشتهی آهنگسازی با الکتروآکوستیک مدیا در دانشگاه  Quilmesاست .او در امریکای
التین ،اروپا و آسیا اولین اجرای رسمی آثار زیادی را در سبکها و فرمتهای مختلف موسیقیِ سازی
و میکسمدیا بر عهده داشته است ،به تکنیکهای پیشرفتهای برای آواز دست یافته و به گسترش
آنها پرداخته است ،در آثاری الکتروآکوستیک و نوشتهشده برای صدای انسان ،به عنوان خواننده
همکاری کرده و بورسیهای تحصیلی از مرکز هنری  Fondo Nacional de las Artesدریافت کرده
است .همچنین در پروژهی «رویارویی آهنگسازی و بداههپردازی» و نیز «مدرسهی جدید اپرا» بنیاد
ویلیامز شرکت داشته است.
دالما:
« »Incrustaciones Dalmaاثری مایکروآکوسماتیک است که با صدا به مثابه لبخند در رفتار انسانی
برخورد میکند .آواز در جستجوی رهانیدن خود از جنبش درونی صدایی ترکیبی است وصدای

متالیک خود را به عنوان پتانسیلی ارگانیک در اثر مینمایاند .هردو ادغام و رقیق شده و بر مکالمهای
انتزاعی اضافه شدهاند؛ بدون در نظر گرفتن این فرض که زمینهی هندسی و جهتدار خود ،پیکری
است دارای وزن و متمایل به سکون که تعادل را به چالش میکشد.
● هلموت زاپف:
هلموت زاپف ( 1335در استان تورینگن/آلمان) در کودکی و نوجوانی نواختن پیانو و ارگ (کلیسا) را
آموخت .از سال  1353تا  1358در رشتهی موسیقی مذهبی ،کنترپوان و هارمونیک ،و نیز از 1355
تا  1367نزد پاول/هاینتز دیتریش و لوتار ُویگتل ِ ِ
ندر آهنگسازی در بخش موسیقی معاصر تحصیل
نمود .از  1358تا  1361رهبری ُکر و نواختن ارگ در کلیسای «آیزنبرگ» را بهعهده داشت.
درسالهای  1361تا  1365دستیار پروفسور گئورگ کاتْزِر در آکادمی هنر جمهوری دمکراتیک
آلمان در برلین بود .از سال  1366تا بحال استاد تئوری موسیقی ،سلفژ و آهنگسازی در دانشکدهی
موسیقی هانس آیسلر است.
هلم ُوت زاپف مشترک ًا با خانم کشیش «کارین زاپف» از سال  1371تا بهحال کنسرتهای «راند
اِشپیله» در کلیسای «سانکت آنا» در شهرک « ِزپ ِرنیک» را برگزار میکند .در سال  1372آنسامبل
«موسیقی جوان» (برلین) را تأسیس نمود .از سال  1373تابهحال مدیریت مسابقات دورههای
«آهنگسازان جوان» در شهر «راینزب ِرگ» را بهعهده دارد .وی موفق به کسب چندین جایزه و
بورسیه از داخل و خارج آلمان شدهاست.
از آثار او میتوان به کنسرتینو برای ارکستر ( ،)1366ریوولتو ( ،)1369سهصدائی برای اکستر
( ،)1371باله-موسیقی گوساله طالئی ( ،)1384فانتازی ُکر خوشبختی برای ُکر ،پیانو ،ساکسوفون،
کوارتت زهی و آواز آلتو سولو ( )1393اشاره کرد.
وی از سال  1394افتخار عضویت در «آکادمی هنر  -برلین» را کسب نمود.
● گالره سليمانى لواسانى:
(متولد  ،١٣٥٥پروجا ،ايتاليا) ،مدرس سهتار و آهنگساز مولتىمديا است .فراگیری موسيقى را با ساز
سهتار ،نزد داريوش طاليى و مسعود شعارى فرا گرفت .وى مبانى تئورى ،كنترپوان و آهنگسازى
را در جوار اساتيد برجستهي ايرانى همچون مصطفى كمالپورتراب ،فرهاد فخرالدينى و فريد عمران
آموخت .پس از پايان تحصيالت موسيقى درتهران ،از سال  ١٣٨٤براى ادامهي تحصيل به ايتاليا
(فلورانس) بازگشت و در كنسرواتوار لوييجى كروبينى موفق به اخذ ديپلم و فوق ليسانس موسيقى
الكترونيك با باالترين نمره شد.
آثار وى در زمينهي آهنگسازى موسيقى الكتروآكوستيك و مولتىمديا در بسيارى از فستيوالها و
موزهها اجرا و به نمايش گذاشته شده است.
دیالوگ:
آوایِ
گفتگویِ
درون،
کوتاه ومختصر؛
شع ِر زندگیِ انسان معاصر است .شعری تکراری از تصوی ِر
روزهایی مبهم.

● حسن شیدایی:
وی در سال  ۱۳۹۰براى تحصيل در رشتهی هنرهاى زيبا ( )Fine Artبه شهر برمن آلمان رفت و نزد
پروفسور ماركوس لفلر (, )Markus Löfflerآندر كرپوس ( )Andree korpysو اينگو فتر()Ingo Vetter
شروع به تحصيل كرد.
وى در زمينهی فيلم و ويدئوآرت فعال است و كارهاى هنرى او تا به امروز در نمايشگاهها و
فستيوالهاى متعددى نمایش داده شدهاند.
جوايز /بورسيه
بورسيهی آلمان در سال ٢٠١٤
از سال  ٢٠١٥بورسيهی مؤسسهی فردريش ابرت
 ٢٠١٥جايزهی فيلم از نگاه تماشاگران در فستيوال ( )Short Film Collectionبرمن
 ٢٠١٦بيست و چهارمين جايزهی حمايت از ويدئوآرت برمن
 ٢٠١٦كانديداى نمايش در فستيوال ( )Short Film Collectionبرمن
 ۲۰۱۷فیلمنامهی برگزیده  Filmstart 03برمن
● سهيل شيرنگی:
(گرگان )۱۳۶۶ ،دانشآموختهی کنسرواتوار تهران .پیانو را نزد بهرام دهقانیار و والنتین روکامینیکوف،
دورهی آهنگسازی (هارمونی ،کنترپوان ،فرم و آنالیز) را نزد اردوان وثوقی و آهنگسازی موسيقی
مدرن را نزد نادر مشایخی آموخت .او از كالس رهبری ارکستر شهرداد روحانی نيز بهره برده است.
در سال  ۱۳۹۱سرپرستی يک گروه موسيقی تلفيقی را بر عهده داشته و در حال حاضر سرپرست
آنسامبل پارسیک است .در سال  ۱۳۹۵آلبومی تحتعنوان «ایماژ» را توسط «نشر پردیس موسیقی
معاصر» منتشر کرد .شيرنگی همچنین خوانندهی باس گروه ُکر فیالرمونیک ایران و عضو کانون
آهنگسازان خانهی موسیقی ایران است.
● سارا طرابادي:
سارا طرابادي ( )١٣٥٨ليسانس موسيقي از دانشكده هنر و معماري و ليسانس مهندسي كامپيوتر،
موسيقي را از سال  ٧٢با ساز پيانو اغاز كرد و زير نظر
اساتيد خانم صحت زاده ،سروش دهبستي ،چيستا غريب ادامه داد و
از سال  ٨٠ساز كالرينت را زير نظر مصطفي منفردمنش آغاز كرد .وي از محضر اساتيدي همچون
مصطفي كمال پورتراب ،فرهاد فخرالديني ،امير اشرف آريان پور ،محمد سرير ،ويدا نهرودي ،پيروز
ارجمند ،حسن رياحي ،شريف لطفي و فريد عمران بهرهمند شد.
فعاليتهاي وي:
همكاري با گروههاي چرخ و فلك ،چنگ ،ارف ،همكاري با گروه يارآوا از سال  ،٩١اجراي قطعات از
آهنگسازان مدرن عليرضا مشايخي ،شاهرخ خواجه-نوري ،ارسالن عابديان ،كالوس النگ ،مهدي
جاللي و همكاري با كالوس النگ ،سوزان زاپف ،هما نيكنام .اجراي كنسرت در فرهنگسراي نياوران،
تاالر وحدت ،تاالر رودكي به عنوان سوليست.

● نیما عطرکار روشن:
نیما عطرکار روشن (ت )۱۳۶۴.آموختنِ موسیقی را با نوازندگیِ پیانو و در کودکی آغاز کرد .با
ورود دانشگا ِه هن ِر تهران مبانیِ نظریِ موسیقی را نز ِد اساتیدی چون حامد مهاجر فرا گرفت .و علو ِم
ِ
صورت خودآموخته و تجربی و با مطالعهی آثا ِر آهنگسازان دنبال نمود .سپس با
آهنگسازی را به
ِ
تاسیس
شرکت در مسترکالسهای علیرضا مشایخی به دانستههای خود افزود .در سال  ۱۳۸۷با
ِ
کالسیک معاصر پرداخت .او در ِ
سال  ۱۳۸۹عازم فرانسه
آنسامبلِ م به اجرا و معرفیِ آثا ِر موسیقیِ
ِ
تحت نظر  Michel Merletبه تحصیل مشغول گشت.
شد و در Ecole Normale de Musique de Paris
ِ
عنوان آهنگساز به فعالیت میپردازد و آثا ِر وی در کنسرتها و
در حالِحاضر نیما عطرکار روشن به
ِ
ِ
هنریِ
بنیاد الف را به عهده دارد.
فستیوالهای متعددی اجرا شده است .او همچنین مدیریت
● فرشاد فتائی:
متولد  1372در تهران ،کارشناس آهنگسازی و دانشجوی مقطع ارشد در همین رشته است .موسیقی
را ابتدا با فراگیری ساز گیتار کالسیک آغاز نمود و کم کم با روی آوردن به آهنگسازی مبانی نظری
و عملی این رشته را نزد اساتیدی چون محمدرضا تفضلی و دکتر سارا اباذری فراگرفت و هم اکنون
درحال فعالیت در آنسامبل موسیقی معاصر دانشگاه تهران است.
قطعهای برای ترومپت سولو و اصوات الکترونیک:
قطعهی فوق برگرفته از تصویری شخصی برای آهنگساز از لحظهی پیدایش یک انسان در مرحلهی
جنین تا موجودیت یافتن او به عنوان نوزاد است که روساخت قطعه نیز روندی مشابه همین پدیده
را با برگرداندن آن به زبان موسیقی دنبال میکند.
ساختار بنیادین قطعه (یا به عبارتی زیرساخت قطعه) اما داری سه بخش اصلی زندگی ،مرگ و عدم
است که آهنگساز سعی نموده با استفاده از اصوات الکترونیک که به زعم وی حاوی اطالعاتی از
ناخودآگاه میباشند و ترومپت که گویی راوی داستان است دست کم به آن نزدیک شود.
● شارلوت فراری:
شارلوت فراری ( )۱۹۷۵یک آهنگساز ایتالیایی است که آثارش در سراسر جهان اجرا شده است:
دانشگاه هاروارد ،کلیسای ملبورن ،هامبورگ و پکن .او در سال  2016به عنوان یک آهنگساز
الکتروآکوستیک درباره الیان رادیگو در دانشگاه سوربن در پاریس سخنرانی کرده است و در
جشنواره هایی مانند ووسیمپوزیم (یوتا  )۲۰۱۷ودر فستیوال دیفراسیون ( فلورانس)2018-19
شرکت کرده است.
carlottaferrari.altervista.org
مدونا التین||۲۰۱۹
با الهام از اثر فریدا کالو؛ «پرتره با گردنبندخار و مرغ» ،مدونا التین یک اثر صوتی و تصویری است
که به درد ،غم و اندوه می پردازد .به عنوان یک اقدام مقدس کوتاه طراحی شده ،این ویدیو عناصر
قدیمی و معاصر را در یک تغییر درونی احساسی و هیجانی به یکدیگر متصل می کند ،و به این
ترتیب با وام گرفتن از یک شخصیت جهانی ،تجربه غم و اندوه را آشکار میکند.
ژکوند||۲۰۱۹

 Giocondaیک اثر سمعی و بصری است که از دیدگاه آن ،یکی از آیکونهای اصلی هنر غربی را
بررسی میشود :مونا لیزا ،لئوناردو داوینچی .در این ویدئو ،شخصیت اصلی ژکوند ،خارج از شهرت
جهانیِ خود بعنوان یک شاهکار اسرارآمی ِز غیر قابل نفوذ ،که به آن عادت کردهایم ،دیده میشودو
درمقابل جمعیتی بینظیر به زندگی خود ادامه میدهد.
● اِولین فروسینی:
آهنگساز و طراح آرژانتینی و متولد  1983است .او مدرک کارشناسی آهنگسازی خود را از دانشگاه
ملی هنر ( )UNAدریافت کرد و تحصیالت کارشناسیارشد خود را در رشتهی طراحی صدا از
دانشکدهی ملی تجربه و تولید سینمایی ( )ENERCبوینسآیرس در آرژانتین به پایان رساند.
هماکنون او از آهنگسازان عضو آنسامبل  GEAMو یکی از اعضای مؤسسهی  Destellosاست .او
همچنین به عنوان استاد در  ENERCتدریس میکند.
آثار او که بر صحنههای متعددی در آرژانتین و خارج از آن اجرا شدهاند شامل آثاری متنوع است
از موسیقی سازی ،میکس و آکوستیک تا طراحی صدا برای فیلمها و آثار چندرسانهای.
اساموئا ||2016
ساموئا قطعهای آکوستیک و ساخته شده از صدای زنگها ،کاسههای تبتی ،ناقوسها و زخمههای
ویولنسل است .این اثر بر اساس انواع گوناگون صدای برآمده از ضربههای ناگهانی ،دگرگونیهای
رزونانس ،کنترپوان بین دانههای ریز و فراغت میان فضاهایی با صداهای متراکم ساخته شده
است که با حرکاتی پنهان -که در طول اثر بسط یافته و بازتولید میشوند -در هم آمیخته است.
● فرزیا فالح:
فرزیا فالح رجبزاده متولد  ١٣۵٨فارغالتحصیل الکترونیک از دانشگاه صنعتی شریف است .او
تئوری موسیقی و آهنگسازی را نزد علیرضا مشایخی آموخت ،در همان سالها نوازندگی پیانو را نزد
علی گرجی و فریماه قوامصدری ادامه داد .وی که از سال  ١٣٨٦در آلمان زندگی میکند ،تحصیالت
آهنگسازی خود را ابتدا در دانشگاه هنر شهر ب ِرمن و سپس در دانشگاه موسیقی کلن و دانشگاه
موسیقی فرایبورگ ادامه داد.
● آنا لِنا فول ِکر و آریان لیتمایِر:
باهم در زمینهی اینستالیشن ،پرفورمنس ،ویدیو ،گرافیک و مجسمهسازی فعالند .موضوعاتی همچون
سیاست ،جامعه و فلسفه زمینهی کاری آنها را شکل میدهد .آفرینش و خلق اتمسفرهایی در خالل
رسانههای مختلف و گسترش مفاهیم فضایی و مکانی وجه مشترک کار و فعالیت هر دوی آنهاست.
گرانادا | | ۲۰۱۸
بر روی پیراهنی به طور مشهود چاپ شده است :توجه ،دلبستگی ،میل ،عمل .رفتار مقرر در
مقابل قدرت دولتی ،پخش زندهی شرایط آب و هواییِ مکانی دورافتاده و یا کشت گیاه طوطی در
استراحتگاه مختص تعطیالت در قطب شمال  -این ترکیبها به بازسازی رابطهای میپردازد که
شکل دهندهی فضایی عجیب برای شخصیت و هویتیشکننده اما در عین حال نمایشدهنده است.

