KONCERT V GALÉRII / X-ART: ONDREJ VESELÝ – CANTIGA
Galéria umelcov Spiša (GUS) – kultúrne zariadenie Košického
samosprávneho kraja, Zimná 46, Spišská Nová Ves, www.gus.sk
Termín podujatia:
24. 6. 2021, štvrtok o 19.00
Kurátor projektu:
Peter Machajdík, 0910 476 544
Kontakt pre médiá:
Mgr. Lucia Benická, riaditel@gus.sk, 0948 882 717
Mgr. Lenka Králová, projekty@gus.sk, 0948 882719
__________________________________________________________________________________
Produkcia/ kontakt:

Galéria umelcov Spiša, ktorej zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj, uvádza poslednú zo série
multimediálnych a hudobných konfrontácií v rámci projektu X-ART / KONCERT V GALÉRII. Cieľom
projektu je prezentovať experimentálnu hudbu v prepojení na umelecké médiá ako hudba, tanec,
výtvarné umenie a performancia.
Projekt za posledný rok uviedol šesť unikátnych hudobných prezentácií súčasnej experimentálnej hudobnej scény v koncepcii renomovaného hudobníka a skladateľa Petra Machajdíka, a to formou
živých i online koncertov. Posledný koncert predstaví Ondreja Veselého a jeho klasickú gitaru. Projekt
z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Profil hudobníka / Link: www.ondrejvesely.net
Ondrej Veselý sa narodil v roku 1989 v Čadci. Študoval na Ústave literárnej a umeleckej komunikácie
Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre (prof. PhDr. Július Fuják, PhD.), kde v roku 2020 obhájil doktorát
v odbore estetika. Ondrej Veselý je hudobný vedec a publicista, ktorý prednášal doma i v zahraničí na
Masarykovej univerzite v Brne (ČR) a na Helsinskej Univerzite (FIN) na pozvanie svetovo-renomovaného
semiotika Eera Tarastiho. Interpretačne sa etabloval predovšetkým v spojení so súčasnou hudbou a
tvorbou slovenských skladateľov. V svetovej premiére doposiaľ uviedol takmer 30 diel domácich aj
zahraničných skladateľov. Koncertoval doma i v zahraničí. Je autorom rozmanito zameraných štúdií
(hudobná pedagogika, estetika, slovenská hudba) a série rozhovorov so skladateľmi, publikovaných
na Slovensku, v Poľsku či USA.
Hudobný program Koncertu v galérii / X-ART
01 Johann Joseph Vilsmayr: Partita III (výber)
02 Joseph Kreutzer: Tri Rondá
03 Johann Kaspar Mertz: Romanza a Abendlied (z cyklu Bardenklänge, op. 13)
04 Vladimír Bokes: Tri miniatúry, op. 33
05 Roland Dyens: Songe capricorne
06 Sérgio Assad: Cantiga de Sertao
07 Sérgio Assad: Velho retrato
08 Peter Machajdík: Viac otázok než odpovedí
09 Erik Satie: Gnossienne no. 1
Skladba Petra Machajdíka Viac otázok než odpovedí (prvé uvedenie / slovenská premiéra) vznikla s
finančným príspevkom Hudobného fondu.
Na stiahnutie program, plagát:
http://gus.sk/index.php/programy/aktualne/program/koncert-v-galerii-x-art-ondrej-vesely-cantiga
ℹ Viac informácií:

www.gus.sk a na sociálnych sieťach pod názvom „Galéria umelcov Spiša“:
Facebook, Instagram, YouTube.

