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17 kwietnia 2016 r., niedziela, godz. 1700
Koncert Studium Muzyki Nowej
oraz Studia Muzyki Elektronicznej i Komputerowej im. W. Kotońskiego

WŁODZIMIERZ
KOTOŃSKI
in memoriam

Ewa Liebchen flet
Marcin Piotr Łopacki
fortepian

Olga Paciej klawesyn
Barbara Okoń-Makowska
projekcja dźwięku

W programie utwory Włodzimierza Kotońskiego:
Opieka artystyczna:
Tierra caliente na taśmę
dr hab. Barbara Okoń-Makowska
Trzy etiudy rytmiczne na fortepian
dr hab. Edward Sielicki
Bucolica (Morton Feldman in memoriam) na flet solo
Partita na klawesyn (prawykonanie światowe)
Arietta e fiori na puzon i dźwięki elektroniczne
Koncertowi towarzyszy wystawa grafik Joanny Tumiłowicz
pt. „Król Ubu czyli Poczet Kompozytorów Polskich”
powiązana z operą Krzysztofa Pendereckiego.
Wystawa składa się z 25 prac w formie kart do gry w brydża
i zawiera 42 podobizny kompozytorów.
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Ich dystrybucja odbywa się w holu głównym uczelni od poniedziałku do piątku w godz. 1600-1900 oraz na godzinę przed koncertem.

bezpłat
karty w