● کارولینا کاریتسو:
آهنگساز و پیانیست است .او در سال  ۱۹۸۶در ال پالتای آرژانتین به دنیا آمد .آهنگسازی را نزد
ماریانو اِتکین ،کارلوس ماستروپیترو و لویی ِمناچو در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه ملی ال پالتا
در آرژانتین فرا گرفت .از سال  ۲۰۱۷به عنوان دستیار استاد آهنگسازی در این دانشگاه مشغول
به کار است.
چیزهای خاموش ||۲۰۱۹
تهیه ویدیو | مورا کاریتسو و کارولینا کاریتسو
ضبط | آنسامبل مگافون
این قطعه به عنوان روایت سمعی-بصری قطعهی «چیزهای خاموش» برای سمفونیتا و سازهای
کوبهای سمعی-بصری تهیه شد به سفارش فستیوال جنراسیون  TACECو برای اولین بار در سال
 ۲۰۱۸در تئاتر «آرژنتینو دو ال پالتا» بر صحنه رفت.
این قطعه از این امکان بر میخیزد که میتوان در مورد جنبهی مادی ساختن گزیدهای از اشیای
بالاستفاده تفحص کرد ،اشیایی مانند کاغذهای چین دار ،تیوبهای گالوانیزه ،آنتن و ورقهای
آلومینیومی در ابعاد متفاوت که هم سمعی و هم بصری باشند .این اشیا که به شکل ساز چیده
شدهاند با کنتاکتمیکروفونها تقویت میشوند که با گسترش کیفیت صدا آن را به آنسامبل پیوند
میدهد و در عینحال مادیت سازندهی آن از نظر بصری به وسیلهی زوم شدن با دوربین ویدیویی
گسترش مییابد و به نقطهی شروع آن منابع بصری که ویدیو را خواهند ساخت تبدیل میشود.
● چچیلیا کاسترو:
در سال  ۱۹۸۰در کوردوبای آرژانتین به دنیا آمد .به عنوان آهنگساز و صداپرداز ،در رشته رسانه
الکتروآکوستیک و آهنگسازی از دانشگاه ملی کیل ِمس به اخذ درجه لیسانس نايل شد .او به عنوان
استاد در دانشگاه ملی تره دو فبرِرو در رشته هنر الکترونیک تدریس میکند.
www.ceciliacastro.net
همزاد:
طرح از آنجایی سربرآورد که زمانی مذهب در آن قرار داشت .سوژهی مدرن وظیفهای نوین دارد:
وظیفهی طراحی خود ،ارايهای زیباشناسانه همچون سوژهای اخالقی .بوریس گرویس
با الهام ازمقالهی بوریس گرویس ،با عنوان «وظیفه طراحی خود» ،این قطعه که به سفارش گروه
تجربی کاالتو ساخته شده ،تالش می کند تا دلمشغولی های خود را در باب طراحی خود و استفادهی
آن همچون ابزاری برای تردد هنری ،که هماکنون با شبکههای اجتماعی تسریع شده است ،بیان کند.
بر اساس مفهوم شبح دوگانه ،آن نیرویی را برمال میکنم که هنرمند را به سوی مواجه با تصویر
خود ،تصحیح آن ،تغییر آن ،پنهان نمودن آن ،تطبیق یا در تضاد قرار گرفتن با آن رهنمون میشود.

Eva Zöllner

روما :۱
«...اکنون که در محیط الکتریکی اطالعات به سر می بریم ،اطالعاتی که نه تنها در حیطهی بصری
بلکه در سایر اشکال حسی نیز کدبندی شدهاند ،طبیعی است که اکنون از ادراکات جدیدی برخوردار
باشیم که انحصار و اولویت فضای بصری را از بین میبرند و این فضای قدیمیتر را شبیه چیزی
عجیب همچون نشان یا عالمت قرونوسطایی نصب شده بر سر در آزمایشگاه شیمی کردهاند» .
(جنگ و صلح در دهکده جهانی ،مارشال مک لوهان)
روما فضایی بی زمان را ارايه میدهد .آیندهای که بر ویرانههای گذشتهای شنیداری بنا شده است
و تمامی عناصر صوتیاش در صحنهای تازه چیده شدهاند و مورد استفادهی مجدد قرار گرفتهاند،
صحنهای که درک ما از زمان ،فضا و هر آنچه که بشر تظاهر به تنظیم آن میکرد را مورد پرسش
قرار میدهد .در چنین موقعیتی ،نمونه و بانکهای صوتی همانند آرشیوی عظیم از اطالعات صوتی
هستند که در آن مصرف ،تولید و توجه را مورد کنکاش باستانشناسانه قرار میدهیم.
● ژولیتا کراتو:
او آهنگسازی آرژانتینی و متولد بوینسآیرس است .آثار او شامل موسیقی آکوزماتیک ،موسیقی
مجلسی و میکس مدیا میباشد .او همچنین به عنوان نوازندهی گیتار و گیتار بیس در آنسامبلهای
موسیقی پاپ ،بداههنوازی و پروژههای آفرینشگری دستهجمعی با رویکردی تلفیقی فعالیت کرده
است .او به تحصیل هارمونی ،کنترپوان و آهنگسازی نزد ماریا آنجلیکا کورادو پرداخته و هارمونی
و بداههنوازی را در کنسرواتوار موسیقی آستور پیاتزوال در شهر بوینسآیرس فراگرفته است .ژولیتا
کراتو در حال حاضر ،مشغول تحصیل در رشتهی آهنگسازی الکتروآکوستیک در دانشگاه ملی
 Quilmesاست و در همین دانشگاه پروژهای تحقیقی را با محوریت آهنگسازان معاصر آرژانتینی
موسیقی میکس و آکوزماتیک زیر عنوان پروژهی  TEMACپیش میبرد.
تسخیرها:
«اِشغال فضا» به مثابه استعارهای است از اینکه ما خود را در نسبت با دیگران در چه موقعیتی
قرار میدهیم؛ موقعیتی متفاوت .صدای انسان به مثابه مستقیمترین ابزار بیان احساسات ،دگرگون
میشود و خودش را به مکانیسمی بدل میکند .تنش و اصطکاک میان اجزایی با سرشت متفاوت به
آفرینش کنترپوانی میانجامد که با فضا در تقابل است .دیگر اجزای کار یکدیگر را جابهجا میکنند،
میپوشانند و سعی در اشغال تمامی فضای صوتی دارند؛ اما آنچه که همواره مقاومت میکند ،صدای
انسان است.
متن اثر تعبیری است بر پایهی گزیدههایی از نوشتههای تودورف و هگل در زمینهی فتح امریکا و
زیر سؤال بردن مفهوم دگرگونگی.
صدا :ایوونه روسرو
● توبیاس کلیش:
توبیاس کلیش عالوه بر اینکه آهنگساز و گیتاریست است ،در زمینهی هنرهای تصویری و ساخت
فیلم در زمینهی موسیقی نیز فعال است .او در سال  ۱۹۸۳در شهر یِنا (آلمان) به دنیا آمد ،تحصیالت
خود را در رشتهی آهنگسازی و نوازندگی گیتار در شهرهای وایمار و ب ِر ِمن به اتمام رساند .یونگی

پاگ-پان یکی از مهمترین معلمهای او بود .فعالیتهای هنری او تا کنون با جوایز و بورسهای
مختلفی حمایت شده است .از مهمترین آنها میتوان به جایزهی گاوداموس در سال  ۲۰۱۳اشاره
کرد .به زودی منتخبی از آثار او به صورت دیویدی توسط نشر وِرگو و با حمایت انتشارات
موسیقی معاصر آلمان منتشر خواهد شد .توبیاس کلیش به عنوان مدیر انجمن حمایت از موسیقی
معاصر تری ُتنوس در سال  ۲۰۱۹سری کنسرتهای جدیدی را در شهر برمن با عنوان «دیدن-
شنیدن» پایهگذاری کرده است.
نشان دادن پنهان:
برای تنبور سولوی تقویت شده ()۲۰۱۸
عنوان قطعه امکان دو خوانش را دارد:
 پنهان را نشان دادن :امکانات شنیده نشده را بیرون کشیدن؛ لبهها ،آن سوی دیگر ،آننامشهود ،آنچه عیان نیست را در مرکز توجه قرار دادن؛ فاش کردن آنچه مخفی نگه داشته
شده ،آزاد کردن آنچه مسکوت مانده.
 پنهانی نشان دادن :نه به صورت مستقیم بیان کردن ،آنچه واقعیست را نه کلمه به کلمه گفتن،شرح دادن از البهالی میانبرها ,مرکز را خالی گذاشتن  -و با این وجود ناگفتهای باقی نمیماند.
● ریکاردو کولدو:
ریکاردو کولدو (تراویزو ،ایتالیا)۱۹۷۳،گیتاریست کالسیک و آهنگساز است .او به عنوان
سولیست ،گروهنواز و مدرس گیتار فعالیت دارد ،آهنگساز موسیقی الکتروآکوستیک و تدوینگر
متون موسیقی در زمینهی موزیکولوژی است.
اخیرا ً در رشتهی «موسیقی و فنآوریهای جدید» در مقطع فوقلیسانس ،در کنسرواتوار فلورانس
فارغالتحصیل شده است.
● دیوید ساردو:
کنترباس را نزد ساندرو فونتونی و آدریانو اوروو آموخت .فعالیتهای او شامل آهنگسازی برای
برای تئاتر و فیلمهای کوتاه و همچنین طراحی صدا برای تئاتر و فیلم است .فراتر از آن او در
زمینهی آهنگسازی الکترونیک و الکتروآکوستیک فعالیت دارد و به عنوان یک تولیدکنندهی با
سابقه کار میکند.
من به دنبال تو خواهم بود||۲۰۱۷
این کار بر اساس صداهای درهم و برهم گرفته شده از گاملن اندونزیایی و صداهای ضبط شده
در یک ساختمان خرابه ،صدای گیتارباس و گیتار الکترونیک ،ساخته شده است .عنصر اصلی
گاملن ،با تصاویری از نور فیلترشده از شمعهای در حال حرکت با موسیقی بیان میشود.
● بابک کوهستانی:
بابک کوهستانی ،نوازندهی ویلن و ویوال در سال  1366در تهران متولد شد و از هفت سالگی
آموختن نوازندگی ویلن را آغاز کرد و مقام اول بخش جوان جشنوارهی فجر سال  1378را
کسب کرد .وی فارغالتحصیل نوازندگی ویلن و ویوال در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد از

دانشگاه تهران است.
کوهستانی پایهگذار کوارتت زهی اروند و پیانوتریوی زروان است .از سال  1384به طور پیوسته با
ارکسترهای زهی دانشگاه تهران ،کامهراتا و نیلپر به عنوان سولیست و کنسرت مایستر و ارکسترهای
سمفونیک پارسیان و آیسو به عنوان سرگروه ویوال فعالیت اجرایی داشته است.
وی هماکنون مدرس ویلن و ویوال در دانشگاه آزاد اسالمی و هنرستان موسیقی پسران تهران است.
● علی گرجی:
متولد  ۱۳۵۷در تهران ،پس از فراگیری علوم آهنگسازی نزد علیرضا مشایخی و پیانو نزد فریماه قوام
صدری در برمن آلمان به تحصیالت عالی در رشته های آهنگسازی و تئوری موسیقی پرداخت .او
در حال حاضربه عنوان آهنگساز مستقل در برلین فعال است و در شهر اسنابروک تدریس میکند.
● گروه موسيقی يارآوا:
«گروه موسيقی يارآوا» در سال  1380توسط مهدی جاللی ،ابراهيم الهياری و حامد زند کريمخانی با
هدف معرفی گونهای متفاوت از موسيقی سنتی و ترويج موسيقی بیکالم يا غي ِرکالم محور تأسيس
شد .از سال  1382و با تشکيل «ارکستر مدرن يارآوا» به پيشنهاد عليرضا مشايخی ،یارآوا فعاليت
ِ
مدرن (معاصر) ايران و جهان و از این
هنری خود را با هدف اجرا و معرفي آثار آهنگسازان موسيقي
طریق ،معرفی نوازندگان موسیقی نو ادامه داد.
ِ
رايگان
از سال  1382تا به امروز اين گروه عالوه بر فعاليتهای معمول خود ،بالغ بر  80نشست
آموزشی-پژوهشی-اجرايی تحت عنوانهايي مثل «خلوت موسيقی»« ،آيسي»« ،شب اپرا»،
«یکشنبههای موسیقی» و غيره را برگزار كرده است.
با سری برنامههای «شب ايراني» از سال  1387تمرکز خود را بر اجرای آثار آهنگسازان معاصر
ايرني متمركز کرد و تنها در طول اين برنامهها  52اثر را به اجرا درآورده است.
يارآوا در برنامهها و اجراهاي متفاوت خود طي ساليان گذشته ،بیش از  150اثر متفاوت در ژانرهاي
گوناگون موسيقي را به اجرا گذاشته و آثار بيش از سي آهنگساز موسيقي معاصر ايران را براي
اولينبار به اجرا درآورده كه برخي از آنها منتشر شدهاند.
برگزاري مسابقهي آهنگسازي موسیقی الکترونیک؛ «جايزهي رضا کروریان» ،فستيوال موسيقي معاصر
«صدا  .تهران  .موسيقي» ،فستيوال بينالمللي موسيقي الكترونيك تهران» و پروژهي موسيقي معاصر
«كارگاه صدا» از مهمترين فعاليتهاي گروه طي سالهاي اخير است كه موجب تعامل و همكاري
مابين گروه موسيقي يارآوا و دانشگاه موسيقي تئاتر و رسانهي هانوفر ،البراتوار موسیقی معاصر و
دپارتمان مطالعات موسیقی در دانشگاه ارسطو تسالونیکی ،مرکز رسانههای دیجیتال و البراتوار تولید
چندرسانهای كنسرواتوار لوئيجي كروبيني فلورانس ،انجمن فرهنگي هشتهنر فلورانس و دانشگاه
نيويورك شده است.
● بآت گسين:
بآت گسين (متولد  )١٩٦٨آهنگساز معاصر سوئيسى فارغالتحصيل در رشته-هاى پيانو ،شيمى و آهنگسازى
(نزد هانس پتر كيبورتر و توماس كسلر) و تئورى موسيقى از دانشگاه بازل است .آثار او توسط نوازندگان
برجستهاى چون كوارتت آرديتى ،مادريگال بازل و دوئت ويند شپيل در سطح جهانى اجرا شدهاند.
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● یاکوب لورنز:
متولد  ،۱۹۹۳از  ۲۰۱۴تا  ۲۰۱۸در دانشگاه موسیقی و رقص کلن نزد میشائل بایل موسیقی
الکترونیک را فراگرفت .از آن پس او به طور آزاد برای آنسامبلهای موسیقی معاصر کار می کند و
همچنین برای تئاتر و سینما موسیقی میسازد.
● لوکاس ِش ِفر:
متولد  ،۱۹۹۰درا ِمر و آهنگساز آلمانی ساکن کلن است .او در پرژههای مختلفی در زمینهی موسیقی
پاپ و الکترونیک ،جاز ،موسیقی معاصر و موسیقی فیلم فعالیت دارد.
موسیقی برای چیزی چیزی | | ۲۰۱۶
با این اثر ما سعی در ساختن پلی میان موسیقی معاصر و موسیقی آمبینت داشتیم .ویدیویی با سطوح
نامشخص بین تمرکز و لرزش به ساوندترکی همسان با تکنیکهای گسترشیافته برمیخورد.
همواره در مرز نواختن همصدا و در تنوع.
● ِمسیاس مایگواشکا:
ِ
 ۲۴دسامبر  ۱۹۳۸در اکوادور به دنیا آمد .او در کنسرواتوار کیتو ،مدرسهی موسیقی ایستمن،
انستیتوی دی تِال و دانشگاه موسیقی ُکلن تحصیل کرد .آثار او در استودیوی موسیقی الکترونیک
رادیوی آلمان غربی (کلن) ،مرکز اروپایی تحقیقات موسیقایی ( ِمتز) ،ایرکام (پاریس) ،آکرو (گرونوبل)
و زِدکااِم (کارلسروهه) تهیه شده و در مهمترین فستیوالهای اروپایی به اجرا درآمدهاند .او در
شهرهای بسیاری به تدریس پرداخت و از  ۱۹۹۹تا بازنشستگیاش در  ۲۰۰۴پروفسور موسیقی
الکترونیک در دانشگاه موسیقی فرایبورگ بود .مایگواشکا همراه با روالند برایتِنفِلد ،در سال ۱۹۹۸
استودیوی کا .اُ .را در فرایبورگ برای پراتیک موسیقی تجربی تأسیس کرد .او از  ۱۹۹۶ساکن
فرایبورگ است.
سباستین ُمسکه:
( ،1984اشتا ِد ،آلمان) قبل از تحصیل هنرهای زیبا و شرکت در کالس روزا باربا در دانشگاه هنر
برمن ،بازیگری را در شهر هامبورگ آموخت و در تئاتر کار کرد .تأمالت هنری او تحت تأثیر تاریخ
ادبیات غرب به عنوان تقلیدی (کانُن) از خواستها و اندیشهها است.
s-moske.tumblr.com
ادعا ||۲۰۱۸
این قطعه کالژیست مبتنی بر رمانی با نام" "Notre Dame des Fleursاز ژان ُژنِه .در ویدیو دو
بازیگر را میبینیم که در سالن تئاتر نشستهاند و مشغول تعریف کردن داستان دربارهی هم هستند.
لذت ادعا؛ شادی به باور نشاندن.
● علیرضا مشایخی:
متولد  1318در تهران .نخستین آهنگسازی است كه به طور گسترده ،پیامآور نوگرایی و مدرنیسم

