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WSTĘP 

1. Przedmiot badań i metodologia 

Niniejsza praca jest poświęcona analizie eksperymentalnych działań artystycznych, 

powstałych w ciągu dwóch pierwszych dekad XXI wieku, które odnoszą się krytycznie 

do warunków wykonywania muzyki w publicznym koncercie. Rekonstruując historię 

i teorię klasycznego koncertu pokazuję, jak współcześni artyści zmieniają jego formę, 

znaczenie i funkcję z miejsca prezentacji (arcy)dzieł i (re)produkcji kanonu w miejsce 

tworzenia krytycznej wiedzy i nowego doświadczenia. Punktem wyjścia moich badań 

jest zwrot kuratorski w nowej muzyce, który zaowocował m.in. wzmożeniem refleksji 

nad warunkami publicznej prezentacji i recepcji muzyki w koncercie. Moje analizy 

orbitują wokół dyskursu rozwijanego na scenie nowej muzyki, choć niejednokrotnie 

dyskurs ten przekraczają. 

Publiczny koncert, wykonanie muzyki na żywo z udziałem publiczności, jest swego 

rodzaju ramą, w której prezentuje się muzykę – dzieła kompozytorów i interpretacje 

wykonawców. Rama ta bardzo szybko zmienia się w antyramę – niewidoczną, 

przezroczystą i pozornie neutralną względem tego, co obejmuje. W rzeczywistości 

koncert jest sytuacją bardzo złożoną, historycznie uwarunkowaną i zwrotnie sprzężoną 

z przemianami w samej muzyce. Jest estetyczno-instytucjonalnym urządzeniem muzyki, 

które predefiniuje sposób jej słuchania i rozumienia, wymusza określone cielesne 

zachowania i porządkuje relacje między słuchaczami i muzykami. Rama jest gruba 

i organicznie zrośnięta z obrazem – muzyką. Dlatego niewidoczna. 

Historycznie rzecz biorąc, koncert (w sensie socjologicznym, nie genologicznym) jest 

wynalazkiem stosunkowo nowym. Powstał w drugiej połowie XIX wieku 

w szczególnych okolicznościach. Jednym z kluczowych czynników umożliwiających 

jego rozwój była konceptualizacja muzyki jako dzieła sztuki podlegającego ochronie. 

Dotychczas muzyka funkcjonowała jako praktyka społeczna, co umożliwiało swobodne 

podejście zarówno do jej „tekstu”, jak i do warunków jej wykonania i słuchania. Historia 

praktyk muzycznych przed koncertem jest niezwykle bogata i zróżnicowana – muzyka 

powstała przed XIX wiekiem nie była tworzona z myślą o wykonywaniu jej w warunkach 

klasycznego koncertu. 
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Konceptualizacja muzyki jako dzieła sztuki wymusiła zmianę warunków wykonawczych 

i wykształcenie się formy klasycznego koncertu, doprowadziła także do ustalenie się jego 

funkcji jako muzycznego odpowiednika „muzeum sztuki”. Koncert stał się przestrzenią 

prezentacji dzieł muzycznych i sztuki wykonawczej na wzór muzealnych eksponatów, 

wyabstrahowanych z ich naturalnego środowiska i podanych do estetycznej kontemplacji. 

Prezentacja dzieł muzycznych służyła odtąd budowaniu symbolicznej „kolekcji” 

muzycznej oraz utrwaleniu się w świadomości odbiorców muzycznego kanonu. 

Omawiane w niniejszej pracy działania artystyczne są próbą wyjścia z tak zdefiniowanej 

logiki produkcji muzycznej i wyzwolenia się z koncertu rozumianego jako „muzeum 

dzieł muzycznych”, w którym (re)produkuje się kanon.  

