Rīgā koncertēs čella islandiešu pavēlniece – Hildura Gudnadotira
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Ceturtdien, 8. oktobrī, plkst. 21:00, Spīķeru koncertzālē uzstādies islandiešu čelliste un komponiste Hildura
Gudnadotira (Hildur Guðnadóttir), kura izpilda eksperimentālā popa un laikmetīgo mūziku. Rīgā viņa
uzstāsies ar elekto-akustiskā čella programmu. Savos solo darbos māksliniece atspoguļo plašu skaņu
spektru, variējot no intīmas vienkāršības līdz satrauktam ritmiskumam.
2014. gadā Gudnadotira tika nominēta kā Gada komponiste “Nordic Music Council” balvai. Savā karjeras
laikā Hildura paspējusi sadarboties ar vairākiem nozares izcilākajiem māksliniekiem, piemēram, Pan Sonic,
Throbbing Gristle, ar ko kopā veidojusi jaunu skaņu celiņu Dereka Džārmena 1980. gada īsfilmai „In The
Shadow of The Sun”, kā arī saspēlējusies ar konkrēto jeb dabas skaņu ierakstu karali BJ Nielsen. Hildura ir
sarakstījusi mūziku vairākām teātra izrādēm, deju uzvedumiem un filmām. Viņas darbus ir atskaņojis
Islandes simfoniskais orķestris, Islandes Nacionālais teātris, Tate Modern, Britu Filmu institūts, Zviedrijas
Karaliskā opera Stokholmā u.c.
2011. gadā maksliniece ieguva Islandes teātra balvu – Gríman – par viņas sacerēto mūziku izrādei Karalis
Līrs.
Koncertā Gudnadotiras uzstāšanos turpinās Ēriks Kiršfelds – Liepājas Simfoniskā orķestra čellu grupas
koncertmeistars, ilggadējs Baltijas kamerorķestra Kremerata Baltica solists un čellu grupas koncertmeistars,
kā arī Platons Buravickis, kas savos darbos izmanto industriālo skaņu savienojumus.
Tāpat uzstāsies norvēģu flautists Bjornars Habestads (Bjørnar Habbestad), kanādiešu audiovizuālais duets
Le Révélateur, kā arī nīderlandiešu mākslinieki Bass van Kolveiks (Bas van Koolwijk) un Gerts-Jans Prinss
(Gert-Jan Prins) ar improvizētu digitālo modeļu un bungu spēli.
Ar performanču programmu RIXC aizsāk šī gada festivālu, kura ietvaros notiks izstādes un konference
“Renewable Futures”. Savā 15 gadu jubilejā RIXC maina festivāla nosaukumu un virzienu – no 90. gadu
interneta kultūras dodoties uz plašākiem mākslas uz zinātnes laukiem.
Biļetes iepriekšpārdošanā pieejamas “Biļešu paradīze” kasēs, kā arī internetā www.bilesuparadize.lv
Ieeja EUR 7,50 / skolēniem, studentiem un pensionāriem – EUR 4.
Festivālu atbalsta: Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta Programma LV04 “Kultūras un dabas
mantojuma saglabāšana”, LR Kultūras ministrija, Mondriāna fonds, VKKF, Rīgas dome, Eiropas Savienības
Programma “Radošā Eiropa”, Gētes institūts, Amerikas Savienoto valstu vēstniecība Latvijā.
Kontakti un plašāka informācija: rixc@rixc.org, 67228478 (RIXC birojs), 26546776 (mob. Rasa Šmite).
http://rixc.org
http://lerevelateur.org/
http://www.basvankoolwijk.com/DLM/

