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Frederic Blondy – studiował matematykę i fizykę w 
Bordeaux zanim postanowił poświęcić się w pełni 
muzyce. W tym celu przeprowadził się do Paryża, gdzie 
rozpoczął współpracę z Marie-Christine Calvet w Centre 
International de Piano skupiając się głównie na roli ciała 
w praktyce pianistycznej. Poza zainteresowaniami 
współczesną muzyką improwizowaną wykonuje muzykę 
klasyczną oraz muzykę komputerową. Współpracował z 
takimi artystami jak Paul Lovens, Rhodri Davies, Lê 
Quan Ninh, Michel Doneda, Joëlle Léandre, Urs 
Leimgruber, Thomas Lehn, Daunik Lazro, Radu Malfatti, 
John Tilbury, Otomo Yoshihide, rozwijał także swoją 
twórczość współpracując z zespołami takimi jak Hubbub, 
Ethos and Po-Go. 
 
Charlotte Hug (ur. 1965) – kompozytorka, zajmuje się 
sztukami wizualnymi, studiowała altówkę w Szwajcarii u 
Henrika Crafoorda oraz w Wielkiej Brytanii u Paula 
Silverthorne'a. Ukończyła także scenografię w University 
of Art and Design w Zurychu. Poza solową karierą i 
występami na międzynarodowych festiwalach, w 
teatrach i muzeach (np. Tage für Neue Musik w Zurychu, 
na 10. LMC Festival w Royal Festival Hall w Londynie, 
Feuer und Flamme Festival for Music w Theatre at 
Kampnagel w Hamburgu i na Festival internacional de 
creation en tiempo real w Museo Nacional Centro de 
Arte Reina Sofia w Madrycie), współpracuje także 
z wieloma artystami. Jej twórczość rozwija się na 
rozmaitych polach, takich jak kompozycja, improwizacja, 
muzyka elektroakustyczna, performance, tworzenie 
muzyki do filmów i teatru muzycznego, w ramach sztuk 
wizualnych i instalacji dźwiękowych. Jest artystką 
skoncentrowaną przede wszystkim na altówce, 
wykraczającą jednak poza konwencjonalne techniki 
instrumentalne i wykorzystującą szeroki wachlarz 
różnych smyczków (niejednokrotnie kilku na raz!). 
Poszukuje niecodziennych miejsc, w których organizuje 
swoje performance, takich, które dostarczają 
zaskakującej akustyki, szczególnych akcentów 
wizualnych bądź emocjonalnych dla jej gry. Pojawiła się 
m.in. w lodowych jaskiniach Rhône Glacier w Szwajcarii, 
jak również w pomieszczeniu do przeprowadzania tortur, 
w którym zastosowano wyciszenie akustyki, a które 
znajduje się w dzielnicy czerwonych świateł w Zurychu. 
Jej produkcje gościły także w labiryntowych przejściach 
podziemnych House of Detention – 250-letnich dawnych 
lochów w Londynie w pobliżu Farringdon.  Jej praca była 
wielokrotnie nagradzana i wyróżniana, studiując w 
Londynie była także stypendystką Aargauer Kuratorium, 
zaś badania potrzebne do tworzenia jej przestrzenno-
muzycznych projektów są wspierane przez Fundację Pro 
Helvetia. Z tych poszukiwań narodziła się praca 
Sonorbit, którą kilkakrotnie pokazywała podczas pobytu 
rezydencjalnego w Kunstlabor forum:claque w Baden-
Baden. W latach 2004-2005 była na rezydencji w "Cité 
internationale des arts" w Paryżu. Na stałe współpracuje 
ze Swiss Center for Computer Music. Jest członkiem 
London Improvisers Orchestra, współpracowała z takimi 
muzykami jak John Butcher, John Edwards, Phil Minton, 
Maggie Nicols, Evan Parker, Elliott Sharp czy Phil 
Wachsman. 
 
Rafał Mazur (ur. 1971) – gra na akustycznych gitarach 
basowych, wykonanych zgodnie z jego wskazówkami 
przez Jerzego Wysockiego. Rozwinął zaawansowane i 
indywidualne podejście do tych instrumentów i do 
improwizacji jako takiej, w ramach której dźwięczność, 
poszerzona technika i gesty tworzą performance. Jego 



bezkompromisowe standardy muzyczne zostały 
zespolone przy pomocy wyrafinowanego dowcipu i 
zachowania scenicznego i pozascenicznego. 
Odgrywa ważną rolę w krakowskim środowisku, 
wspierając młodych artystów i muzykę 
improwizowaną. Wspólnie z Keirem Neuringerem w 
2001 roku założył [i.e.] kolektyw muzyków, którzy w 
klubach i na festiwalach w całej Polsce i Europie 
wykonują muzykę improwizowaną, jazz, heavy metal 
i muzykę celtycką. Aktualnie prowadzi 
improwizowany projekt nazwany Proces, studiuje 
filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim i uprawia 
Tai Ji. 
 