در موسیقی ایران بوده است .نخستین استادان او در ایران لطفاهلل مفخم پایان (موسیقی ایرانی)
حسین ناصحی (آهنگسازی) و افلیا كمباجیان (پیانو) بودهاند .مشایخی در سال  1342تحصیالت خود
را در وین به پایان رساند .استادان آهنگسازی مشایخی در سالهای اقامت او در وین ،هانس یِلینِك
و كارل شیسكه بودند.
مشایخی برای ادامهی تحصیل و پژوهش در زمینهی موسیقی الكترونیك ،به اوترخت (هلند) رفت و
در كالسهای گوتفرید میشائیل كونیگ كه از پایهگذاران انستیتو زونولوگی هلند بود ،شركت جست.
وی در سال  1372همراه با فریماه قوامصدری گروه موسیقی تهران و دو سال بعد ،اركستر موسیقی
نو را پایهگذاری كرد .بسیاری از اركسترها و نوازندگان موسیقی كالسیك در ایران ،برای اولین بار
از طریق آثار او با مدرنیسم در موسیقی آشنا شدند.
مشایخی جزو اولین آهنگسازان ایرانی است كه آثارش در سری كنسرتهای موسیقی نو در اروپا
اجرا شده است .او اكنون عضو هیئت علمی پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران است.
● نادر مشايخي:
/۱۳۳۷تهران
 1355-56تحصیل در رشتههای «پیانو» و «هارمونیِ تخصصی» در هنرستان عالی موسیقی (تهران).
 ۱۳۵۷ادامهی تحصیل در دانشگاه موسیقی و هنرهای نمایشی در وین؛
رهبری ارکستر نز ِد «کارل اُستِ ِ
رایشر»
موسیقیِ الکترونیک نز ِد «دیتِر کاف َمن»
 ۱۳۶۰آهنگسازی نز ِد «ر ُو َمن هاوبِنشت ُوک راماتی»
 ۱۳۶۲اخذ بورس آهنگسازی بنیاد «تئُود ُور ُکرنِر»
 ۱۳۶۳اخذ بورس تحصیلیِ بنیاد «آلبان ب ِرگ»
 ۱۳۶۴اخذ مدرک با درجهی ممتاز از دانشگاه وین
 70ـ  ۱۳۶۵تأسیس «آنسامبلِ وین  »۲۰۰۱برای اجرای آثار موسیقیِ مدرن و سنتی.
ِ
ِ
«اجرای آثاری از «پییِر بولِز»« ،جان کیج»« ،مورتُن فِلد َمن»« ،تُور ُو تا ِکهمیتس ُو»« ،پِتر آبلینگر»،
«کالوس النگ»« ،گئورگ نوسباومر» و غیره.
همچنین اجرای آهنگسازانی چون «باخ»« ،بتهوون»« ،برامس» و «گوستاو مالر» .در این بین ،او به
شکل دادن به فلسفهی موسیقیِ خود میپردازد ،که ارتباط موسیقیهایی چون موسیقیِ ایرانی ،چینی و
ژاپنی با موسیقیِ مدرن است .در این رابطه او با «هوشنگ ظریف»« ،حسین علیزاده» و غیره در
فستیوالهای معتبری چون «فستیوال سالزبورگ»« ،فستیوال وین مدرن» و غیره کنسرتهایی
برگزار میکند.
 1371-73مشغولیت گسترده با موسیقیِ کامپیوتری و چیدمانهای شنیداری در همکاری با
ِ
هنرمندان هنرهای تجسمی و ویدئو که نقطه اوج آن ساختنِ اپرای «ملکوت» بر اساس رمان «بهرام
صادقی» است.
« ۱۳۷۶ملکوت» در فستیوال وین مدرن ،روی صحنه میرود.
ِ
مشغولیت گسترده با موسیقی و ادبیات ایرانی .کنسرتهای متعدد در رابطه با «فروغ
۱۳۷۷
فرخزاد» همراه با «هانا شیگوال» هنرپیشهی آلمانی .ساخت آثاری با استفاده از ادبیات قدیم،
چون «فیه ما فیه» ،غزلیات حافظ و غیره.

 ۱۳۷۹برای اولینبار کنسرت با ارکستر سمفونیک در اتریش
 1385-86رهبریِ دائم ارکستر سمفونیک تهران و تور آلمان برای اولینبار.
آثار او بطور مداوم توسط ارکسترها و سولیستهای معتبر به اجرا در میآیند .سولیستهایی
چون «اُرِل نیک ُوله»« ،ژان پییِر رامپال»« ،رابرت اَیت ِکن» و ارکسترهایی چون ارکست ِر رادیو تلویزیون
وین« ،آنسامبلِ کالنگ فوروم ـ وین» ،ارکست ِر رادیو تلویزیون مونیخ ،آنسامبل ر ُوشرش ،آنسامبل
«ریزپردهها ـ برلین» ،ارکستر رادیو تلویزیون برلین ،آنسامبل کانتوس ـ زاگرِب .کنسرت با عالم
قاسموف ،ساالر عقیلی و علیرضا قربانی.
در مورد زندگی و آثا ِر او تابه حال ،چندین فیلم و کتاب تهیه شدهاند ،از جمله «ارکستر فیالرمونی
ِ
جوان تهران»« ،بودن و نبودن»« ،گذران»« ،پریشانی» و کتابهای «نادر مشایخی» که در «بارنز و
نوبل» ارائه شدهاند .آثار او در «پخش زمان ـ وین ،برلین» بهچاپ رسیدهاند.
● امیرحسین نوروزی:
متولد  ۱۳۶۵در تهران ،کارشناس نوازندگی ساز جهانی از کنسرواتوار تهران ،شروع نوازندگی
ترومپت از سال .1386
بهرهمندی از محضر اساتیدی چون دکتر هما سادات افسری ،حمیدرضا دیبازر ،احسان صبوحی ،کارن
کیهانی و ماکا ویرساالدزه.
● یوآخیم هاینتس:
یوآخیم هاینتس ،آهنگساز و نویسنده ،در ابتدا در رشتهي ادبیات تحصیل کرد و سپس آهنگسازی را
با آهنگساز کرهای یونگی پاگ-پان فراگرفت .عضویت او در گروه اجرای تئاتر انجمن برمن و نقش
او در جنبش نرمافزار آزاد اهمیت زیادی دارد .بعدتر ،او بر روی ارتباط بین موسیقی و کالم تمرکز
کرد؛ به طور مثال در بداههنوازی با برنامه الیو -الکترونیکش به اسم آلما.

■ فستيوال بينالمللي موسيقي الكترونيك تهران 1398
دبيران هنري :سارا اباذري ،مهدي جاللي ● گروه برنامهريزي و مشاوران هنري :محسن ميرمهدي ،آذين
موحد ،حسن شیدایی ،گالره سليماني ،ديميتري پاپاگئورگيو ،فرزيا فالح ● مدير فني :فرهاد ايالقيحسيني
كميتهي برگزاري :نازنين غياثي ،امین خوشسبک ،آيال مقيمي ،سهیل طباطبایی ،سجاد خداوردي ،اشكان رهبريان
■ جايزهي رضا كروريان
مؤسسين :گروه موسيقي يارآوا ،نشر موسيقي معاصر ● تنديس مسابقه :جمشيد مراديان ● دورهي چهارم
( :)1398پوستر :وحيد هروي ● دفترچهي فراخوان :زهره سيفي ● مسئول كميتهي برگزاري مسابقه:
مهدي جاللي ،نازنين غياثي ● مسئول برگزاي مراسم اختتاميه :سجاد خداوردي ،نازنين غياثي ● رئيس
هيئت داوران :علی گرجی ● هيئت داوران :علي گرجي ،یوآخیم هاینتس  ،سارا اباذريِ ،مسياس مايگواشكا
برندگان :جايزهي اول« :ياد آوردن» برای سنتور و فيكسمديا .شهرزاد طالبي جايزهي دوم« :برج سكوت»
فيكسمديا .فرهاد شيرينزاده جايزهي سوم« :حشرات هم عاشق ميشوند» براي آكوردئون و فیکسمدیا .اثر
مشترك سپيده يافتيان و پرهام ايزديار
ديگر آثار برگزيده« :اتاق  »406براي فيكسمديا .وحيد الهوردي« .خان هفتم» برای سنتور و فيكسمديا.
علي بليغی« .بدون عنوان» براي فيكسمديا .جواد بهرامي« .ظهور» براي آكوردئون و اليوالكترونيك .امين
خو شسبك
■ گروه موسيقي يارآوا:
هيئت مؤسس :مهدي جاللي ،ابراهيم الهياري ،حامد زند كريمخاني ● هيئت امناء :اميراشرف آريانپور ،هما
نيكنام ،مهدي جاللي ،ابراهيم الهياري ،فهيمه فوق ،بيتا جاللي ● مشاور عالي هنري :شاهرخ خواجهنوري ●
هيئت مديره :مدير هنري :مهدي جاللي ● دستیار :آیال مقیمی ● مدير فني :ابراهيم الهياري ● مدير بخش
پژوهش :محسن ميرمهدي ● مدير بخش موسيقي الكترونيك :يوآخيم هاينتسبخش موسيقي الكترونيك:
فرهاد ایالقیحسینی ،امین خوشسبک ،رهام صفوی ،پرهام ایزدیار ● مدير اركستر :آيال مقيمي ● مدير
برنامهريزي :سهیل طباطبایي ● مدير اجرايي :نازنين غياثي ● مدير روابط عمومی :امین خوشسبک ●
مدير روابط بينالملل :گالره سليماني مدير بخش انفورماتيك :حسين مقيمي ● كميتهي اجرايي :سجاد
خداوردی ،مهرداد غفاریان ،اميرحسين شريعتي ،پیمان نوحی ،تارا معنوی ،سپیده یافتیان ،برهان بدیعی ،مرجان
غیاثی ،نکیسا حاجیپور ،تینا قوامیزاده ،مانا قوامیزاده ● متن بروشور :بخش پژوهش گروه موسيقي يارآوا
بخش پژوهش :سارا اباذری ،مهدي جاللي ،گالره سليماني ،حسن شیدایی ● ترجمهي متون :نسترن غفاري،
گالره سلیمانی ،فرشاد فتایی ● گرافيك :اشكان رهبريان
با سپاس از :خانوادهي كروريان ،معاونت سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران ،فرهنگسراي سرو ،نشر
هنوز ،آموزشگاه موسيقي زند ،خانه نمايش دا ،دانشگاه موسيقي تئاتر و رسانهي هانوفر ،البراتوار موسیقی
معاصر و دپارتمان مطالعات موسیقی در دانشگاه ارسطو تسالونیکی ،مرکز رسانههای دیجیتال و البراتوار
تولید چند رسانهای كنسرواتوار لوئيجي كروبيني فلورانس ،انجمن فرهنگي هشتهنر ،فستيوال آفبوردرز -
تسالونيكي ،فستيوال بدن ،نور ،صدا  -فلورانس  ،خانم عبدالمالکی ،خانم سعادتی ،آقای جعفری ،محسن شاملو،
مهدی قادری
با سپاس فراوان از شهرام صارمي ،دکتر مجید سرسنگی ،دکتر قهرمانی ،فرشیده میربغدادآبادی ،محمد زند
کریمخانی ،علی مغازهای ،ابوالفضل رهبریان ،الناز سیدی
دانشکدهي هنرهای نمایشی و موسیقی در پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران:
مدير دانشگاه هنرهاي زيبا :دكتر شاهين حيدري ● رئيس دانشكدهي هنرهاي نمايشي و موسيقي :دكتر
آذين موحد ● مدير گروه موسيقي :دکتر هومان اسعدی ● كارشناس مسئول گروه موسيقي :احسان عبايي،
فاطمه يغمائيان ● معاونت مالى و ادارى پرديس هنرهاى زيبا :مهندس علياري مسئول دفتر گروه موسيقي:
خانم فاطمه يغماييان ● خدمات و لوژستيك گروه موسيقي :آقاي بلندي ● مسئولين تاالر آويني :آقايان
خاكسار ،صمدي ،خفاجه ● كارشناس امور خارجه :خانم آرمند
انجمن فرهنگي هشت هنر:
مدير انجمن :مازيار بوستاندوست ● معاون انجمن :آلفسو بلفيوره ،گالره سليماني

كتابفروشي نشر هنوز:
مدیر کتابفروشی :پرستو صادقي ● همكاران :مهدي خنداني ،نوشين كاظمي
خانهي نمايش دا:
مدیریت خانه نمايش دا :کسری شاهینی ● مدیر هنری :رضا شیبانی ● شورای هنری :هانی حسینی ،امیر
الهی ،حسن جنتمکان ● روابط عمومی :سحر وزینخواه ● مدیر سایت :ایلیا عابدینی
مسئول سايت و امور مجازي :سیدامیرمحمدحسینی ● مشاور رسانه :امیرحسین مير اسماعیلی
روابط بین الملل :ندا نوتاش ● مسول اداری :سید شهریار صید ● مسول سالن :امید نمازی

Helmut Zapf

Beat Furrer

Department of Music University of Tehran:
Dean of the faculty of fine Art: Dr. Shahin Heydari ● Head of the Faculty of Performing Arts
and Music: Dr. Azin Movahed ● Chair of the Music Department: Dr. Hooman Asadi ● Expert in
charge of the Muisc Faculty: Ehsan Abaie ● Official in charge of the Music Faculty: Fatemeh
Yaghmaian Services and Logistic: Mr. Bolandi ● Vice President of the administration: Mr. Aliari
Officials of Avini Concert Hall: Mr. Khaksar, Mr. Samadi. Mr. Khafajeh ● Expert for the Foreign
Affairs: Ms. Armand
8Arti Cultural Association:
President: Maziar Boostandoost ● vice president: Alfonso Belfiore, Gelareh Soleimani
Bookstore of Hanooz Publishing Company :
Bookstore’s Director: Parastoo Sadeghi ● Partners: Mehdi khandani, Noushin kazemi
Da theater house:
Da theater house Director: Kasra Shahini ● Art Director: Reza Sheybani ● Arts Council:
Hani Hosseini, Amir Elahi ● Public Relations Manager: Sahar Vazinkhah ● Media consultancy:
Amirhosein Mir Esmaeeli

www.yarava.com

■ International Electronic Music Festival 2019
Artistic Directors: Sara Abazari, Mehdi Jalali ● Scheduling Group and Art Advisors: Mohsen
Mirmehdi, Azin Movahed, Hassan Sheidaei, Gelareh Soleimani, Dimitri Papageorgiou, Farzia
Fallah ● Technical Director: Farhad Ilaghi Hosseini Holding committee: Nazanin Ghiyasi, Amin
Khoshsabk, Aila Moghimi, Soheil Tabatabie, Sajjad Khodaverdi, Ashkan Rahbarian
■ Reza Korourian Awards
Founders: Yarava Music Group, Contemporary Music Records The Statue of Competition: Jamshid
Moradian ● Forth Periode: (2019) ● Posters: Vahid Heravi ● Booklet of Call: Zohreh Seyfi
Responsible for Organizing Committee of Award: Mehdi Jalali, Nazanin Ghiyasi ● Responsible for
Organizing Committee of the Conclusion Cermonies: Sajjad Khodaverdi, Nazanin Ghiyasi ● Head Of
Jury: Ali Gorji ● Jury Members: Ali Gorji, Joachim Heintz, Sara Abazari, Mesias Maiguashca
Works of Winners: 1st prize: “Remember” for Santour and fixed media. Shahrzad Talebi 2nd prize: “Tower
of Silence” for fixed media. Farhad Shirinzadeh 3rd prize: “Insects Fall in Love too” for Accordion and fixed
media. Sepideh Yaftian and Parham Izadyar
Other outstanding works: “Room 406” for fixed media. Vahid Alahverdi “Kha’ne Haftoom” for
Santour and fixed media. Ali Balighi “Untitled” for fixed media. Javad Bahrami “Manifestation” for
Accordion and Live Electroacoustic. Amin Khoshsabk
■ Yarava Music Group:
Founders: Mehdi Jalali, Ebrahim Allahyari, Hamed Zand Karimkhani ● Board of Trustees:
Amirashraf Arianpour, Homa Niknam, Mehdi Jalali, Ebrahim Allahyari, Fahimeh Fough, Bita Jalali ●
Senior Art Advisor: Shahrokh Khajenouri ● Board of Directors: Artistic Director: Mehdi Jalali ●
Assistant: Aila Moghimi ● Technical Director: Ebrahim Allahyari ● Research Director: Mohsen
Mirmehdi ● Director of the Department of Electronic: Joachim Heintz ● Department of Electronic:
Farhad Ilaghi Hosseini, Amin Khoshsabk, Roham Safavi, Parham Izadyar ● Orchestra Director: Aila
Moghimi ● Scheduling Director: Soheil Tabatabie Executive Director: Nazanin Ghiyasi ● Director
of Public Relations: Amin Khoshsabk ● International Relations Manger: Gelareh Soleimani ●
Informatics Director: Hossein Moghimi ● Executive Committee: Sajjad Khodaverdi, Mehrdad
Ghaffarian, Amirhossein Shariati, Peyman Nouhi, Tara Manavi, Sepideh Yaftian, Borhan Badiee,
Marjan Ghiyasi, Nakisa Hajipour, Tina Ghavamizade, Mana Ghavamizadeh ● Brochure Text:
Research Department of Yarava Music Group Research Department: Sara Abazari, Mehdi Jalali,
Gelareh Soleimani, Hassan Sheidaei ● Translation: Nastaran Ghafari, Gelareh Soleimani, Farshad
Fattaee Graphic: Ashkan Rahbarian
Thanks: Korourian Familly,Tehran Municipal Cultural and Artistic Organization, Sarv Cultural Center,
Hanooz Publishing Company, Zand Music School, Da Theater House, Hanover University of Music,
Drama and Media, Contemporary Music Lab, Department of Music Studies, Aristotle University
of Thessaloniki, Digital Media Center, multimedia production Lab of Luigi Cherubini Conservatory
Florence, 8Arti Cultural Association Florence, Off Borders festival – Thessaloniki, Il corpo, la luce,
il suono festival – Florence, Mrs. Abdolmaleki, Mrs. Saadati, Mr. Jafari, Mohsen Shamlou, Mehdi
Ghaderi
Thanks a lot: Shahram Saremi, Dr. Majid Sarsangi, Dr. Ghahremani, Farshideh Mirbaghdadabadi,
Mohammad Zand Karimkhani, Ali Maghazeie, Abolfazl Rahbarian, Elnaz Seyedi

