
Tornyai Péter: Ricercari dello spazio (2013)

négy hangforrás egy belső térben négy szólam egy idő ben egy személy négy irányból négy f orma egy folyamatban
négy hangforrás egy belső térben négyszólam egy időben egy szem ély négy ir ányból n égy forma  egy folya matba
négy hangfor rás egy bels ő térben négy szó lam egy időbe n egy személy négy irányból négy forma egy f olyamat b
négy hangforr ás egy belső té rben négy szólam egy időben egy személy négy irányból négy for m a  egy folyamatba

egy állapot négy as pektusból  egy es emény négy sebességben négy tér  egy  tárgy kör ül  egy szól am nég y idő be
 n egy áll apot négy a spektus ból egy esemény négy seb ess ég ben négy t ér egy tárgy  k örül egy szó lam négy idő
an egy állapot négy aspektusból egy esemény n égy s e b es s ég be n négy tér egy tárgy körül egy szóla m négy i d
negy ál lapot nég y aspektusból egy esem ény négy se b e s sé gb en négy tér egy tá rgy kör ü l egy szólam négy  id

 nn égy folyam at  egy formában négy  t é r  egy időben  négy személy egy irányba né gy tárgy egy térbe n négy seb
bennégy folyamat egy formában n égy  tér  egyidőben négy sze mély egy irányba négy tár gy egy térben n égy sebe
ő bennégy fol yamat egy fo rmában négy tér e gy időben négy szemé ly egy iránybanégy tárgy e gy t érben né gy se 
ő b en négy folyamat egyformá ban négy tér egy idő ben  négy személ y egy irányba négy tárgy egy térben négy seb

 e s ségegy es eményben négy belső  tér egy hang for rásban  négy állapot egy aspek tusba n négy idő egy tér be n
sség egy esemén ybenné gy belső tér e gy  han gforrásban  négy  álla pot egy a spek tusban né g y idő  egy t érben
besség egy  eseményben  négy be lső tér eg y  hangforrásban négy állapot egy aspekt usban  négy idő e gy tér ben
esség e gy  eseménybenné gy belső tér egy ha ngfor rás ban négy ál lap o t egy  aspektusba n négy idő  egy térben

Darabom 4 rövid részből álló 4 csatornára írt tér-variáció. A 4 különböző (elsősorban “konkrét” anyagból készült) hang-kép ugyanazon tér-akusztikai 
transzformációsorozaton megy keresztül, melyet a 4 hangforrás állandóan változó arányú ‘proporciós kánonja’ okoz.

- A szerző a mű írásakor Kodály Zoltán Zenei Alkotói Ösztöndíjban részesült. -


