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DREYEROVA NĚMÁ KLASIKA  NA FEBIOFESTU S ŽIVÝM DOPROVODEM ORCHESTRU BERG
Ve středu 31. března a ve čtvrtek 1. dubna bude v rámci Febiofestu představen mimořádný projekt. Projekci slavného němého filmu Carla Theodora Dreyera z roku 1928 doprovodí sugestivní nová hudba litevského skladatele Broniuse Kutavičiuse v živém provedení Orchestru BERG pod taktovkou Petera Vrábela.
31. března a 1. dubna, vždy v 19.30, kino Lucerna Orchestr BERG, dirigent: Peter Vrábel ... v rámci festivalu Febiofest
Litevský Vilnius se loni stal Evropským hlavním městem kultury 2009 a v rámci četných aktivit spojených s tímto prestižním titulem objednal u Broniuse Kutavičiuse hudbu k Dreyerovu velkolepému dramatu  (La passion de Jeanne ďArc), zpracovávajícímu poslední fázi života Spolu s filmem zazněla hudba ve světové premiéře ve Vilniusu loni v listopadu. Nastudování a provedení Orchestrem BERG tedy přichází
Uvedení projektu na Febiofestu který do Prahy přijede spolu se svou ženou, režisérkou Daliou Kutavičiené.
 Slavné Dreyerovo zpracování příběhu o Johance z Arku není typickým historickým velkofilmem. Téměř pomíjí historickou rovinu příběhu a naopak vyzdvihuje střet fanatismu a klerikalismu soudců se vznešenou prostotou nevinné dívky. Mimořádného účinku Dreyer dosáhl filmovými záběry detailů. Tak je nasnímán celý proces i následné scény, kamera si často všímá třeba jen fragmentů lidské tváře (oko, ústa, nastražené ucho). Působivost filmu stojí i na fascinujícím výkonu představitelky hlavní role Renée Marie Falconetti. Zajímavý je také příběh samotného filmu. Nebýt náhodného nálezu při přestavbě jakéhosi ústavu pro duševně choré u norského hlavního města Oslo v roce 1981, nikdy bychom film nespatřili tak, jak ho jeho režisér zamýšlel. První i druhý Dreyerův sestřih totiž nešťastnou náhodou shořel. Díky pečlivé práci restaurátorů máme konečně k dispozici původní podobu filmu.
 (režie: Carl Theodor Dreyer) Francie, 1928, 82 min., čb, DVD, němý, s francouzskými a anglickými / českými mezititulky
Výběr hudby k němým filmům vždy představuje oříšek. Kdysi se prostě poskládala již hotová hudba starých mistrů a taková koláž zněla při promítání. Dnes se trend přiklání k tvorbě nové originální hudby pro celý film, což jeho celkovému vyznění prospívá mnohem lépe.
„Hlavně jsem se chtěl vyhnout eklekticismu. ... Bylo těžké zachytit charakter filmu, jeho rytmus a náladu. ... Nezničit obraz hudbou."
 je nejvýznamnější současný litevský skladatel, průkopník litevského minimalismu, ovlivněného svérázným litevským folklórem. Proslavil se zejména oratorii ze 70. a 80 let, ve kterých zprostředkoval svou uměleckou představu rituálů pohanských předků Litevců, později čerpal vlivy i z jiných starobylých kultur - japonské, keltské atd.
 je špičkové těleso, které uvádí divácky atraktivní a inovátorské projekty. Klade důraz především na současnou hudbu a hudbu 20. století. Tu kombinuje například s divadlem, filmem, baletem, pantomimou, videoartem, výtvarným uměním apod., vystupuje často mimo tradiční sály. V současné době má na svém kontě již desítky světových premiér a ještě mnohem více českých premiér vynikajících světových autorů.
 je slovenský dirigent, který žije a pracuje v Praze. V roce 1995 založil Orchestr BERG a určil jeho hudební směřování - díky němu je dne's toto těleso oceňováno jako jedinečný interpret hudby 20. století a hudby soudobé. Spolupracuje se současnou českou skladatelskou špičkou a vytváří inspirativní tvůrčí prostor pro vynikající umělce mladé generace. Je držitelem Ceny Gideona Kleina.
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