to Berlin), working as a freelancing composer. Since then also assistant professor
for harmony and aural training at the Hanns Eisler conservatory since 1990 Teaching
harmony, aural training and composition at the Musikschule Kreuzberg 1992 First
realisation of the RANDSPIELE together with his former wife Karin Zapf at the
Sankt-Annen-Kirche Zepernick (Festival for contemporary music: www.randspiele.
de) 1993 Formation of the Ensemble JungeMusik. since 1994 Artistic direction of the
advancement class Jugend komponiert of the Landesmusikrat Brandenburg at the
Musikakademie Rheinsberg. since June 2015 Member of the Academy of Arts from
Berlin.
● Eva Zöllner:
Eva Zöllner was educated as classical accordionist at the Academy of Music in
Cologne and at the Royal Danish Academy of Music in Copenhagen where she
studied with Prof. Geir Draugsvoll. She is one of the most active accordionists of
her generation and devotes herself to contemporary music. Eva has performed as a
soloist in most European and Latin American countries, throughout Asia, Australia,
Kanada and in the USA. She appears in productions ranging from experimental solo
performances to concerts with renowned contemporary music ensembles and opera
companies. CD recordings and radio productions document her work. She is also
active as guest lecturer and jury member for institutions all around the world. An
important part of her work is the close cooperation with composers of her generation.
She has premiered more than 150 new works for accordion. Lately she has been
particularly interested in the potential of the accordion within electroacoustic music
and multimedia art. In 2015 Eva Zöllner received a prestigious grant from the German
Government for 6 months of artist residency at the Cite Internationale des Arts in
Paris. Currently she lives in Germany and as a nomadic musician, travelling around
the world to explore her instrument in different cultures and contexts.
www.eva-zoellner.de

of traditional music and promoting the instrumental music or a non-vocal-based
genre of music. Since 2003 and after the formation of “Yarava Modern Orchestra”
at Alireza Mashayekhi’s suggestion, this group has started its artistic activities with
the objectives of performing and introducing works of Modern (Contemporary)
Music composers of Iran or the world, and in this way, introducing the New Music
instrumentalists became possible.
Since 2003 up to now, this group has held more than 80 educative-informative
sessions in addition to its routine activities; these sessions were held under the
title of “Khalvat-e-Mosighi” (Music Privacy), “IC” (Informal Concert), “Opera Night”,
“Sundays of Music”, etc.
By running a series of programs called “Persian Night” since 2008, Yarava has
concentrated on performing the pieces of Iranian contemporary composers; 52
pieces were performed just in these programs.
Yarava has performed more than 150 music pieces of different genres over the
years of its activity; besides, the compositions of more than 30 Iranian contemporary
composers had their world premiere at Yarava Music Group, some of which are
published and released.
Over the past few years, some of the most important activities of the group have
been holding the Electroacoustic Music Composition Competition “Reza Korourian
Awards”, the Contemporary Music Festival “Sound.Tehran. Music”, “Tehran
International Electronic Music Festival” and the musical project “Sound Fabric”.
These kinds of activities have led to a collaboration and alliance between Yarava
Music Group, Hanover University of Music, Drama and Media, Department of
Music Studies, Aristotle University of Thessaloniki, Digital Media Center, Multimedia
Production Lab of Luigi Cherubini Conservatory” Florence, 8Arti Cultural Association
and New York University.
● Helmut Zapf:
Born on the 4th of March in Rauschengesees (Thüringen).
During his childhood and youth he took piano- and organ lessons from the
Rauschengesees congregation`s priest Gerhard Voltz 1974-79 Church music studies
at the church music schools in Eisenach and Halle, organ under Gottfried Preller
and Hans-Günter Wauer, counterpoint and harmony with Johannes Petzold.1976-88
Participation in the Gera holiday classes for contemporary music, especially in the
classes of Paul-Heinz Dittrich und Lothar Voigtländer. 1979-82 Church musican in
Eisenberg (Thüringen).1982 bis 1986 Master student under Prof. Georg Katzer at
the Akademie der Künste der DDR in Ostberlin. 1987 Relocation to Zepernick (close
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A shirt - bold printed: Attention. Interest. Desire. Action. Be it the prescribed attitude
towards a state power, a live broadcast of the climate conditions of a distant place
or the cultivation of a parrot plant at an Arctic holiday resort - these arrangements
reconstruct a relation that forms a strange space for an identity which is initially
fragile, but then however exponentiating.
● Verena Wüsthoff:
Verena Wüsthoff studied the recorder at the Academy of Music Cologne (D) and the
Academy of Arts HKB, Berne (CH) and is a dedicated performer of contemporary
music, both as soloist and as a member or guest of various ensembles (Windspiel,
The Slide Show Secret, Tibia, QNG etc.)
A great interest in contemporary chamber music for recorder, and the development
of innovative concert-programmes that combine music with media and other arts are
vital aspects of her artistic work.
In order to develop and explore the recorder-repertoire for new sounds and dramatic
qualities she pursues the cooperation and dialogue with composers and artists all
over the world, currently Mexico, Germany, Switzerland and Australia. As a result,
new chamber music pieces for the recorder are being written by various composers
and premiered by Windspiel | Contemporary Music Duo.
She regularly tours Europe and abroad for concerts, and her programmes have been
staged at well-known festivals and concert series, such as Biennale Berne, CH, El
Colegio Nacional, MX, Hiram CFS, USA, Documenta Kassel, D etc.
Lectures and composers’ workshops in cooperation with universities and cultural
institutions (e.g. IMD, UCSD, FNM Young Composers Project, Monash University
etc.) complement her artistic work.
In 2003 she won the special award for “most dramatic performance” at the
international CHAIN-competition for contemporary music in Riga. She was artist-inresidence at SITKA Center for Art&Ecology USA (2007) and visiting artist at Hiram
College OH, USA (09) and Monash University Melbourne (10). Verena has received
grants from the American Recorder Society (07), the Toepfer-Stiftung Hamburg (08)
and Ohio Arts Council (09).
www.verena-wuesthoff.de
● Yarava Music Group:
“Yarava Music Group” was founded in 2001 by Mehdi Jalali, Ebrahim Allahyari
and Hamed Zand Karimkhani with the purpose of introducing an alternative style

Verena Wusthoff

Joachim Heintz

movement. This aspect is supported by spatialization of sounds as well as inner
movement in the music.
● Madjid Tahriri:
(*1981 Tehran) is an iranian composer, pianist and musicologist. He holds a Bachelor’s
degree of Arts (piano, musicology) from the Azad University, Tehran, a diploma in
instrumental and electronic composition and a Phd in musicology from the Folkwang
University of the Arts in Essen, Germany. His music is performed at international
Festivals in Europe, Asia and America and he obtained different international prices
in the category composition and electronic music. Besides his artistic work Madjid
Tahriri was teaching at the Folkwang University of the Arts since 2010. Currently he
is teaching at the Tehran University of Art.
Sara Tarabadi:
Sara Tarabadi (1979). Graduated in Music from Art and Architecture Univesity and
Software engineering.
She started music from 1992 with piano.Her piano masters were: Mrs.Sehat zadeh,
Sorosh Dehbasti and Chista Gharib. Then she started to learn clarinet under the
supervision of Mostfa Monfared manesh. Her other masters in theory, composing,
performing, orchestration are: Mostfa Kamal Pourtorab, Amir Ashraf Arianpour,
Sharif Lotfi, Farhad Fakhredinni.
Some of her works and activities as a musician are:
Composing and selecting music for some documentaries.
Cooperation with Orf music group, Chang music ensemble, Yarava Music Group.
Performances in Vahadt hall.Roudaki Hall ,Niyavaran cultural society as a soloist.
Cooperation with international artist such as: Klaus Lang, Susanne Zapf, Homa
Niknam.
● Anna-Lena Völker and Ariane Litmeyer:
Anna-Lena Völker and Ariane Litmeyer working as a duo in the fields of installation,
performance, video, graphic and sculpture. The works are based on political, social
and philosophical topics. The creation of atmospheres through various medial
translations and the development of spatial concepts are of particular relevance in
their works.

(Harmony, Counterpoint, Form and Analyze) of Ardavan vosoughi and learnt Modern
Composition from Nader Mashayekhi. He benefited from the course of orchestra
conducting of Shahrdad Rohani. In 2012 he was the supervision of an integrated
musical group and he is currently the head of Parseek ensemble. In 2016 his album
entitled “Image” was published by the publication of “Paradis Contemporary Music”.
He is also the bass singer of Iran Philharmonic Choir Group and a member of the
music composer’s association of Iran Music House.
● Gelareh Soleimani Lavasani:
(Perugia, 1976). She is a Setar playerand and multimedia composer. Her acquintance
with music started with Setar lessons by Dariush Talaie and Masoud Shoari.Soleimani
learned music theory and composition in the classes of Mostafa Kamal Pourtorab,
Farhad Fakhreddini and Farid Omran.After graduating from Azad University with
a bachelor of music, she left Iran in 2005 to continue her studies in Italy, in the
Luigi Cherubini Conservatory and graduated with a master’s and diploma degree in
Electronic music with the highest votes. Her teachers in those years include Alfonso
Belfiore, Marco Ligabue and Roberto Neri. Her electroacoustic and multimedia works
have been performed in different festivals and museums.
Dialogue:
Brief and Middle Eastern: dialogue is the voice of contemporary man’s poetry.
A poem duplicated by the image of dark days.
● Irene Strese I ABSENCE I 2018
● Elke Swoboda:
is working as a composer, video artist and music educator since many years. She
creates electronic & instrumental works as well as audio-visual compositions &
visualizations and works on interdisciplinary projects in the fields of dance, theater
and physical theater. Elke Swoboda graduated from the Folkwang University of Arts
in Essen, Germany. Her compositions are performed in Germany and at international
festivals. She obtained an award from the international competition for contemporary
music theatre “operare 11” from the Contemporary Opera Berlin in 2011 and an award
for audio-visual composition from the Philharmonic Orchestra Duisburg in 2013.
● Funkelndes Nachtlicht:
Funkelndes Nachtlicht is an audiovisual composition with video and electronic
sounds. In six parts the organic movement of fire is transformed in synthetic

● Ivonneth Rosero:
Trans-disciplinary musical composer, singer and dancer (Ecuador 1984). She
develops as a composer, performer and free improviser in Argentina, Ecuador and
France. She does a degree in Musical Composition with electroacoustic media at
University of Quilmes.
She premiered works in multidisciplinary format, instrumental and mixed music in
Latin America, Europe and Asia. Develops and investigates extended techniques
for the voice and participated as a singer in pieces for voice with electroacoustic
processes. She received the formation scholarship of Fondo Nacional de las Artes,
participated in “Encounter of Improvisation and Musical Composition” and the “New
Opera School” by the Williams Foundation.
● Incrustaciones Dalma:
Incrustaciones Dalma is acousmic micro piece, thinks sound as beams of dramatic
gestures. Vocality seeks to detach itself from the internal movement of a synthetic
timbre and the metallic thinks itself as an organic potentiality. Both are embedded,
diluted, superimposed on an abstract conversation, without perceiving that its
directional and geometric outline is a body loaded with weight and inertia that
questions the balance.
● Hassan Sheidaei:
He studied “Fine Art” in Germany under supervision of professor Markus Löffler,
professor Andree Korpys and professor Ingo Vetter.
His productions have been concentrated on Film and Video Arts which some of them
have been shown in many exhibitions and art festivals.
Prizes/ Scholarship
German Scholarship, 2014.
Friedrich Ebert Scholarship, Since 2015.
Winner of the best film from attitude of audiences in Short Film Collection festival,
Bremen, 2015.
Winner of 24th prize in the support of Bremen Video Art, 2016.
Nominated in Short Film Collection festival, Bremen, 2016.
Winner of Filmstart 03, Bremen, 2017
● Soheil Shirangi:
(Gorgan, 1987) He was a Student at Iran’s conservatoire. He learnt piano from
Bahram Dehghanyar and Valentin Rokamanykvf, and passed a course of composition

In the video there are two actors sitting in an auditorium of a theatre telling stories about
each other; making claims. The joy of making assertions; the thrill of the make-believe.
● Amirhossein Nouroozi:
was born in 1986, in Tehran. He holds a BA in Trumpet, the instrument he picked up
in 2007.
He had the opportunity of having the following masters as his teachers; Homa
Sadat Afsari PH.D, Hamidreza Dibazar, Ehsan Saboohi, Karen Keyhani and Maka
Virsaladze.
● Dimitri Papageorgiou:
Dimitri Papageorgiou majored in composition with Hermann Markus Pressl and
Andreij Dobrowolski at the University of Music and Dramatic Arts at Graz in Austria.
From 1998-2002 he held a Presidential Fellowship of the University of Iowa, U.S.A.,
for a Ph.D. in Composition with Donald Martin Jenni, Jeremy Dale Roberts, and
David Gompper. He is currently an associate professor of composition
at the Department of Music Studies of the Aristotle University of Thessaloniki.
He is artistic co-director of the OFF BORDERS Festival for electroacoustic music
and performing arts (https://www.offborders.org/) and the OutHEAR New Music
Week (https://www.outhearnewmusic.com/). Papageorgiou’s scores are distributed
by BabelScores (http:// www.babelscores.com/dimitripapageorgiou)
More info at http://dimitripapageorgiou.wordpress.com/about/
● Valentin Pelish:
Valentin Pelish’s work explores the scenic, visual and sonic matter of chamber music.
He studied composition with Gerardo Gandini and Marcelo Delgado in Buenos Aires,
where he also coursed a degree in electroacoustic composition at the UNQ.
String Quartet | 2014
This work takes as raw matter, several records of the string quartets most searched
on the internet. The work is composed on a sequence of the last seconds of the
selected videos. The different format qualities, the final position of the performers,
the last resonance and the duration of the silence between the last attack and the
first applause, are the basic elements with which the work was composed. Some of
what happened during each of these concerts can be read in those few seconds of
final silence, wherein the total suspension of time generates a mixture of anxiety,
uncertainty and relief.