Frederic Blondy – he had studied Mathematics and 
Physics at Bordeaux University, before dedicated 
himself full time to the piano, at first as a jazz pianist 
and subsequently as a student at the Bordeaux 
National Conservatory. Since moving to Paris he 
has been working with Marie-Christine Calvet at the 
“International Piano Center”, refining a body-based 
approach to the instrument. As an improviser, 
Frédéric Blondy has performed in many festivals and 
venues in France and abroad, working with, 
amongst others Paul Lovens, Rhodri Davies, Lê 
Quan Ninh, Michel Doneda, Joëlle Léandre, Urs 
Leimgruber, Thomas Lehn, Daunik Lazro, Radu 
Malfatti, John Tilbury, Otomo Yoshihide, and 
developed a thorough work with ensembles like 
Hubbub, Ethos and Po-Go. 
 

Charlotte Hug (born 1965) – musician, composer, 
visual artist, lives in Zurich and London. She studied 
music and viola with Henrik Crafoord at the SMPV 
Berne and Paul Silverthorne in London, and 
received training in "scenic design" at the University 
of Art and Design Zurich. In addition to performing 
solo at international music festivals and in theatres 
and museums (at the Tage für Neue Musik in Zurich, 
the 10th LMC Festival at the Royal Festival Hall in 
London, the Feuer und Flamme Festival for Music in 
the Theatre at Kampnagel in Hamburg and the 
Festival internacional de creation en tiempo real at 
the Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia in 
Madrid), Hug also collaborates with other artists. Her 
domain encompasses the most diverse fields, 
including composition, improvisation, electro-
acoustics, performance, music for film and musical 
theatre aswell as in visual art and sound 
installations. She is concentrated mostly on viola 
playing but she always crosses the borders of 
conventional instrumental techniques and usese 
very wide range of different bows at the same time. 
Hug often seeks out unusual venues for her 
performances, places that lend surprising acoustic, 
visual or emotional accents to her playing. She has 
appeared in the icy caverns of the Rhône Glacier in 
the Upper Valais in Switzerland as well as in an 
acoustically insulated S&M torture chamber in 
Zurich's red light district. The labyrinthine 
subterranean passageways of the "House of 
Detention", a 250-year-old former dungeon in the 
London neighbourhood of Farringdon, have also 
played host to her productions. Her work has been 
distinguished in a number of ways, with awards and 
grants, including a stipend from the Aargauer 
Kuratorium to study in London. The Swiss cultural 
funding agency Pro Helvetia supported the research 

necessary for her spatio-musical project with a 
composition prize; the work that emerged from this 
research, Sonorbit, was subsequently performed while 
she was artist in residence at the Kunstlabor 
forum:claque in Baden. 2004/05 she is "artist in 
residence" at the "Cité internationale des arts" Paris. 
Charlotte Hug is a member of the London Improvisers 
Orchestra. She collaborates with other composers as 
well as with the Swiss Centre for Computer Musik and 
improvises, both freely and conceptually, with such 
performers as John Butcher, John Edwards, Phil Minton, 
Maggie Nicols, Evan Parker, Elliott Sharp and Phil 
Wachsmann.  

 
 
Rafal Mazur (born in 1971) – he plays acoustic bass 
guitars custom built to his own specifications by guitar 
maker Jerzy Wysocki. He has developed an advanced 
and individual approach to his instrument – and to 
improvisation in general – in which sonority, extended 
technique and gesture combine effortlessly in 
performance. Mazur’s uncompromising musical 
standards are matched by the sophistication of his wit 
and demeanor on- and offstage. He has taken an 
important role in Kraków to support young artists and 
improvised music; he co-founded [i.e], a collective of 
improvising musicians, with Keir Neuringer in 2001 and 
has performed improvised, jazz, heavy metal, and Celtic 
music in clubs and festivals across Poland and in much 
of Europe. He presently leads the improvisation project 
Process, studying philosophy at the Jagielonian 
University and practise Tai Ji. 
 
 


