ﯾوھﺎﻧس ُ
ﺷﻠﮭورن ,ﻣﺗوﻟد  ,١٩۶٢ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮑﯽ از آھﻧﮕﺳﺎزان ﻣﻌﺎﺻر آﻟﻣﺎن ﻣطرح اﺳت ,ﺑﻠﮑﮫ در طول ﺳﺎﻟﯾﺎن طوﻻﻧﯽ ﺗدرﯾس
ﺧود ﺑﺳﯾﺎری از آھﻧﮕﺳﺎزان ﻧﺳل ﺟوان را در ﻣﺳﯾر ﺗﺣﺻﯾل و آھﻧﮕﺳﺎزی ھﻣراھﯽ ﮐرده اﺳت.
او ﺧود آھﻧﮕﺳﺎزی را در ﺷﮭر ﻓراﯾﺑورگ ﻧزد ﮐﻠوس ھوﺑر ,اﻣﺎﻧوﺋل ﻧوﻧس و ﻣﺎﺗﯾﺎس ﺷﭘﺎﻟﯾﻧﮕِر و ھﻣﭼﻧﯾن ﺗﺋوری ﻣوﺳﯾﻘﯽ را ﻧزد ﭘﺗر
ﺗوش ﺷرﮐت ﮐرد .ﻋﻼﻗﮫ ﻣﻧدی او ﺑﮫ رھﺑری و ﺗواﻧﺎﯾﯽ ھﺎﯾش در اﯾن
ﻓورﺗﯾﮓ آﻣوﺧت .او ﻋﻼوه ﺑر اﯾن در دوره ھﺎی رھﺑری ﭘﺗر ا ُ ِ
ﺑﺧش ,زﻣﯾﻧﮫ ﺳﺎز ﺣﺿور او در ﺑﺳﯾﺎری از ﭘروژه ھﺎ و ﮐﻧﺳرت ھﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان رھﺑر ﺑوده اﺳت .ﺑﺳﯾﺎری از ﺷﺎﮔردان آھﻧﮕﺳﺎزی
ﯾوھﺎﻧس در ﺣﯾن ﺗﻣرﯾن ﻗطﻌﺎت ﺧود ﺑﺎ ﻧوازﻧدﮔﺎن ,ﺑﺎ اﻧﮕﯾزه ﺳﺎزی و ﺣﻣﺎﯾت ھﺎی او ﺗﺟرﺑﮫ ھﺎی ارزﺷﻣﻧدی در زﻣﯾﻧﮫ رھﺑری,
ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﺷﮑل دادن ﺗﻣرﯾن ھﺎ و ﻣدﯾرﯾت ھﻧری آﻧﮭﺎ ﮐﺳب ﮐردﻧد.
ﺳﺑﮏ ﮐﺎرھﺎی آھﻧﮕﺳﺎزی ﯾوھﺎﻧس ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺗﻧوع و طﯾف ﮔﺳﺗرده آﺛﺎرش از ﻣوﺳﯾﻘﯽ ﻣﺟﻠﺳﯽ و آوازی ﺗﺎ ﻗطﻌﺎﺗﯽ ﺑرای ارﮐﺳﺗر و … را
ﭘوﺷش ﻣﯽ دھد .او ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﺎ دﯾد ﺗﺎرﯾﺧﯽ و داﻧش ﻣوﺳﯾﻘﺎﯾﯽ وﺳﯾﻊ ﺧود ,ظراﻓت ﻓﮑری و ﺧﻼﻗﯾت ﻓراوان در زﻣﯾﻧﮫ آھﻧﮕﺳﺎزی ﺑر
اﺳﺎس ﻗطﻌﺎت ﻣوﺟود در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣوﺳﯾﻘﯽ ﻓﻌﺎل ﺑوده اﺳت .او ﺧود در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ از ﻣﻔﮭوم  Transkompositionاﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺗﺎ
ﮐﻧون روی ﻗطﻌﺎت ﺑﺳﯾﺎری از دوره رﻧﺳﺎﻧس ﺗﺎ زﻣﺎن ﺣﺎل ﮐﺎر ﮐرده اﺳت.
ﯾوھﺎﻧس ﮐﮫ ﺑرﻧده ﺟﺎﯾزه ھﺎی ﻣﺗﻌدد ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ اﺳت ﺑﺎ آﻧﺳﺎﻣﺑل ھﺎی ﺑﯾﺷﻣﺎر ﻣﮭﻣﯽ ﮐﺎر ﮐرده اﺳت .آﻧﺳﺎﻣﺑل ﻣدرن ,ﻣوزﯾﮏ ﻓﺎﺑرﯾﮏ و
ﮐﻼﻧﮓ ﻓُروم وﯾن ﺗﻧﮭﺎ ﻧﻣوﻧﮫ ھﺎی از آﻧﮭﺎ ھﺳﺗﻧد .آﺛﺎر او در ﻓﺳﺗﯾوال ھﺎی ﻣطرﺣﯽ اﺟرا ﻣﯽ ﺷوﻧد .او در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﭘروﻓﺳور
آھﻧﮕﺳﺎزی داﻧﺷﮕﺎه ﻣوﺳﯾﻘﯽ ﺷﮭر ﻓراﯾﺑورگ و ﻣدﯾر ھﻧری ﻣوﺳﺳﮫ ﻣوﺳﯾﻘﯽ ﻧو اﯾن داﻧﺷﮕﺎه اﺳت .او در اﯾن ﺳﻣت ھﻧری ﺧود ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر در ﺷﮭر ﻓراﯾﺑورگ ,ﺑﻠﮑﮫ ﭘﯾش از اﯾن ھم در زﻣﺎن ﺗدرﯾس آھﻧﮕﺳﺎزی در ﺷﮭرھﺎی ﮐﻠن و ھﺎﻧوﻓر ھﻣواره در ﺗﻼش
ﺑوده اﺳت ,ﺑﺎ ﺷروع ﭘروژه ھﺎی ﻣوﺳﯾﻘﺎﯾﯽ ﻣﺧﺗﻠف و اﯾﺟﺎد ﻣوﻗﻌﯾت ھﺎی ھﻣﮑﺎری ﺑﯾن ﻧﮭﺎدھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ,ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ از آھﻧﮕﺳﺎزان ﺟوان
ﺣﻣﺎﯾت ﮐﻧد و ﺑﺳﺗری ﺑرای ﻣﻌرﻓﯽ ﺷدن و ﮐﺎر ﺣرﻓﮫ ای ﻣوﺳﯾﻘﯽ آﻧﮭﺎ ﻓراھم ﮐﻧد ,ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎ ﻣﺣدود ﻧﻣﺎﻧدن ﺑﮫ ﻓﺿﺎی داﻧﺷﮕﺎھﯽ و ﺑﺎز
ﮐردن ﻓﺿﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑرای ﻣوﺳﯾﻘﯾﯽ ﻧو درﺷﮑوﻓﺎﯾﯽ زﻧدﮔﯽ ﻣوﺳﯾﻘﺎﯾﯽ و ھﻧری ﺷﮭر ﻧﻘش ﺑزرﮔﯽ اﯾﻔﺎ ﮐﻧد.
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