● Alireza Mashayekhi:
Was born in Tehran in 1940. He was the first composer in Iran who has brought the
message of modernism in music. His first teachers were Lotfollah Mofakham Payan
(Iranian music), Hossein Nasehi (composition) and Ophelia Kombajian (piano).
He finished his education in Vienna in 1963. Hanns Jelinek and Karl Schiske were
his composition teachers in Vienna. Mashayekhi went to Utrecht, the Netherlands,
to pursue his study of electronic and computer music, which included attending
lectures by Gottfried Michael Koenig who was one of the founders of the Institute
of Sonology.
In 1993, with cooperation of the pianist Farima Ghavam-Sadri, Mashayekhi founded
the Tehran Music Group. In 1995, he established the Iranian Orchestra for New
Music. In Iran, so many orchestras and classical musicians were introduced to
Modernism in music by his works and pieces.
He is one of the first Iranian composers whose works were performed in a series
of New Music concerts in Europe. Alireza Mashayekhi is a faculty member of the
Faculty of Fine Arts, University of Tehran.
● Nader Mashayekhi:
geb. 25. Oktober 1958 Teheran
Konservatorium Teheran: Klavier, Tonsatz
ab 1978 Musikhochschule Wien: Tonsatz (Erich Urbanner), Dirigieren (Karl
Österreicher), Komposition (Roman Haubenstock-Ramati), Elektroakustik (Dieter
Kaufmann) 1989 Gründung des Ensembles Wien 2001, Beschäftigung mit Computer
und Videoinstallationen 1993 bis 1997 Multi-Media-Opernprojekt Malakut (UA Herbst
1997 im Rahmen von Wien Modern). Artist in residence 1997/98 im Festspielhaus
St. Pölten, Vorträge über Neue Musik, lebt seit 1978 als freischaffender Künstler in
Wien.
● Sebastian Moske:
(*1984, Stade, Germany) studied acting in Hamburg and worked at a theatre before
studying fine arts in the class of Rosa Barba at HFK Bremen. In his artistic practice he
is mainly concerned with the western literary past; a canon of wishes and thoughts.
www.s-moske.tumblr.com
Die Behauptung | 2018
Die Behauptung (the assertion) is a collage based on »Notre Dame des Fleurs« by
Jean Genet.

Tobias Klich

Germany and works with different projects that include popular and electronic music,
Jazz, contemporary music and film score.
Music for Something Something | 2016
With this work we have been trying to built a bridge between the contemporary music
and the ambient music.
A video with unspecific surfaces between focus and blurring meets a coeval
soundtrack, with extended techniques.
Always on the edge of playing unisono and in diversity.
● Mesias Maiguashca:
Born in Quito, Ecuador, the 24th of December, 1938. Studied at the Conservatorio
de Quito, the Eastman School of Music (Rochester, N.Y.), the Instituto di Tella
(Buenos Aires) and at the Musikhochschule in Cologne. Productions in the Studio for
Electronic Music WDR (Cologne), the Centre Européen pour la Recherche Musicale
(Metz), IRCAM (Paris), Acroe (Grenoble) and ZKM (Karlsruhe). Performances at the
most important European festivals. Teaching activities in many cities and Professor
for electronic music at the Musikhochschule Freiburg from 1990 until his retirement
in 2004. Together with Roland Breitenfeld, he founded the K.O.Studio Freiburg in
1998, a private initiative for the practice of experimental music. He lives in Freiburg
since 1996.
The Nagual (1993-2013)
The Nagual is part of the cycle “Reading Castañeda”, first performed in 1993 in
ZKM, Karlsruhe. Points of departure of the entire cycle were:
- A ‘sound object’, consisting of a cubic structure of about two meters per side, of
which several metal objects are suspended. The objects hang (like clothes to be
dried in the sun) of four transverse nylon threads, one per side. A contact microphone
amplifies each one of them, the
vibrations are transported to a mixer and loudspeakers.
- The reading of the first four books by Carlos Castañeda on the witchcraft practices
of the Yaqui Indians in Mexico. The anthropological authenticity of these texts is very
much discussed and doubted. Beyond this discussion, they contain very beautiful
descriptions of sound, space, time and light. The original version of The Nagual was
scored for two performers playing the ‘sound object’ and computer sounds.
In 2013 I made an acousmatic version of this work (eight, four or two speakers) in my
private studio, K.O.Studio Freiburg.

1983 in Jena (Germany), he studied composition and guitar in Weimar and Bremen,
among others with Younghi Pagh-Paan. His work has already been supported by
various prizes and artist residencies, including Gaudeamus Award 2013 and others.
A portrait DVD is currently being prepared by WERGO in the Edition Contemporary
Music series of the German Music Council. As chairman of tritonus – Association for
the Promotion of Contemporary Music: founding of »HörenSehen« – Concert Series
with Visual Music in Bremen, Germany (2019).
Verborgenes Zeigen:
for tanbur solo (2018)
There are two possible readings of the title:
– Verborgenes zeigen (pointing hidden): show hidden things, bring out the unheard
potential; the edges, the other side, the unobtrusive; reveal the previously secretive;
liberate the oppressed.
– verborgenes Zeigen (hidden pointing): do not communicate it directly; to articulate
about detours; not pronouncing the real thing; leave the center empty – and yet
nothing remains unsaid.
● Babak Kouhestani:
Babak Kouhestani (born in 1987, Tehran) is a violinist and violist. He started music at
age of seven, and received first prize of National Competition of Young Performers
Fajr Festival (1997). He has Bachelor and master degree in Violin and Viola from
Tehran University.
Kouhestani is the founder of Arvand String Quartet and Zarvan Piano Trio . Since
2006 He has performed regularly with Tehran University, Camerata and Nilper
Strings Orchestra as concert master and soloist and Parsian and Aiso Symphonic
Orchestra as principal viola.
He teaches Violin and Viola in Azad university and Tehran boys’ music school.
● Jakob Lorenz:
born in 1993 studied Electronic Music at the University of Music and Dance Cologne
in the class of Michael Beil from 2014 until 2018.
Since then he works as a freelancer for contemporary music Ensembles as well as
a composer for theater pieces and movie scores.
● Lukas Schäfer:
(born 1990) is a German drummer and composer. He currently lives in Cologne,

took part in the research, as employer of the National Council of Research, in the
Department of musical information technology; In this context he realized his first
work of computer music with the audio importance “TAU2” (1977 - 1982), a special
prototype designed and constructed especially for the research in the range of sound
synthesis by the institutes of the C.N.R.
In the year 1984 he was a founding member of the “Vecchio Mulino” in Lucca, center
of the planning and production for music and theater, while he was creating the
“Institut of International Art and Technology” in 1994 in Lucca, with which he has
taken care of the promotion and the spread of the artistic culture.
From 1994 to 2017 he was guest in New York, at the University of New York as a
“guest professor” on which he leads meetings and work on musical-electro-accustical
and multimedia composition, he was also responsible for carrying out different works
for the new music and dance Ensemble at the same university (including “The city
under water”, “Music from a spell,” “interactive synchrony”,work which was carried
out in different cities in the United States and Italy).
Is artistic director of the multimedia exhibition IL CORPO/LA LUCE/IL SUONO at
the X edition and DIFFRAZIONI, Florence Multimedia Festival (III edition). Is the
designer and coordinator of the FLORENCE TO NEW YORK PROJECT dedicated
to young multimedia composers.
His musical works have been listed on various international music festivals and
music conferences.
● Shahrokh Khajenouri:
Was born in 1953 in Tehran. He studied Piano under Emanuel Melik Aslanian. In 1971,
he studied harmony and counterpoint at Guildhall Music School and London College
of Music. Khajenouri got his Composition Diploma and could reach the degree of
F.L.C.M. He learned the electronic music under Micheal Grubert at Morley College.
After returning to Iran, during two decades, he had been teaching composition
and music for film at Iran Broadcasting University, Dramatic Arts Faculty of Tehran
and Tehran University of Art. Over the years, he has instructed and nurtured so
many students and he has held classes and workshops in which even the very first
students of electronic music in Iran participated. His works have been performed in
Iran and Europe by so many Ensembles such as Integrales, Tufa, Trio Classiuqe de
Paris, Fortuna Quartet, Mixtura and Yarava Modern Orchestra.
● Tobias Klich:
Tobias Klich works as a composer, guitarist, music-filmmaker and visual artist. Born

Esther Lamneck:
The New York Times calls Esther Lamneck “an astonishing virtuoso”. She has
appeared as a soloist with major orchestras, with conductors such as Pierre Boulez,
with renowned chamber music artists and an international roster of musicians
from the new music improvisation scene. A versatile performer and an advocate
of contemporary music, she is known for her work with electronic media including
interactive arts, movement, dance and improvisation. Ms. Lamneck makes frequent
solo appearances on clarinet and the tárogató at music festivals worldwide. She
is recognized for her collaborative work with composers on both the clarinet and
the tárogató in creating electronic music environments for improvisation. Many of
her solo and Duo CDs feature improvisation and electronic music and include new
release: “Tárogató Constructions in Live Electronics”; “Cigar Smoke”; “Tárogató”;
“Winds Of The Heart”; “Genoa Sound Cards”; “Intentions”; “Tornado Project”; “Stato
Liquido” etc. Computer Music Journal calls her “The consummate improvisor”
Musica Jazz, [“the microtonal richness of the sound of the tárogató is exceptional’]
ALIAS, [“...gift of pure poetry, of incantation, of true dialogue.”] Dr. Lamneck is a
full music professor at New York University, Steinhardt’s Department of Music and
Performing Arts Professions and is artistic director of the NYU New Music Ensemble,
an improvising flexible group which works in electronic settings using both fixed
media and real time sound and video processing.
http://steinhardt.nyu.edu/faculty/Esther_Lamneck
● Alfonso Belfiore:
(born in Noto (SR) - Italy, the 22 June 1954)
composer, Chair holder of Electronic music and Coordinator of the Department for
music and new technology at the Conservatory of Florence.
Since 1977, he joined the research and experimentation in the field of new electronic
technologies and information technologies applied to musical works, devoted
endless in the vast context firmly believing in various forms of artistic expression,
as well as poetry, theatre, dance and electronic images. He has taken place in
developing multimedia projects, through the use of electronic technology, complex
interactions through gestures, sounds, nature, images and words, but also by
strengthening the relationship between musical composition, combinatorics and
processes of the algorithm. At the moment he is chair holder of the electronic music
and coordinator in the department of music and new technology at the Conservatory
“Luigi Cherubini” in Florence. From 1980 to 1992 he was the owner of the same
chair at the Conservatory “Cesare Pollini” in Padua. For several years, he actively

are coming out and swimming around. This is the joy of the fishes! —
Huizi replies: You are no fish. How can you know? — After some words to
and fro, Zhuangzi explains: I know it because I see it from the bridge here.
● Farhad Ilaghi Hosseini:
Born in 1985 in Kerman. He experienced learning piano under Tamara Dolidze and
composition under Kiawasch Sahebnassagh. In 2014, he entered the Hochschule für
Musik, Theater und Medien Hannover and studied composition. He then continued
his career by the instruction of Ming Tsau, Joachim Heintz, Rebecca Saunders,
Oliver Schneller and José Maria Sanchez Verdu. In 2017, he won the prize of the
First Klaus Huber Composition Award. He then established the Koron Contemporary
Music Ensemble. He has gotten scholarships of the Hannover University where he
is currently studying.
● Mehdi Jalali:
Mehdi Jalali (1980, Tehran), Jalali is a co-founder of Yarava Music Group. Learned
Iranian traditional music since 1996 with Hamid-Reza Mohseni, Mohammad
Zolnouri, Jalal Zolfonoun and Taher Yarveysi. He studied music theory, composing,
conducting and electronic music with Babak Aleheidar, Alireza Mashayekhi, Shahrokh
Khajenouri, Manouchehr Sahbai and Joachim Heintz.
He has worked with Walter Nussbaum, Susanne Zapf, Catherine Larsen-Maguire
and Margrit Kern as a player and composer. Jalali has premiered more than twenty
works of Iranian composers as a soloist or conductor. He participated at several
festivals in Germany, Greece, Italy, Switzerland and China.
● Marijana Janevska:
Marijana Janevska was born in 1990 in Skopje, Macedonia. She graduates violin
performance in the class of Mihailo Kufojanakis and composition in the class of Darija
Andovska at the Faculty of music in Skopje. She
has attended composition workshops and masterclasses with Philipe Manoury, Peter
Ablinger, Vinko Globokar, Marko Nikodijevic, Urska Pompe, Uros Rojko, Peter Sheppard,
Nigel Clark and others. Her pieces have been
performed on concerts and festivals in Macedonia, Germany, Serbia, Bosnia and
Herzegovina, Croatia, Albania, Montenegro and Switzerland. She is an author of
solo, chamber, orchestral, choral and electronic music. She is currently enrolled in
the composition Master program at the Hochschule für Musik Theater und Medien
Hannover under the mentorship of Joachim Heintz, Ming Tsao and Gordon Williamson.

Highlight performances were by the Arditti Quartet, the Basel Madrigal singers and
the many performances by the Ensembles Windspiel and umsn `jip.
A particular interest of Beat Gysin – in addition to classic composing is -the
phenomena of acoustic space. Unusual list of the instruments and multi-channeltape-compositions in his works create surprising acoustic space structures, which
embed the music in itself and reinforces a “Euclidean”, three-dimensional listening
challenge, for example in the perception game, “Behind a Glass Wall” or in the
chamber opera “Marie Glass “.
Beat Gysin executed and executes in selected locations musical theatre, dealing
with the interaction between the scenery of the location and musical content, such
as the underwater opera “Scamander” or the acoustic-space-piece “water reservoir”.
As another result of his longstanding preoccupation with the theme “Music and Space”
Beat Gysin has developed and co-developed two series of music spaces, “Adyton”
and “Modula”, which are variable and changes directly to the music, respectively can
move and are portable because of their lightweight construction .
Lectures at various colleges, work on the board in the Schweizerischen
Tonkünstlerverein and the Biennale ZeitRäume Basel for music and architecture
rounds of his work.
● Joachim Heintz:
Joachim Heintz, composer and writer, studied first literature, then composition with
korean composer Younghi Pagh-Paan. Important was also his membership in a
performance group, the Theater of Assemblage Bremen, and his engagement in
the Free Software Mouvement. Lately he focusses on contacts between music and
spoken word, for instance in improvisations with his live-electronic program ALMA.
www.joachimheintz.de
The Grief of the Fishes (2019)
My dear teacher Younghi Pagh-Paan reads the testimony of the Jeju citizen Do-hwa
Kang who remembered 2004 what happened more than fifty years before, in the so
called Jeju Incident 1948. She tells one of the countless stories of suffering, violence
and injustice which happened in theses times on this island.
Younghi’s moving reading, shadowed and put into different distances, is the base of
this piece. It is accompanied by soft and simple sounds, mostly pure but individually
shaped sine tones.
The title “Grief of the Fishes” refers to a short story of the chinese book Zhuangzi. In
it, Zhuangzi and Huizi are standing on a bridge.
Zhuangzi looks down into the water and says: Look how the little minnows

in Sculpture and Drawing from the Faculty of Fine Arts of the National University of
La Plata, after which continued her artistic education in several artists’ studios and
as a scholar at the Artistic Research Centre of Buenos Aires. Massarutti is currently
working on her thesis towards the completion of a postgraduate Master’s degree in
Contemporary Latin American Aesthetics at the National University of Avellaneda.
Reflection and experimentation are relevant in her practice, also the concept the
art as knowledge from which the invention of new poetic-political communities of
resistance may appear.
constructoras + instalar (builders + install) | 2016
The builders
The builders of the archive absent in a future unpopulated
The builders of a series of caricatures
Alluding to the romantic notion to which an archive par excellence appeals, the
idea of those women as demiurges of the conservation of documentation that rises
towards the future, is based on the belief and the faith that supposes that another
one is going to need or want to decode. It would seem that the mere existence of the
archives is based on the notion of progress. So, what do those girls builds? Are they
building an illusion of progress? Are they building history? Are they building a version
of reality? Do they building hope in the coming peoples? Do they build continuity?
Through the Art, the builders re-present the hidden part that makes it possible for
the Archive and the faith in the Archive to exist. The representation/performance that
they construct alludes to the necessary unreality to the reality reaches its totality.
● Ali Gorji:
(born 1978) studied composition and music theory in Bremen (Germany), after
taking composition lessons by Alireza Mashayeki and piano lessons by Farimah
Ghavamsadri in his hometown Tehran. He teaches composition at the music institute
of the university of applied sciences in Osnabrück and lives as a freelance composer
in Berlin.
● BEAT GYSIN:
www.beatgysin.ch
Beat Gysin (*1968 Switzerland) studied piano,chemistry,composition (T. Kessler,
H.Kyburz) and music theory (R. Moser, D. Müller-Siemens) in Basel. The composer
comes from a musical family and since his youth, he has written more than fifty
(partly awarded) works for various ensembles, from solo - to orchestral works.

