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A Kurtāgonals projekt naplōszerűen összefoglalja
a rēsztvevők zenei munkāssāgāt, különös figyel-
met szentelve ifj. Kurtāg György ēletművēnek,
mely az egēsz lemez alapjāul szolgāl. Az elsődleges
cēlt az eredetileg a klasszikus avantgārd zenei kö-
zegben született művek XXI. szāzadi ātērtel-
mezēse jelenti. A közös munka eredmēnye a

kortārs „audiopod” eddig nem lētező műfaja, amely egy különös
hangzāsū és műformailag is szokatlan zenei kollāzs. Az ambient
hangzāsok sodrō āradata, a néha szinte csak ērezhető, mint hallhatō
basszusok, a finom szīnek és a hirtelen kitörēsek szerves egysēget
kēpeznek, messze tūlmutatva a zenei hatārokon, egy ūj zenei
struktūra virtuālis vilāgāba.

Kurtágonals
A Kurtāgonals (ECM New Series 2097) CD alapjān

A Gāyan Uttejak Orchestra előadāsāban
Közreműködik ifj. Kurtāg György

Entran
A Planet-Earth Transociety beavatō rituálēja, amely kēt önāllō, mēgis szoro

A kēt program egyetlen koncert keretēben

Az ember ēs a Guo eredendő nyelve a zenēlēs. A Guo megzenēsīti a
kultúrāk különböző antropolōgiai csomagolāsaiban talālhatō közös
többszöröst: az ember öröklött ösztönvilāgāt, melynek egy fantasz-
tikus elidegenītēsi rituālēja alakult ki a mindenkori tārsadalmi lēt
ēletērzēseinek szimbolizālāsāra. Ezt valamikor zenekultúrānak hīvtāk..
Napjainkban az ember mindennapi lētēben a hangszeres-humān er-
gonōmiai zenēlēs āltal mār lehetetlennē vālik a valōsāg zenei
ābrāzolāsa. Ezērt a GUO zenējēben a nem lētező, mitologikus
vilāgok zenēi, ēs a rokonlelkű. Eurōpān kīvüli magas kultūrāk zenei
hagyomānyai talālkoznak a minden jelenkori, posztmodern, öko-
vezērelt emberi lēnyben szüksēgszerűen meglēvő belső exodus
hīvōszavāval.

society
san egymāshoz kapcsolōdō programbōl āll: „Kurtāgonals” ēs „Livetation”.
vagy kēt külön, önāllō műsorkēnt egyarānt előadhatō.

Livetation
Az „Ars Guotica Nova” esszenciāja

Rēszletek a legfrissebb Guo CD-kből
A Gāyan Uttejak Orchestra előadāsāban



Planet-Earth Transociety

Egy globālis közössēg, melynek lakōi spirituālis exodusuk rēvēn
alakītjāk (ki) virtuālis kultūrājukat amely hagymahējszerűen borītja a
földi hemiszfērākat (exodusphere) a valō vilāg szāmāra lāthatatlanul.
Alien'nation.

Gáyan Uttejak Orchestra

A Gāyan Uttejak Orchestra (Guo) gyökerei a XIX. szāzad vēgēig
nyūlnak vissza, hiszen a zenekart lētrehozō, 1981-ben Magyarorsz-
āgon megalapītott Gāyan Uttejak Society előkēpēt, a Gāyan Uttejak
Mandalit, Navraojji Kabrajī (V.N. Bhātkhānde iskola) 1870 ēs 1917
között működtette Mumbaiban. A Society 1984-ben kibővült egy
Kelet-Eurōpāban egyedülinek szāmītō Keleti Zenei Archīvummal,
a Gāyan Uttejak Stūdiōval ēs a sok nemzetisēgű Gāyan Uttejak Or-
chestrāval, a mostani Guo közvetlen elődjēvel. A Guo zenējēben
nem lētező, mitologikus vilāgok zenēi ēs az Eurōpān kīvüli magas
kultūrāk zenei hagyomānyai ötvöződnek egy lehetsēges, de a meg-
valōsult vilāgzenētől gyökeresen eltērő globālis āmde virtuālis zenei
nyelv kialakītāsānak gyakorlatāval. A Guo előadāsain a tradicionālis
hindu-mohamedān ēs a klasszikus āzsiai zenei vilāgok eredeti hang-
szerelēsben, egyben a hagyomānyos hangszerek āltal vezērelt ēlő-
elektronikus hangszintēzist is megvalōsītva szōlalnak meg, hűen a
Guo XXI. szāzadi hagyomānyaihoz.

Tagok

Hortobāgyi Lāszlō Rūdra-vīnā, Sitār, Surbahār,
Computed-mēmesis

Mōtyān Tibor Tablā-tarang, Tablā, Yidaki
Nādhāzi Tamās Dobok, Harmōnium, Gong,
Kosztyu Zsolt Basszusgitār, Effektōrium
Littmann Tamās Mixolōgus
Haāsz Ferenc & Pintēr Anita Fēnyakusztika
Nāray Mārton Manager

Különleges tag

Ifj. Kurtāg György Szintetizātor, Metahangszerek

Contact

Gāyan Uttejak Orchestra guo@memix.eu



Hortobāgyi Lāszlō ēs a Gāyan Uttejak Orchestra mār több, mint 50
lemezt ēs CD-t tudhat maga mögött, melyek holland, nēmet, ame-
rikai, görög, indiai, francia, angol ēs magyar kiadōk gondozāsāban
kerültek kiadāsra. A közelmūltban a Gāyan Uttejak Orchestra sajāt
kiadōja, a „Guo Ang”* jōvoltābōl ūjabb 20 lemez jelent meg.

* A „Guo Ang” a Gāyan Uttejak Society āltal tāplālt Guo Ēden virtuālis „mēm-szin-
tetizātora”, mely a Planet-Earth Transociety tagjainak üdvēt szolgālja. Kiadvānyai a
mi kis vilāgunkban materializālōdnak.

Tovābbi informāciōk a Guo lemezekről:
Haāsz Ferenc, Ügyvezető Igazgatō
Memix Kft. (Guo Ang)
guo@memix.eu

Kiadványok




