
!    КЛАСИКА НА 120 ДЕЦИБЕЛА    ! 

Black Page Orchestra овог октобра у Србији 
https://youtu.be/OQSdGe3WiII 

 
Овог октобра бићете у прилици да доживите музику на 120 децибела и то од стране 

бечког класично-експерименталног састава Black Page Orchestra. На три концерта, која 

ће одржати у Београду, Нишу и Новом Саду, публици ће се поделити штитници за уши, 

а потом извести програм од савремених композиција страних и домаћих аутора. 

Ансамбл доноси спајање класичног инструменталног састава са снажном енергијом 

уз подршку електронске музике и видео пројекција. Све композиције на програму биће 

српске премијере и дела су композиторки и композитора: Матијаса Кранебитера 

(Аустрија), Ојвинда Торвунда (Норвешка), Миреле Ивичевић (Хрватска), Кристофера 

Ресија (Аустрија), Ане Гњатовић (Србија) и Маје Боснић (Србија).  
 
Поред познатог наступа у подморичкој бази на острву Вис, где су извели Штокхаузенову 

композицију „Микрофоние I“ у свом репертоару Black Page Orchestra  садржи 

композиције чувених ствараоца 20. века, као и најактуелнија дела наручена посебно за 

овај ансамбл током претходних неколико година. Тако је и композиција Маје Боснић - 

((mno.go)) за озвучени ансамбл, видео, живу електронику и штитнике за уши (2021), 

настала као поруџбина Black Page Orchestra и премијерно је била изведене на 

фестивалу Музикпротокол у Грацу, а потом у Бечкој концертној дворани Музикфераин 

(Musikverein Wien). 

Први концерт биће одржан у Београду - 11.10. у 20:00 у Задужбини Илије М. Коларца, 

затим следи наступ у Нишу - 13.10. у 18:00, у Концертно изложбени простор Факултета 

уметности, и потом наступ у Градској концертној дворани Новог Сада – 14.10. у 20:00, у 

оквиру програма Нови Сад европске престонице културе и циклуса Антифестивал 2К+. 

Бесплатне улазнице за концерте могуће је преузети на билетарницама дворана, а 

отворене презентације за студенте на којима ће представити партитуре изведених 

композиција и говорити о алтернативним техникама свирања биће организоавне у сали 

Факултета музичке уметности у Београду (12.10. у 17:00) и у Концертно-изложбеном 

простору Факултета уметности у Нишу (13.10. у 16:00). 

Black Page Orchestra до сада је наступио на преко стотину фестивала широм света од 

којих су најпознатији:  Wien Modern, Impuls, Musikprokoll, Klangspuren, (Аустрија), 

Ultraschall, SPOR (Немачка), Gaudeamus, Sound of Music (Холандија), Warsaw Autumn 

(Пољска), Mixtur (Шпанија), Transart (Италија) и Mузичко бијенале у Загребу (Хрватска). 

Поставку музичких извођача који ће гостовати у Србији чине: Елена Габријели (Elena 

Gabrielli) – флауте, Јукико Крен (Yukiko Krenn) – кларинети/саксофони, Самуел Торо 

Перез (Samuel Toro Pérez) – електрична гитара, Алфредо Овалес (Alfredo Ovalles) – 

клавир/клавијатуре, Игро Грос (Igor Gross) – перкусије, Рафал Залех (Rafal Zalech) – 

виолина/виола, Лео Морело (Leo Morello) – виолончело и Матијас Кранебитер (Matthias 

Kranebitter) – електроника. 
 
Пројекат организује Забуна - удружење за нову музику из Београда, уз подршку 

фондације Ernst von Siemens Musikstiftung, Аустријског културног форума, Аустријске 

амбасаде, Управе града Беча, Фондације Нови Сад европска престоница културе, 

Културног центра Војводине „Милош Црњански“, Факултета уметности у Нишу, СОКОЈ-а 

и Факултета музичке уметности у Београду. 
 

 

https://youtu.be/OQSdGe3WiII
https://www.blackpageorchestra.org/
https://youtu.be/kTKNaqibFLU