● Evelyn Frosini:
Evelyn Frosini (Argentina, 1983). Composer and sound designer. She earned her
Bachelor Degree in Composition from the National University of Arts and (UNA) and
her Higher Diploma in Sound Design at the National School of Cinematographic
Experimentation and Production (ENERC) in Buenos Aires, Argentina.
Currently, she is member composer at GEAM Ensemble and member of the Destellos
Foundation. In addition, she works as professor at the ENERC.
Her works, which have been performed in several venues in Argentina and abroad,
includes works ranging from instrumental music, mixed music and acousmatic music
to sound design in films and in multimedia works.
Samoa | 2016
SAMOA is an acousmatic piece made using sound materials derived from bells,
tibetans bowls, gongs and scratches of cello.
This work is based on different types of impulse responses, resonance
transformations, counterpoint between granular materials and reliefs within dense
sound atmospheres, loaded with hidden gestures that are developed and recycled
throughout the work.
● Luciano Giambastiani:
Luciano Giambastiani, composer, clarinetist, sound and inter-disciplinary artist, born
in Jujuy, Argentina. Formed at Escuela Superior de Música de Jujuy, Universidad
Católica Argentina and particular studies. With Rodrigo Castellanos, they develop
the FRVSNT platform, specialized in sound-art performances, live electronics and
mixed media. His production has been awarded by Ibermúsicas, MargaMarga,
Fondo Nacional de las Artes, between others. His work has been supported and
promoted with fellowships by Fondo Nacional de las Artes, Ibermúsicas, Atlantic
Center for the Arts (USA), CMMAS (Mexico), Centro de Experimentación del Teatro
Colón, Goethe-Institut, Secretaría de Cultura Presidencia de la Nación, between
others institutions. He participated on festivals, conferences, meetings and artistic
residences in Latin America, USA and Europe.
● Paula Massarutti:
Born in La Plata, Argentina, 1976. Paula Massarutti is a visual artist and researcher
based in Buenos Aires. Her practice includes videos, drawings, objects and
installations as a result of a research process in which collaborative interaction with
other people is a fundamental part of creation. She was awarded a Bachelor´s degree

practicing Classical Guitar, and achieved practical and theoretical fundamentals of
composing under Mohammadreza Tafazzoli and Dr.Sara Abazari’s supervision, as he
turned his attention to this field of music. He is now cooperating with Contemporary
music ensemble of Tehran University.
Piece for Solo Trumpet & Electronics:
The piece is adapted by the composer’s personal illusion of a human as a fetus right
to the moment of birth .the superstructure of the piece follows the same process by
compiling the aforementioned subject into music language.
The deep structure of the piece consists of 3 parts which are called Life, Death &
Void in which the composer, by using trumpet as a narrator and electronic sounds,
since he believes that these sounds contain some information of our unconscious,
tries to come close to the concept of life and death.
● Carlotta Ferrari:
Carlotta Ferrari (1975) is an Italian composer whose music has been performed
all over the world: from Harvard University to Melbourne Cathedral, from Steinway
Haus Hamburg to the National Center for Performing Arts in Beijing. Active in the
promotion of under-represented categories in music, her current research interests
also lie in modal grammars, multimedia composition and performance, and the
relationship between science and art. As an electroacoustic composer, in 2016
she has lectured about Eliane Radigue at Université La Sorbonne, Paris, and has
taken part in festivals such as Vusymposium (Utah 2017) and Diffrazioni Multimedia
Festival (Firenze 2018-2019). carlottaferrari.altervista.org
Madonna latina | 2019
Inspired by Frida Kahlo’s painting “Self Portrait with Thorn Necklace”, Madonna
latina is an audiovisual work that looks into pain, sorrow, and grieving. Intended as
a short sacred action, the video connects archaic and contemporary elements in an
inner reshaping of one’s feelings and emotions, thus evoking the universal character
that the experience of sorrow brings along.
Gioconda | 2019
Gioconda is an audiovisual work that explores – from her point of view – the emotions
of one of the main icons in Western art: Leonardo da Vinci’s Monna Lisa. In the video,
the protagonist Gioconda is far from being that masterpiece of impervious and hieratic
mystery we are used to, and takes life in front of an indifferent, unaware crowd.

Dream House Ensemble:
Dream House Ensemble was founded in 2018 with the objectives of introducing and
presenting the artworks of contemporary composers. In the first performance of the
ensemble in December 2018, the piece “Indeterminacy” by John cage ,the avantgarde American musician and composer, was performed in Ace Gallery.
Consideration and selection of the ensemble’s repertoire is based on the pieces of
composers in the late 20th century which have rarely been performed before.
Events and concerts:
1. Indeterminacy: John Cage/ Ace Gallery.
2. Sustain Sounds: presentation of John Cage, Lamont young, Nader Mashayekhi,
Alireza Amirhajebi, Mehdi Jalali, Soheil Shirangi, Amin Sharifi/ Niyavaran Gallery.
3. Lamont Young Event: Presentation of 5 minimal pieces by La Monte Young/ 14
Gallery.
● Andreas Drewer:
born in Dortmund, studied German and Philosophy in Bonn and Arts in Dortmund.
He is co-founder and co-editor of ARTIC - magazine for art and philosophy. His
artistic focus is on installation and video art.
www.andreasdrewer.de
Focus | 2018
Light appears at the edge of a video image arranged four times in a circle. An
abstract drawing becomes figurative and abstract again. The work of the autofocus,
the “seeing” of the camera, becomes a metaphorical image of a gradual process of
understanding, in the center a black square as a blind spot.
● Farzia Fallah:
Born in Tehran, grew up there in a literary environment. She learnt playing the Piano
with Farimah Ghavamsadri and Ali Gorji and took composition and music theory
lessons with Alireza Mashayekhi. Since 2007 she has been living in Germany.
The spectrum of her works includes solo pieces, chamber music and pieces for
ensemble and for orchestra. She occasionally expands her works by using electronic
and works also in other areas such as video art and performance.
● Farshad Fataee:
was born in 1993 in Tehran, holds a bachelor degree in composing and is currently
graduating his master’s in the same major. He started Studying music first by

Mauricio Sotelo, José Manuel López López, Brian Ferneyhough, Chaya Czernowin,
Theo Loevendie, etc.
Georgina Derbez’s music is beautiful: Inside is refined, spiritual and of big and solid
bones; On the outside it is gestural, sincere and always fun. Just like Georgina
Carlos Sánchez Gutiérrez, composer
Georgina’s music releases energy on all four sides. It is intense both in the luminous
moments, which are many, as in the meditative ones, where it becomes poetry. It is
a real pleasure to listen and, above all, to play her music.
Alberto Rosado, pianist
http://www.georginaderbez.com
●Jorge Diego Vázquez Salvagno:
Jorge Diego Vázquez Salvagno was born in Salta -Argentina. He studied Composition,
Conducting at Universidad Nacional del Litoral and got a Posgraduate Diplom in
Composition at Universität für Musik und darstellende Kunst with Prof. Beat Furrer,
Graz (Austria). He also studied Composition with Martin Matalon at Conservatoire
d’Aubervilliers Paris (France).
He was awarded several prizes and fellowships such as: The Styria-Artist in
residence-Scholarship (Graz-Austria), UNESCO (Paris-France), VCCA (VirginiaUSA), Atlantic Center of the Arts (Florida-USA), Fondo Nacional de las Artes
(Argentina), Ibermúsicas (Ibero-America), Capacitar del Noa Foundation (SaltaArgentina), Composition contest Cuarto Premio Iberoamericano Rodolfo Halffter
(Mexico), Composition Contest Juan Carlos Paz Award (Argentina), between others.
Currently he teaches Composition and Harmony at National Catholic University of
Salta (Argentina), conduct the Academic Orchestra “José Lo Giudice”, the Ensemble
Menjunje of contemporary music, and Qhirqhiña ensemble of Tarkas (Traditional
instruments from South-America).
Tiempo Memoria Huella | 2017
TIME MEMORY TRACE is a video made using the digitalization of drawings
and sketches by` Benedetti. Unstable shapes which pretend being veils, frames,
suspended structures in a vague space where they are built and disarmed
cyclically, that could reflect our own existence: The solid becomes transparent,
what flows, solidifies and then vanishes. The sound, designed by Jorge Diego
Vázquez accompanies this process with transformations and unfolding in time new
perspectives of meaning.

Mela and Puddu. He works as a guitar teacher, writes electroacoustic music and
collaborates as an editor of musicological texts with a publishing house in Rome.
He is graduated in “Musica e Nuove Tecnologie” from the Conservatory of Florence.
● Davide Sardo:
studied double bass with Sandro Fontoni and Adriano Orrù. His activities span from
composing original scores for theatre shows and short movies to doing sound design
for theatre and movies. Beyond this he also writes electronic and electroacoustic
music and works as a record producer.
Anno di composizione del lavoro | 2017
The work is based on percussive sounds taken from Indonesian Gamelan intertwined
with sounds captured in an abandoned building, overlayed with double bass and
e-bowed guitar phrases. The ritual element of Gamelan is visually expressed by
images of the moving light of votive candles filtered with the music.
● Georgina Derbez Roque (*1968, Mexico)
One of the most powerful voices of her generation, she was chosen by the Utopik
Ensemble in France to represent her country in a concert dedicated to the Mexican
contemporary music.
Some of her most representative works are her Concerto for Clarinet and orchestra
Ascenso al Celeste (2018). Her Double Concerto for piano, flute and orchestra
(2012) and her chamber opera La Creciente (2015).
Her catalog includes works for solos, duets, trios, string quartets, chamber ensembles
and symphony orchestra.
Her works have been performed in countries such as France, Germany, Spain,
Brazil, Italy, Holland, Denmark, Japan, Canada, Holland, and the USA.
She has had an extensive collaboration with Spanish interpreters, including Alberto
Rosado, Clara Andrada, the SIGMA PROJECT saxophone quartet, the Brower Trio
of Valencia and recently with the Trio Arbós of Madrid.
Awarded by the Sistema Nacional para Cultura y las Artes (National System for
the Culture and the Art) for the fourth time, she serves as a teacher of composition,
analysis and orchestration at the Superior School of Music of the INBA (Nacional
Institute of the Fine Arts).
During her musical training she studied with Marta Garcia Renart and Ana Maria
Tradatti (piano), and with Arturo Márquez and Ana Lara (composition), as well as
numerous courses in Europe with teachers such as Toshio Hosokawa, Klaus Huber,

in popular music and improvisation ensembles, and in transdisciplinary collective
creation projects. Studied harmony, counterpoint and composition with María
Angélica Corrado and harmony and improvisation at the conservatory of Music of
the city of Buenos Aires Astor Piazzolla. She is currently studying electroacoustic
composition at National University of Quilmes; and is carrying out research oriented
to the study of mixed and acousmatic works of contemporary Argentine composers
within the framework of TEMAC project at UNQ.
Colonizaciones :
The occupation of space is taken as a metaphor for how we relate and position
ourselves in front of the other, the di erence. The voice, as the most direct expression
of the organic, mutates, transforming itself into a mechanism. Tensions and frictions
between elements of divergent nature generate a counterpoint in the dispute for
space. The materials displace one another, masking and attempting to occupy the
entire sound eld, but the voice still resists.
The text is a construction based on excerpts from Todorov and Hegel’s writings on
the conquest of America and the questioning of the idea of alterity. Voice: Ivonneth
Rosero.
● Bohi Choi:
born 1986 in Busan, Republic of Korea, graduated in sculpture from Chung-Ang
University, Republic of Korea in 2010. After a year and a half she moved to Germany,
where she has been studying space and body concepts with Professor Andrée
Korpys and Professor Markus Löffler since 2014 at the Hochschule für Künste
Bremen in Germany.
Art in the SD card | 2017
Art in the SD card (2017) by Bohi Choi is linked with meditation. She has defined her
inner cosmos as a space. This motive was influenced by her oriental origin and is
directly related to her buddhist upbringing.
This video-sound work shows how she deals artistically with the concept of fantasy.
She explores within it her current perception and uses it as a way to unfold her
artistic practice.
● Riccardo Culeddu:
Riccardo Culeddu is graduated in classical guitar after studying with Bandini,

Those objects, setted up as instruments, are amplified by contact type microphones
expanding its sound qualities binding it together with the ensemble and, at the same
time, its constructive materiality is visually expanded by the zoom of a video-camera
becoming the starting point of the visual resources that will constitute the video.
● Cecilia Castro:
born in Córdoba, Argentina in 1980. Composer and sound artist, she received
her bachelor degree in electroacoustic media and composition from the National
University of Quilmes. She works as professor at the Tres de Febrero National
University in the Electronics Art career.
www.ceciliacastro.net
Doppelgänger
Where religion once was, design has emerged. The modern subject has a new
obligation: the obligation to self-design, an aesthetic presentation as an ethical
subject. (Boris Groys)
Inspired by Boris Groys’ book, The Obligation of Self-Design, this piece commissioned
by the experimental group Calato tries to express the concerns about self-design
and its use as a means of artistic circulation, currently enhanced by social networks.
On the concept of the double ghost, I expose the force that leads the artist to confront
the self-image: correct it, change it, hide it, adapt it or contradict it.
Roma I:
... Now that we live in an electric environment of information coded not just in visual
but in other sensory modes, it’s natural that we now have new perceptions that
destroy the monopoly and priority of visual space, making this older space look as
bizarre as a medieval coat of arms over the door of a chemistry lab.”(War and Peace
in the Global Village, Marshall McLuhan)
ROMA proposes a timeless space. A future built on ruins of an aural past where
all its sound elements are reused and arranged in a new scene that questions our
perception of time, space and everything that human pretended to order in there.
In this situation, the sampler and the sound banks are like a great archive of sonic
information where we do archeology of consumption, production and attention.
● Julieta Cerrato:
Composer, born in Buenos Aires, Argentina. Her works include acousmatic music,
chamber music and mixed media. She participated as bass player and guitarist

Miller, Marcello Fera, Giulio Castagnoli, Giovanni Damiani, Marco Lombardi, Silvia
Colasanti, Gerolamo Deraco, Federico Gardella, Enrico Correggia, Alessandra
Ravera, Eckart Beinke, Gwyn Pritchard, Stefan Streich, Martin Daske, Rainer
Rubbert, Charlotte Seither, Laurie Schwartz.
Since 2002 she has been Visiting Professor at the University of the Arts of Bremen
(D). She has given lectures and masterclasses at the Escuela Universitaria de
Musica di Montevideo (UY) as well as at the Universities of Bergen (NO), Oldenburg
(D), College of Santa Fe (USA), Trinity Laban Conservatoire London (GB), John
Cabot University Rome (I), Weissensee Kunsthochschule Berlin (D), Hochschule f.
Musik, Theater und Medien Hannover (D) and the Music Conservatories of Perugia
and Bolzano (I). For the Editor L’Epos (Palermo) Ulrike Brand has curated two
volumes about the work of John Cage and Giacinto Scelsi.
her focus is on multimedial projects of conceptual sound-exploring, improvisation
and performance. In this context she is working with performers as well as visual
artists and choreographers. In 2015, she received the Research Grant of Berliner
Senat and in 2016, the Künstlerhaus Wiepersdorf Scholarship by the Ministry of
Cultural Affairs Brandenburg.
● Carolina Carrizo:
Carolina Carrizo is composer and pianist. She was born in 1986 La Plata, Argentina.
She studied composition with Mariano Etkin, Carlos Mastropietro and Luis Menacho
at the Facultad de Bellas Artes of the UNLP (National University of La Plata,
Argentina). Since 2017 she holds the position of composition assistant professor at
the same University.

Las cosas mudas | 2019
Video realization | Mora Carrizo and Carolina Carrizo
Recorded | Ensamble Megafón
This piece was realized as an audiovisual version of the piece Las Cosas Mudas for
sinfonietta and audiovisual percussion set, commissioned by the Festival Generación
TACEC and premiered in 2018 at TACEC, Teatro Argentino de La Plata.
This piece arises from the possibility of inquiring about the material aspect of the
construction of a selection of disuse objects such as corrugated sheets, galvanized
tubes, an antenna and aluminium sheets at differents scales, both sound and visual.

