TISKOVÁ ZPRÁVA
Festival Dny nové opery Ostrava (NODO) nabídne poprvé operu v Cooltouru
i doprovodný program v Dolní oblasti Vítkovice
V Ostravě 13. 6. 2014
2. bienále festivalu NODO, které pořádá Národní divadlo moravskoslezské a Ostravské
centrum nové hudby, podpoří řada ostravských institucí.
Multižánrové centrum současného umění Cooltour poskytne 28. června 2014 zázemí opeře
<ENCOUNTER>, která sleduje projevy různých pojetí lásky a hnutí mysli lidí žijících v odlišných
podmínkách. Autorkou opery je čínská skladatelka s velkým zájmem o nejrůznější hudební styly
Mojiao Wang (1982): „Pak jsem přemluvila k vytvoření libreta svého otce. Můj otec je obchodník
a podnikatel, ale také básník. S psaním operního libreta nemá žádnou zkušenost, ale po určitém
váhání mou žádost přijal. Otec má ostrý vhled do problémů současné společnosti a rychle načrtl
téma opery. Libreto staví na kontrastu mezi moderní společností a odkazem tibetské tradice,“
dodává třicetiletá Wang. Mojiao studovala hru na klavír na Ústřední hudební konzervatoři v Číně,
poté začala studovat klasickou kompozici (nyní na Manhattan School of Music v New Yorku).
Zajímá se o zpěv, založila rockovou kapelu a zkouší i jazzový zpěv. Byla výraznou rezidentkou
Ostravských dnů 2013.
V prostorách Nové koupelny (Hlubina, Dolní oblast Vítkovice) zazní 19. června 2014 v 19.00 hodin
jednoaktová videoopera pro sólistu, předsamplovaný sbor obyvatel Banské Štiavnice, extenzívní
vokál, cimbál a soprán saxofon ZUB ZA ZUB Miro Tótha a Michala Paľka. Akci pořádá PLATO
– platforma (pro současné umění) Ostrava ve spolupráci s Ostravským centrem nové hudby,
Martinem Klimešem a Provozem Hlubina.
A PLATO je také hostitelem hudebního workshopu s houslovým duem String Noise (New York)
APPLES TO APPLES – sleduj dirigenta a spoj noty. Workshop, určený pro děti od 5 do 12 let
a jejich rodiče, se koná 22. června 2014 v 10.30 hodin, tlumočení do češtiny zajištěno. (Počet míst
omezen). Workshop připravuje Ostravské centrum nové hudby ve spolupráci s PLATO – platforma
(pro současné umění) Ostrava.
Prostor k debatám poskytl Antikvariát a klub Fiducia.
Více informací: http://www.ndm.cz/cz/opera/stranka/109-nodo-2014.html
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