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Gameboyzz Orchestra w Łaźni
W chwili obecnej orkiestrę tworzy 6 osób,
jednocześnie wykorzystując 6 gier o nazwie
Nintendo Game Boy Color i Game Boy
Advance. Pierwsza zabawka tego typu
została wynaleziona w Japonii w 1987 roku.
Konsola gry stała się instrumentem gdy
rozwinięto ją o moŜliwości generowania
muzyki.
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Gameboyzz
Orchestra Project
Centrum Sztuki
Współczesnej
Łaźnia

Gameboyzz Orchestra istnieje od 2001 roku, jego załoŜyciel Jarosław
Kujda twierdzi, Ŝe miała być jednorazowym Ŝartem powstałym na
potrzeby pokazu na Międzynarodowym Biennale Sztuki Mediów
WRO’01. Wśród dość skomplikowanych i niełatwych współczesnych,
dźwiękowych realizacji elektronicznych Gameboyzz Orchestra błysnęła
świeŜym pomysłem. Tandetny dźwięk prostych gier (zaczerpniętym z
komputerów Commodore) w lekko kiczowatej oprawie wizualnej okazał
się zabawnym i świetnie przyswajalną dla publiczności realizacją.
Znaczącym elementem powstania i kontynuowania projektu była takŜe
ironia
wobec
współczesnej
sceny
elektronicznej
nieustannie
rywalizującej z postępem technologicznym, przy często miernych
jakościowo efektach. Gameboyzz od początku swego istnienia
koncentrują się na wypracowaniu własnego brzmienia, uŜywają
zapoŜyczeń i pastiszu w improwizacjach a ich celem jest poza
wszystkim - dobra zabawa z publicznością. Artyści bardzo intensywnie
koncertują w kraju i zagranicą reprezentując Polskę m.in. na
festiwalach
sztuki mediów ARS Electronica w
Linzu(2001),
Transmedialle w Berlinie (2003), Enttermultimedialle w Pradze (2005).
W Niemczech i Austrii projekt znalazł naśladowców.

METODA »
OFF FESTIVAL »
KOLEĹťANKI »
Coke Live Music Festival »
Miarka za miarkÄ� »

Twój e-mail
wersja n
i html n
j
k
l
m
j text
k
l
m

5 listopada, 18:00 CSW Łaźnia, wstęp wolny
(03.11.2005)
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