Ultimate Supreme Lemurie Late Show, NOD, 25. září 2006

Program internetového rádia Lemurie a asociace MLOK nabízí unikátní pohled do oblasti post-experimentální hudební a vizuální tvorby, kombinující tentokrát skupinku umělců z USA a dvojici z moravské metropole. Představí fenomenálního skladatele, hudebníka a hráče na kontrabas George Cremaschiho (San Francisko), který se téměř každý rok účastní mezinárodního festivalu, pořádaného nadací Cesta v Táboře, dále uznávaného zvukového umělce, performera a teoretika nové hudby a zvukových umění Brandona LaBelle (Los Angeles) a brněnské duo Koberce, záclony (Carpets Curtains  - Ivan Palacký / Filip Cenek) – patrně jedno z hrstky vpravdě nekomerčních a experimentujících sdružení, reprezentující původní a avantgardní česko-moravskou scénu na mezinárodních festivalech. Jejich nedávno vydané DVD bylo mnohočetně pozitivně recenzováno v prestižním zahraničním tisku.  

Produkce: Zuzana Dudová, NoD / Umělecký koncept: Asociace MLOK

George Cremaschi /USA – kontrabas
George studoval u Dave Hollanda a učil se v New Yorku u avantgardních hudebníků jako je Cecil Taylor, William Parker, účastnil se manhattanské downtown scény (John Zorn, Fred Frith, Chris Chadbourne), stejně jako spolupracoval s punkem nosem a thrashovou scénou. 
Je autorem stovky skladeb pro sólový kontrabas, komorní orchestry a divadelní soubory.
Hrál a nahrával s hudebníky jako jsou Cecil Taylor, Marshall Allen (director, Sun Ra Arkestra),Tom Waits, Eugene Chadbourne, Rova Saxophone Quartet, Greg Goodman, John Tchicai, Vinny Golia, Marco Eneidi, Dave Douglas, Henry Kaiser, Bertram Turetzky, Nels Cline, Miya Masaoka, Glenn Spearman, Babatunde Olatunji, Nicolas Collins, Peter Kowald,  Gino Robair, Peter Van Bergen, etc. V Evropě  Mats Gustafsson (S), Jonas Muller (Denmark), Gianni Gebbia (Italie), Louis Moholo (Jižní Africa), Biggi Vinkeloe (S), Lotte Anker (Dánsko).

Brandon LaBelle /USA – performance a prezentace
Brandon je zvukový umělec a teoretik, pracuje hlavně se zvukem v specifickém prostoru. Ve spolupráci se vydavatelstvím Errant Bodies Press vydal například antologie “Site of Sound: Of Architecture and the Ear”, “Writing Aloud: The Sonics of Language” a “Surface Tension: Problematics of Site”. Inicioval a organizoval  hudební sérii a festival Beyond Music (1997 – 2002) v Beyond Baroque Literary/Arts Center v Los Angeles a v roce 2001 připravil “Social Music”,  sérii rádio-programů Kunstradia ORF ve Vídni. Jeho instalace byly vystaveny na mnoha výstavách a festivalech (například “Sound as Media”(2000) ICC Tokyo, “Bitstreams“  (2001) Whitney, “Pleasure of Language” (2002) Netherlands Media Institute a “Undercover” (2003) v Museet for Samtidskunst v Roskilde. Jeho texty byly publikovány v mnoha knihách a časopisech, včetně “Experimental Sound and Radio” (MIT) “Soundspace: Architecture for Sound and Vision” (Birkhäuser). Měl samostatnou výstavu v berlínské galerii Singuhr (2004), jako součást Virtual Territories v Nantes experimentální skladbu  pro bicí, (2005). Jeho současný projekt je zaměřen na vybudování knihovny  radio-vzpomínek “Phantom Radio”, prezentované poprvé na festivalu Radio Revolten v Halle,2006. Je autorem knihy “Background Noise- perspectives on sound art” (Continuum 2006, New York).

Koberce, záclony: Filip Cenek & Ivan Palacký /CZ 
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