Kassák Kortárs Zenei Műhely esték, 1977.
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Kassák Kortárs Zenei Műhely recordings (live) [Compilation]
Released
Recorded

February 20, 1977 (#1-3) Kassák Klub
Budapest, Hungary
April 22, 1977 (#4) Egyetemi Színpad
Budapest, Hungary

Genre
Length

Contemporary (improvised) music
82:26

Records / Riesz Ferenc, Bognár Ferenc
Collector/Maker Tillinkó
Wave files

Format

A Kassák Kortárs Zenei Műhely esték, 1977. magángyűjteményben szereplő hangfelvételeket tartalmaz, az
első három darab a II. kortárs est rendezvényen (Kassák Klub), a negyedik az Egyetemi Színpadon hangzott el.
Kutatandó: a valóságos és teljes zenészlista.

Track listing*
1.
2.
3.
4.

Négy magasság [Jeney Zoltán]
Csiga – Indítékok [Szabados György]
A hét napból [Karlheinz Stockhausen]**
Csiga [Szabados György]

11:43
24:55
31:15
14:33

Musicians***





Szabados György – leader, piano
Babits Antal – clarinet
Váczi Tamás – trombone
Kálnai János – oboe, cello






Tréfás István – violin
Körmendy Ferenc – viola
Lőrinszky Attila – double bass
?

Az eredetiből szerkesztett és módosított változat.
A Stockhausen-darabban a szerző Litánia című szövegét mondják, amelyből hanghiba miatt hiányzik néhány mondat. A hiányzó
részt az alábbiakban szövegesen pótoljuk.
*** A zenészlista esetleg hiányos.
Note: a Tillinkó Records listájából tudjuk a pontos helyszínt, dátumot és rendezvényt, valamint az elhangzott műveket.
*
**

Stockhausen A hét napból című művében elhangzó Litánia hiányzó szövege (sárgával):
…De meg kell szerezned neked is, különben hibás és elferdített lesz minden, amit én fölfogtam és amit általad kívánok
közölni.
Tán időd se, türelmed se lesz, hogy állandóan, egyre inkább arra koncentrálj, minél épebben hangozzék fel az, ami
belőlünk kívánkozik ki.
Ezért míg egyedül nem megy, én teszem helyetted.
Beállítalak, mintegy vevőkészüléket, hogy hamis vagy tiszta leszel-e, segítségedtől függ.
Legutóbbi élményem a rövidhullám. Amennyire lehetett megközelítettelek téged, s azt ami a levegőben zeng.
A nehézség az, hogy ne embercsinálta jeleket, zenét, hangzást közvetítsünk, hanem olyan rezgéseket, melyek egy felsőbb,
közvetlenül ható, körből jönnek.
Nem felsőbb fölöttünk vagy rajtunk kívül körből, hanem felsőbb bennünk és körülöttünk.

Szabados „vallomása” a Csigáról az Extrák között található.