Some of her other activities:
- Performing at international music festivals in Iran, Greece, Italy, Germany, etc.
- Having various performances in Iran, Czech, Germany, Netherlands, Greece, Italy,
Mexico, etc.
- Cooperating with Joachim Heinz in Alma Project
- Being the founder, director, poet and singer of Najva Ensemble (Contemporary
Music)
- Cooperating with Yarava Music Group.
● Santiago Bogacz:
Santiago Bogacz is a composer and guitarist born in Montevideo, Uruguay, in 1990
Un Nuevo Estado | 2015
After some years of having a certain image in my head, filled with questions, I had
finally found a way to make it tangible. This piece was the beginning, with those
questions answered by new ones. And I could
say I’m still asking myself the same, maybe even more profound.
● Branco Brancowitsch – musician and Ludger Näkel – artist:
In 2017 they implemented “ABOUT TO LEAVE” their inaugural collaborative art
project. In 2018 their first exhibition was held in “R. - Raum für drastische Maßnahmen”
in Berlin.
ABOUT TO LEAVE | 2017
Music, art, dust, heavy construction work. Rough hands, chapped lips, hoarse voice,
uncouth behaviour, bleak future. Do you see? Do you hear? Is it possible to perceive
reality beyond it’s limitations?
● Ulrike Brand:
Ulrike Brand, born in Germany, was introduced to contemporary cello-playing by
Siegfried Palm.
Since 1985, she has participated as a soloist in the major festivals of contemporary
music in Italy, Germany, Switzerland, France, Luxembourg, Greece, Slovacchia,
Mexico, Russia and Uruguay.
She has worked closely with John Cage, as well she has commissioned and
premiered works by several composers, among others: Christian Wolff, Barbara
Monk-Feldman, Federico Incardona, Graciela Paraskevaidis, Samir Odeh-Tamimi,
Joachim Heintz, Stefano Trevisi, Cheol-Ha Park, Karen Odrobna Gerardi, Steven M.

and artistic training include research and production in experimental theatre. He
followed a course in mime acting at “Quelli di Grock” in Milan, and a course in body
and movement techniques at the mime school of Gregorio Spini. As a musician, he
trained in choir conducting at “Villa Simonetta” music school, Milan. He graduated in
singing at Istituto Musicale Orazio Vecchi, Modena, and specialized in didactics of
singing at Istituto Musicale di Studi Superiori Arrigo Boito, Parma. He also studied
electronic music in the same institution.
OGNI TEMPO È VESTE DELLA TUA CARNE:
Ogni tempo è veste della tua carne
e i veli ch’essa ti ricopre
son manti di voci e canti.
Ogni tempo veste della tua carne
calan dalle membra essa vanti
con l’ombre e pose indarne
l’invocar mio il suono che allo
spazio dispersi intorno e invane
della mia vita volsi a novo incanti
We hide time beneath the skin, time infiltrates the flesh, and I am seduced by the
fickleness of material forms: water flowing and smoothing stones, light invading,
shining through the objects, while the eyes - as a window on life - pick the blooming
and withering of moments.
● Shaghayegh Bagheri:
Shaghayegh Bagheri, Soprano Singer, Poet, Vocal Coach.
She began her music career with playing Daf and singing Iranian Traditional Music
in different ensembles at the age of thirteen.
She started classical singing under Mehdi Shams Niknam and has pursued her
education so far, working with other professors abroad like Norma Kikat, Angela
Postweiler , Laura Aikin
By this time, there are 3 albums of her being released in the U.S, “Of Your Hands”
and “Free” (Najva Ensemble). In October 2018,
Seyr und Silence with Joachim Heintz in July 2019,
her book “Raze Hashtom” ( The 8th Secret) was also published by Ronak Publication
in Netherlands.

with Rebecca Saunders and José María Sánchez-Verdú.
As a composer and organizer, Abedian has participated in numerous concerts,
lectures, and other events in Iran since 2006. He established the record label
Contemporary Music Records (2009) in Tehran. Since 2003 he has written and
translated several articles about contemporary music in Iranian music journals as
well as MusikTexte (2014) and Lexikon Neue Musik (2016) in Germany.
As a commissioned composer of numerous festivals and ensembles, his works
have been performed in different countries. As co-initiator of the first competition for
electroacoustic music composition in Iran (Reza Korourian Award), he was a jury
member and publisher (2015 - 2018) in this event. The DEGEM (German Society
for Electroacoustic Music) has published two of his works in its CD-Edition (CD 13
Grenzen, 2015 as well as CD 14 Escape, 2016)
● Sepehr Amini:
Sepehr Amini was born in Tehran, Iran. in 2006 he moved to Italy in Florence
and began his classical guitar studies. In 2013 he enrolled himself in the field of
electroacoustic music under the guidance of prof. Alfonso Belfiore. In October of the
year 2017 he graduated with honors in electronic music.
● Nima A Rowshan:
Nima A Rowshan (b.1985) began studying music at childhood by playing the piano.
By entering the Art university of Tehran in 2005, he studied with “Hamed Mohajer”
and in the same time he started composition experimentally and through studying
the great composers. Nima later attended master classes of “Alireza Mashayekhi”.
He co-founded “Ensemble-M” in 2006 to perform & introduce contemporary classical
music in Iran. In 2009 he decided to pursue further studies with “Michel Merlet” at the
“ècole normale de musique de Paris”.
He is active as a composer and his works have been performed variously in festivals
and events. He is also the art director of “Aleph Foundation”.
● Nazario Augusto :
Nazario Augusto was a composer, musicologist, musical therapist, painter. He
studied at Università di Pavia (Facoltà di Musicologia, Cremona) then specialized
in musical therapy in Assisi. He held research in the fields of genesis and structure
of the sound form, and phenomenology of sound for an analysis of the traces of
a musical dimension inside memory. He also specialized in family mediation, thus
developing competences in gestalt therapy and relational fields. Both the educational

● Break Time
The 2nd Part:
• Ali Balighi: Kha’ne Haftoom for Santour and fixed media
• Vahid Alahverdi: Room 406 for fixed media
• Sepideh Yaftian and Parham Izadyar: Insects Fall in Love too for Accordion and
fixed media
• Javad Bahrami: Untitled for fixed media
• Amin Khoshsabk: Manifestation for Accordion and Live Electrostatics
• Farhad Shirinzadeh: Tower of Silence for fixed media
• Shahrzad Talebi: Remember for Santour and fixed media.
Accordion: Eva Zöllner, Santour: Soheil Tabatabaei
Electronics: Farhad Ilaghi Hosseini

● Sara Abazari:
learned piano with Farimah Ghawamsadri and composition with Alireza Mashayekhi.
She left for Germany, where she studied composition with Kryzstof Meyer, music
theory with Johannes Schild and piano with Klaus Oldenmeyer at the Cologne
University of Music. She received her PhD in music theory from the University of
Music and performing Art in Vienna for her thesis on “Music and Power in Iran”
with Dieter Torkewitz. Analysing contemporary music and researches in sociology
of music are the core of her endeavour. Her compositions have been performed
in Musik Triennale Köln and Musik Fest Siegen, i.a. She is a Professor of Music at
Tehran University.
● Arsalan Abedian:
Arsalan Abedian was born in 1984 in Tehran (Iran). His musical studies began by
learning to play the santur (a Persian traditional instrument) with Omid Sayyareh. In
2007 he graduated from Azad University with a Bachelor’s degree in composition
and in 2011 from Tehran University of Art with a Master’s degree in the same field.
He continued his studies at the Hanover University of Music, Drama and Media
(where he obtained a Master’s degree in Electronic Music in 2014 and a Soloklasse
Konzertexamen degree in composition in 2016). Abedian studied composition in Iran
i. a. with Kiawasch Sahebnassagh and in Germany with Oliver Schneller, Joachim
Heintz, Ming Tsao and Gordon Williamson as well as taking composition seminars

● The Sixth Day - Thursday July 25th (The Third Part) | 19:00-19:30/20:00-20:30
Da Theatre House
Screening Trilogy “Please Stay Behind the Red Line!”
A Film By: Abouzar Kabiri
First Episode: If I Was Rachel, Van Gogh Would Send his ear for me
Music: Ardeshir Jofreh
Second Episode: Hearts do not freeze at 35 degrees Celsius
Music: Arsalan Abedian
Third Episode: Please Stay Behind the Red Line!
Music: Mehdi Jalali
Producer: Abouzar Kabiri in Collaboration with Yarava Music Group

● The Seventh Day - Friday July 4th (The First Part) | 15:00-17:00
Sarv Cultural Center
• Masterclass Composition Dimitri Papageorgiou with elected composers of Reza
Korourian’s Awards 2019
● The Seventh Day - Friday July 4th (The Second Part) | 17:00
Sarv Cultural Center

• awarding the Forth year winners Reza Korourian’s
• releasing the CD of the Third year Reza Korourian’s
• a speech by Gelareh Soleimani
• a speech by Ali Gorji
• screening the video by Abouzar Kabiri on Reza Korourian’s music
• Reception

● The Eighth Day - Saturday July 5th | 16:00
University of Tehran, Faculty of Fine Arts, Avini Concert Hall
• Closing ceremony
• a speech by Sara Abazari

Eelectroacoustic Music Concert
The 1st Part:
• Alireza Mashayekhi: Happy Electronic Sounds, Fixed Media
• Soheil Shirangi: Homeland, Fixed Media
• Farshad Fataee: Piece for Solo Trumpet & Electronics
Trumpet: Amirhossein Nouroozi

Nader Mashayekhi

Ali Gorji

● Break Time
The 2nd Part:

• Alireza Amirhajebi: Time in Garden
• Evelyn Frosini – Samoa, four channels
• Giacomo Guerrin: Ground Recon
• Serena Conese: Transitions
• Valerio Orlandini: In Inverno
• Julieta Cerrato - Colonizaciones
• Electronics: Farhad Ilaghi Hosseini

● The Fifth Day - Wednesday July 24th (The First Part) | 10:00 - 16:00
University of Tehran, Faculty of Fine Arts

• 10:00-13:00 | Composition Masterclass | Ali Gorji | Kargah 1
• 11:30-13:30 | Advanced Csound 2 | Prof. Joachim Heintz via Skype | Class 1
• 14:00-16:00 | Accordion & Recorder in context of contemporary music | Eva Zöllner &
Verena Wüsthoff via Skype | Class 1

● The Sixth Day - Thursday July 25th (The First Part) | 18:00-22:00
Da Theatre House
Video (Loop)
• Soheil Memari: straight 2018
• Hassan Sheidaei: free in prison 2015
• Elke Swoboda: Funkelndes Nachtlicht

●The Sixth Day - Thursday July 25th (The Second Part) | 18:00-18:30
Da Theatre House
Video + Improvisation
Video Artist Annebarbe Kau
Ulrike Brand, Cello

● The titles of the Videos:

“Videolied rot” (“Videosong Red”)
“Holunderlied” (“Elderflower Song”)
“Windabgeworfenes Licht” (“Light thrown by the Wind”)

Freiburg with the available techniques at that time. Using Live-Electronic enabled
Nono to still focus more on the sound, including different aspects of the space in the
music, such as moving the sound in the concert room. All these influenced his other
pieces in this period, which do not use Electronics at all.
Majid Tahriri | Study of the works of Pierre Schaeffer and Pierre Henry, founders
of the Musique concrète
The roots of electronic music can be found in the concrete music. Their founders
Pierre Schaeffer and Pierre Henry composed with tape recordings, which they
processed using various techniques to a musical work.
Arvin Sedaghatkish | Aspects of Aesthetic of Electronic Music in Iran: Tradition
as Musical Object
Perusing the relationship between electronic music (or generally modern music) and
musical traditions in Iran is of great importance because well-known composers or
newbies of this musical genre for various reasons apply it as resource for creativity.
Although we can find exceptional instances of this approach without objectivizing
relations but from aesthetical point of view most of known instances of Iranian
electronic music are based on object-like use of materials and components of the
musical tradition.
Ali Gorji | Serialism and emergence of open form
Exploring the concept of open form is undoubtedly one of the key factors in
understanding the compositional thoughts behind serial music of 1950s. After a brief
introduction of two influential pieces of this period, i.e. Pierre Boulez’ 3rd Sonata for
piano and Karlheinz Stockhausen’s Klavierstück No. XI, we will look into the new
possibilities which this particular evolution in formal conception offers to composers.
● The Fourth Day - Tuesday July 23rd (The Second Part) | 16:00-17:30
University of Tehran, Faculty of Fine Arts, Gallery
Electroacoustic Music Concert
The 1st Part:
• Nima A Rowshan: Short Study for Violin & Sines
• Cecilia Castro - Roma I, Fixed Media
• Santiago Bogacz: Un Nuevo Estado, Tape, stereo
• Marijana Janevska: Purusha, Tape, 4 Chnls
• Ivonneth Rosero - Incrustaciones Dalma, Fixed Media
• Joachim Heintz: The Grief of the Fishes, Tape, 4 Chnls

• TINA DUNKEl: BLUE BIRDS BLACK SUN
• Branco Brancowitsch and Ludger Näkel: ABOUT TO LEAVE
• Bohi Choi: Art in the SD card
• Jakob Lorenz and Lukas Schäfer : Music for Something Something
• Cecilia Castro: Doppelgänger
• Carolina Carizzo: Las cosas mudas
• Valentin Pelish: String Quartet
• Luciano Giambastiani and Paula Massarutti: constructoras + instalar
• Jorge Diego Vazquez Salvagno: Tiempo Memoria Huella
• Evelyn Frosini: Samoa
• Carlotta Ferrari: Madonna Latina
• Carlotta Ferrari: Gioconda
• Barbara Jazwinski: Solliloguy
Clarinet solo: Esther Lamneck, Video: Alfonso Belfiore
• Nazario Augusto: OGNI TEMPO È VESTE DELLA TUA CARNE
• Riccardo Culeddu and Davide Sardo: I’ll Come Following You
• Sepehr Amini: A DREAM

● The Third Day - Monday July 22nd (The Third Part) | 20:00 - 22:00

Video Screening of Eva Zollner and Verena Wusthoff’s concert:
• Georgina Derbez (1968) La Forca, il sparvier (2006) for recorders and accordion		
• Farzia Fallah (1980) In sechs Richtungen (2016) for accordion & tape
Recorded Tanbur: Mehdi Jalali		
• Farzia Fallah (1980) Besorgnis der Sperlinge (2013/14) for recorder & tape		
• Beat Gysin (1968) Anor (2006) for recorders, accordion and tape

● The Fourth Day - Tuesday July 23rd (The First Part) | 09:00 – 13:00
University of Tehran, Faculty of Fine Arts, Class 1
Seminar Program:

• 09-10 | Farzia Fallah | Nono’s musical thinking concerning Live-Electronics
• 10-11 | Majid Tahriri | Study of the works of Pierre Schaeffer and Pierre Henry, founders of
the Musique concrète
• 11-12 | Arvin Sedaghatkish | Aspects of Aesthetic of Electronic Music in Iran: Tradition as
Musical Object
• 12-13 | Ali Gorji | Serialism and emergence of open form

Seminar’s Abstracts:
Farzia Fallah | Nono’s musical thinking concerning Live-Electronics
Live-Electronic became an essential part of Nono’s Music in his last pieces composed
in the 1980s. This was the result of working in the SWR Experimental Studio in

course requires some previous knowledge in Csound. An introduction to Csound will
be given in parallel to this class by Farhad Ilaghi Hosseini.
● The Second Day - Sunday July 21st (The Second Part) | 14:00 - 16:00
University of Tehran, Faculty of Fine Arts
• Discussion with Prof. Beat Furrer via Skype | Class 1

● The Second Day - Sunday July 21st (The Third Part) | 16:30 - 17:30
Hanooz Bookstore
• A look at composition techniques and aesthetics of audio-visual compositions
Speaker: Elke Swoboda
In the relatively young phenomenon of audiovisual composition, composers have
different approaches to composition techniques and aesthetics. This lecture will
discuss how composers deal with the two media to merge them into one work.
Elke Swoboda | Shadows
This audiovisual composition (for video, Ganassi-Recorder and Kamanche) deals
with the fascination for shadows and the fear of it. It merges physical aspects with
mythological ideas and psychological processes.
● The Second Day - Sunday July 21st (The Third Part) | 18:00 - 19:00

«Eclipse»: Seminar about “Eclipse in 4:33” piece by Shahrokh Khajenouri on Michelangelo
Antonioni’s Film
Speaker: Shahrokh Khajenouri

● The Third Day - Monday July 22nd (The First Part) | 09:00 - 10:00
University of Tehran, Faculty of Fine Arts

• Electronic Music Equipment : installation and setup 2 |Farhad Ilaghi Hosseini | Kargah 1 |
10:00-13:00
• Introduction Csound 2 | Farhad Ilaghi Hosseini | Kargah 1

● The Third Day - Monday July 22nd (The Second Part) | 18:00 - 20:00
Da Theatre House
Video Art:
• Andreas Drewer: Focus
• Sebastian Moske: Die Behauptung
• Anna-Lena Völker and Ariane Litmeyer: Granada
• Irene Strese: ABSENCE

For Yarava Music Group
• Sara Abazari: “Fin d’Oise” (2019)* for Violoncello
Violoncello: Ulrike Brand
Electronics: Farhad Ilaghi Hosseini, Joachim Heintz

● Break Time
The 2nd Part:

• Helmut Zapf: “ach B” (2000) for Violin and Electronics
Violin: Babak Kouhestani
• Karlheinz Stockhausen: “Set Sail for the Sun” ** for Ensemble
Dream House Ensemble
• Tobias Klich: “Verborgenes Zeigen” (2018)** for Amplified Tanbur
Tanbur: Mehdi Jalali
• Beat Gysin “Anor” (2006) for Recorders, Accordion and tape
Recorders: Verena Wüsthoff, Accordion: Eva Zöllner
Electronics: Farhad Ilaghi Hosseini, Joachim Heintz

Yarava Modern Orchestra in Persian Serial

Pegah Taslimi, Khashayar Pasdar, Parastoo Pirastefard, Niusha Baraee, Sogand Majdabadi

Dream House Ensemble in Set Sail for the Sun:

Soheil Shirangi, Sina Jabbari, Parsa Sotoudeh, Armin Mohammadi, Meysam Ghodrati,
Alireza Amirhajebi
*World Premier
**Iran’s first performance

● The Second Day - Sunday July 21st (The First Part) | 09:00 - 10:00
University of Tehran, Faculty of Fine Arts

• Electronic Music Equipment : installation and setup 1 |Farhad Ilaghi Hosseini | Kargah 1 |
10:00-13:00
• Introduction Csound 1 | Farhad Ilaghi Hosseini | Kargah 1 | 11:30-13:30
Advanced Csound 1 | Prof. Joachim Heintz via Skype | Class 1

About workshop:
This workshop will explain some models of working in the electronic domain, in
particular in the constellation «instrument plus live electronics». It will implement
these models in the audio programming language Csound (www.csound.com), and
will ask for the relation between compositional idea and technical tool. The advanced

and transparent melody fragments in the middle register can all be associated with
different aspects of one or more characters in an abstract acoustical narrative. The
composers use successfully the possibility of narration with pure musical or nature
derived sounds and without any particular story.
Ali Gorji
Berlin, 30 June 2019

This year’s RKC was an amazing experience. We had as many valuable submissions
as never before, in my opinion. We had good pieces not only for accordion, but
also for Iranian Santour and electronics. And female composers are playing an
important role again. This all shows that the RKC established a forum for composed
electroacoustic music in Iran. A place to meet and to continue the never ending
discoveries, questions and experiences in music ...
Joachim Heintz
Summer 2019

■ Tehran International Electronic Music Festival
Electroacoustic Music Composition Competition
“Reza Korourian Awards” 2018
● The First Day - Saturday July 20th (The First Part) | 18:00
Negarestan Garden and Museum / Ruh Al-Amini Hall
Opening Ceremony:

• Shahrokh Khajenouri: “all of you” (2008) Fixed Media
• A speech by Mehdi Jalali on the Festival and Electroacoustic Music Composition Competition
“Reza Korourian Awards” 2018
• Reza Korourian: “Electrominimal” (2005-2008) Fixed Media
• A speech by Nader Mashayekhi on The role of electronic music in iran
• Reception

● The First Day - Saturday July 20th (The Second Part) | 20:00
Negarestan Garden and Museum / Ruh Al-Amini Hall
Electroacoustic Music Concert
The 1st Part:

• Gelareh Soleimani: “Dialogue” (2019)* for Clarinet and Electronics
Clarinet: Sara Tarabadi
• Mesias Maiguashca: “El Nagual”** Fixed Media 4 Chnls
• Arsalan Abedian: “Persian Serial” (2008) for Ensemble and Electronics

■ Works of the winners of the fourth year of the Electroacoustic Music
Composition Competition:
Reza Korourian Awards (2019)
A) Resident of Iran:
1st prize: “Remember” for Santour and fixed media. Shahrzad Talebi
2nd prize: “Tower of Silence” for fixed media. Farhad Shirinzadeh
3rd prize: “Insects Fall in Love too” for Accordion and fixed media. Sepideh Yaftian
and Parham Izadyar
In this year’s Reza Korourian Competition for Electroacoustic Music the jury was
very pleased to find the majority of submitted compositions being of high-quality
regarding aesthetical and technical points of view. In the following text I would like to
disclose briefly my own personal opinion about the three prize winning compositions
without claiming generality in this matter. I am convinced that each listener must find
his or her own individual way of listening to a piece of music and that there is no right
or wrong in doing so. What matters is the act of listening itself. It is most important
as a listener to take an active part in a rational, emotional and nonetheless physical
dialogue with a work of music. This complex dialogue, which is per se influenced by a
manifold of social and historical factors as well as cultural and personal experiences,
offers endless potential ways of realization.
In the first selected piece for Santour and fixed media we are encountered with a
variety of familiar and non-familiar sounds of Santour which are mingled organically
with electronic sounds (with or without recognizable acoustic origin) into an intelligible
form. Carried upon the base of a calmly developing formal process, the composer
is succeeded in creating an exciting musical world which appeals to the listener’s
imagination and invites him to immerse in its coherent diversity with his auditive sense.
The second selected piece for fixed media is like a window opening inside an endless
static form, which creates acoustic spaces with successively or simultaneously placed
distinguished sound objects inside. These objects, differentiating in their constitutive
parameters like frequency, reverb and panning as well as in their integral energetic
charge are able to focus the listeners attention onto the physical depth of auditive
perception and making him incessantly aware of this third dimension.
The third selected piece for accordion and fixed media places the instrument by
means of electroacoustic sounds into a soundscape. The use of accordion-made but
humane-like “breathing” sounds, employing distinguished treble and bass registers
of accordion (in live performance and in tape) as well as accordions playing simple

aber selbst im lager konnte er, zum glück, dinge des täglichen lebens sammeln, müll,
abfall, und sie in der kunst zusammenfügen. nach zwei jahren waren die britischen
autoritäten überzeugt, dass er kein deutscher spion war. er wurde entlassen. nun
also, schon ein alter mann, und ernsthaft krank, musste er von neuem beginnen,
in einem fremden land, immer noch im krieg. er arbeitete immer, in seiner kunst,
und versuchte sein leben zu organisieren. niemals klagte er. vielleicht mit zwei
ausnahmen. einmal kurz, als er hörte, dass sein ehemaliges wohnhaus in hannover,
in dem er zehn jahre an seiner installation gearbeitet hatte, zerbombt wurde. und
hin und wieder, wenn er zu wenig kraft fühlte um jeden tag zu arbeiten, in seiner
kunst. als der krieg vorbei war, wurde er gebeten einen aufruf für menschlichkeit
und demokratie zu unterzeichnen. nein, sagte er, ich bin für menschlichkeit und
demokratie, aber als künstler darf ich nur an die kunst glauben, und an nichts sonst.
so starb er, aber er widmete seine letzte arbeit dem ostad taher (yarveysi), dem
großen meister der tanbur, dem bauern, dem armen mann, dem reichen mann. und
so sind wir verbunden.
joachim heintz
17. juli 2019 hannover

■ The jury of the fourth year of the Electroacoustic Music Composition Competition
Reza Korourian Awards 2019
Ali Gorji
Joachim Heintz
Sara Abazari
Mesias Maiguashca
■ Selected works of the fourth year of the Electroacoustic Music Composition
Competition:
Reza Korourian Awards (2019)
A) Composers with residency in Iran:
“Room 406” for fixed media. Vahid Alahverdi
“Kha’ne Haftoom” for Santour and fixed media. Ali Balighi
“Untitled” for fixed media. Javad Bahrami
“Manifestation” for Accordion and Live Electroacoustic. Amin Khoshsabk
B) Residing outside Iran:
This part had no selected winner.

sind die armen leute in eurem land von den sanktionen betroffen, nur weil sie arm
geboren sind. diejenigen, deren arbeit nicht gewürdigt wird, diejenigen, die keine
chance auf ein leben haben das menschlich genannt werden kann — all sie werden
jeden tag zurückgewiesen, stunde um stunde, in den meisten ländern dieser erde.
sag mir, liebe vier, hat das alles irgend etwas zu tun mit dem vierten teheraner
internationalen elektronischen musik festival? mit kunst, mit musik, mit
zusammenkommen, mit gemeinsamem hören, mit mögen und nicht mögen,
mit schaffen, mit teilen, mit gefühlen, mit gedanken, über frequenzen, über
filterkoeffizienten, über klangfarben, über kompositorische entwicklungen, über
form? — ja, sagte die liebe vier, es hat. vielleicht ist nicht jeder dieser meinung;
deshalb erzähle ich als fünfte botschaft eine geschichte. denn jeder freut sich über
geschichten, und besonders über lustige geschichten. und dies ist eine lustige
geschichte, über einen lustigen mann aus hannover. als er ein kind war, so die
legende, baute er sich einen schönen garten. er liebte ihn wirklich, seinen garten.
aber eines tages zerstörte eine gruppe jungens seinen garten. richtig gründlich
kaputt machten sie ihn. ihr wisst wie jungen sein können. und wisst ihr was er
tat? er schrie. laut. laut und lange. nicht nur einige minuten, nicht nur einen
tag. er schrie, und lag nieder im fieber, ein ganzes jahr. er hätte sterben können,
aber er starb nicht. und nach diesem jahr stand er auf, und war ruhig. der große
krieg kam, und er war ruhig. aber als der krieg vorbei war, explodierte er. er
explodierte in kunst. alles war kunst für ihn, jede alte fahrkarte der straßenbahn,
jeder gebrauchte lappen, jedes gebrochene holz. es ist kunst, sagte er, wenn wir
es in einen rahmen setzen, in dem es zu einem neuen leben kommen kann. in dem
seine teile miteinander in beziehung treten können, als wert gegen wert. er war so
aktiv, dass er seine kunst in seinen wohnräumen weiterführte. er begann so viele
objekte in seiner wohnung zu bauen, dass die wohnung selbst zu einer installation
wurde. an dem tag, als er darüber nachdachte, wie er durch die decke brechen
könnte, weil seine organische installation sich dorthin ausbreiten wollte, übernahm
das naziregime die macht in deutschland. er verlor seine arbeitsmöglichkeiten, und
weil die länder feinde wurden, konnte er seine vielen freunde in anderen ländern
nicht mehr treffen. aber er arbeitete weiter, in seiner kunst. er arbeitete auch weiter,
als er in ein land im norden europas emigrierte. er sammelte das material von
dort und begann eine andere große installation daraus zu bauen, in einer kleinen
hütte nahe seinem haus am meer. er war wirklich eine lustige person. immer witze
machen anstatt niedergeschlagen zu sein! als die naziarmee nach nordeuropa kam,
nahm er das letzte schiff, gerade eben noch, das nach england fuhr. in england
wurde er interniert, denn er war ja aus deutschland, und deutschland war der feind.

his possibilities to work, and because the countries became enemies, he could not
meet his many friends in other countries any more. but he kept working, in art. he
also kept working when he emigrated to a country in northern europe. he collected
the material from there and started to build another big installation from it, in a small
hut close to his house. he really was a funny person. always kidding rather than
being depressed! when the nazi army came to northern europe, he took the last ship,
running, really running, which carried him to england. arrived in england, he was
prisoned in a camp. he was prisoned in a camp because he was from germany, and
germany was the enemy. but even in the camp he could, luckily, collect things from
daily life, trash, rubbish, and put them together in an artwork. after two years he had
convinced the british authorities that he was no german spy, and was released. so
now, already an old man, already seriously sick, he had to start from zero, still in war,
in a foreign country. he always worked, in art, and tried to organize his new life, and
never complained. perhaps except two complaints. the weaker one was when he
heard that a bomb destroyed the house in hannover where he had lived and created
over a decade his installation. the stronger one was about his fading ability to work
every day. when the war was over, he was asked to sign a paper for humanity and
democracy. no, he said, i am for humanity and democracy, but as an artist, i must
believe in art, and nothing else. so he died, but he dedicated his last work to ostad
taher (yarveysi), the great tanbur master, the farmer, the poor man, the rich man, and
ostad taher smiled. and so we are connected.
joachim heintz
17 july 2019 hanover

■ joachim heintz botschaft an TIEMF 2019
ich bin dankbar, dass der liebe mehdi jalali mich (ebenso wie ulrike, dimitri, eva und
verena) um eine botschaft gebeten hat, da unsere visa nicht gewährt wurden. als
kleines kind, wenn mir jemand den kleinen finger anbietet, nehme ich die ganze
hand. also fünf finger. die erste botschaft ist ganz kurz. ich bin so traurig dass ich
nicht bei euch sein kann. tränen! — —
die zweite botschaft ist ein witz. letztes jahr wurde ich von einer amerikanischen
universität eingeladen, aber ich bekam keine einreiseerlaubnis. und warum? weil
ich oft in den iran fahre und viele freunde dort habe. — dieses jahr wurde ich von
einer iranischen universität eingeladen aber das visum wurde abgelehnt. und
warum? weil ich zu den nationen gehöre, die gegen den iran sind .
aber — finger drei — es geht nicht um mich. wie viel mehr ist jeder von euch von
reisebeschränkungen betroffen, nur weil ihr im iran geboren seid. wie viel mehr

■ joachim heintz message to TIEMF 2019:
i am grateful that dear mehdi jalali asked me (as well as ulrike, dimitri, eva and
verena) for a message because of the visa rejection. as a small child, when you offer
me your small finger, i would take the whole hand. so please allow me five fingers.
the first message is very short. i am so sad not to be with you. tears! — —
the second message is a joke. last year i was invited by a university in america but
i was rejected from US border control. you know why? because i am frequently
travelling to iran, and have many friends in iran. — this year i was invited by a
university in iran but my visa was rejected. you know why? because i am supposed
to be against iran .
but — three — it is not about me. how much more is each of you affected by travel
rejections, only because you are born in iran. how much more are the poor people
in your country affected by the sanctions, only because they are born poor. the ones
who’s work is not valuated, the ones who have no chance for a life wich can be called
human, those are rejected day by day, hour by hour, in most countries of the world.
tell me, dear four, does this all have anything to do with the fourth tehran international
electronic music festival? with art, with music, with coming together, with listening
together, with liking and disliking, with creating, with sharing, with emotions, with
thoughts, about frequencies, about filter coefficients, about timbres, about dynamic
balances, about developments in composition, about forms? — yes, dear four said,
it has.
perhaps not everyone agreed about that, so at fifth message i have a story to tell.
because everyone is happy with stories, and in particular with funny stories. and
this is a funny story about a funny man from hannover. when he was a child, the
legend says, he built up a beautiful garden. he really loved it, his garden. but one
day, a group of boys destroyed this garden. you know how boys are. and do you
know what he did? he cried. loudly. you could really say he shouted. and not only
some minutes. not only one day. he shouted, and laid in fever for one year. he
could have died, but he did not die. after this year, he went out of bed, and he was
silent. the big war came, and he was silent. when the war was over, he exploded.
he exploded in art. everything was art for him, every used streetcar ticket, every
warn cloth, every broken wood. it is art, he said, if we can put it in a frame in which
it can come to a new life. in which its parts can react to each other, as value against
value. he was so active that he did not stop his artwork at his living place. he started
to build so many things in his appartment that it started to become an installation.
on the day he was thinking how to break through the ceiling, because his organic
installation wanted to grow there, the nazi regime took the power in germany. he lost

■ Reza Korourian Awards (2019)
announcing the winners of this year and publishing last year’s selected works.
This annual competition invites composers of all ages, who are interested in
electronic music, to participate in the competition in order to support and introduce
Electroacoustic music in Iran.
Reza Korourian Awards is held by «Yarava Music Group» and sponsored by
Korourian’s family.
■ Reza Korourian
Reza Korourian was born on November 5, 1971 in Tehran. He graduated from the
Faculty of Art and Architecture with a Bachelor’s degree in Music. He was also a
flutist, guitarist and pianist.
He studied Music Theory, Harmony
and basic lessons of Composition with
Alireza Mashayekhi and continued
studying Music Composition at
university with Farid Omran and
Kiawasch SahebNassagh. He then
pursued his passion for composing
more seriously with SahebNassagh.
He completed his study of Electronic
Music under the instruction of Shahrokh Khajenouri and Arvin Sedaghatkish.
Korourian was one of the five participants who attended the first electronic music
workshop in Iran which was held by Shahrokh Khajenouri. By 2008, he also
participated in Joachim Heintz’s electronic music workshop and received conducting
lessons by Manuchehr Sahbai.
He presented his thesis in electronic music and spent years of his life translating
reference books about electronic music and composition. His translation of Tom
Holms’ article “The Most Impressive Electronic Music Pieces” was published in
the 111th volume of “Art of Music” magazine.Two albums of his works have been
published by “Contemporary Music Records” so far. The only official performance
of his works was in “IC No.3” held by Yarava Music Group and with Khajenouri and
SahebNassagh providing the speech, introducing Iranian and the world electronic
music composers and presenting “In Dreams” by Korourian.A year later, “In Dreams”
was introduced and performed at Hanover University of Music, Drama and Media.
Reza Korourian departed this life in the morning of March 3, 2015.

Unfortunately due to visa problems,
our guests are not able to attend the
festival. We did our best to reschedule the
festival and here is the final program.