Metodologicznym zapleczem moich analiz są – w najszerszym rozumieniu – 

interdyscyplinarne badania nad koncertem, zwane Concert Studies, dla których punktem 

odniesienia są Museum Studies1. Concert Studies obejmują studia zarówno empiryczne, 

jak i kulturowe, angażują wiedzę i doświadczenie przedstawicieli tak różnych 

specjalności, jak muzykologia, kulturoznawstwo, socjologia, psychologia, ekonomia, 

marketing i inne. Wprowadzeniem do zróżnicowanych badań nad koncertem są dwie 

książki pod redakcją Martina Tröndle2. 

Czerpiąc pełnymi garściami ze zróżnicowanych metodologii Concert Studies 

i wypracowanej za ich pomocą wiedzy, w węższym rozumieniu w mojej pracy 

wykorzystuję przede wszystkim perspektywę Curatorial Studies. Związane początkowo 

z historią sztuki studia kuratorskie tworzą dziś niezależną dyscyplinę akademicką, która 

bada wszelkie dziedziny sztuki i obszary kultury. Kuratoruje się bowiem nie tylko 

wystawy sztuki, ale także spektakle teatralne i wydarzenia literackie. Od lat 

dziewięćdziesiątych XX wieku Curatorial Studies zmieniły rozumienie praktyk 

kuratorskich ze sposobów tworzenia wystaw sztuki w „bardziej ogólne podejście do 

 
1 Powstałe sto lat temu Museum Studies, znane w Polsce także jako muzeologia bądź muzealnictwo, 

i powiązane z Curatorial Studies, zajmują się takimi zagadnieniami, jak m.in. praktyki wystawiennicze 

i kuratorskie, tworzenie kolekcji, instytucje sztuki i ich polityki, badania nad publicznością muzeów 

i galerii sztuki. Museum Studies mają zróżnicowany charakter i czerpią z metodologii i teorii znanych 

z prac kulturoznawczych, historycznych, socjologicznych, artystycznopsychologicznych czy 

kuratorskich. Podobnie jak Museum Studies, także Concert Studies nastawione są na multi- 

i interdyscyplinarność badań i postulują analizowanie koncertu jako zdarzenia uwikłanego w rozmaite 

konteksty i zależności. 
2 Das Konzert. Neue Aufführungskonzepte für eine klassische Form, red. Martin Tröndle, Transcript 

Verlag, Bielefeld 2011; Das Konzert II. Beiträge zum Forschungsfeld der Concert Studies, red. Martin 

Tröndle, Transcript Verlag, Bielefeld 2018. 
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mediacji i tworzenie ram dla produkcji wiedzy”3. Tak zdefiniowane kuratorstwo odnoszę 

do muzyki, szczególnie zaś do koncertu.  

Z tego szerokiego i otwartego rozumienia Curatorial Studies czerpie także Brandon 

Farnsworth. W książce Curating Contemporary Music Festivals. A New Perspective on 

Music’s Mediation traktuje on kuratorstwo jako autonomiczną praktykę 

ponaddziedzinową, będącą zbiorem uniwersalnych metodologii, które pozwalają się 

zastosować do rozmaitych dziedzin sztuki, wiedzy czy kultury. Kuratorstwo definiuje on 

jako  

niezwiązaną z żadną konkretną dyscypliną praktykę produkcji wiedzy, próbę ucieczki od 

ustalonych dla danej dyscypliny form i utowarowionych sposobów prezentacji, 

i wprowadzenie myśli w ruch. Zamiast być rozumiane jako praktyka wyłącznie z obszaru 

sztuk wizualnych, kuratorstwo określa bardziej ogólne podejście do tworzenia wiedzy 

krytycznej, wiedzy niezwiązanej z określoną dyscypliną, ale powstałej z konstelacji 

czynników podczas wykonania4. 

Brandon Farnsworth analizuje dwa festiwale muzyczne: berliński MaerzMusik pod 

kuratelą Berno Odo Polzera oraz Münchener Biennale für Neues Musiktheater pod 

kierownictwem Daniela Otta i Mannosa Tsangarisa. Kuratorowanie festiwali jest wpisane 

w procesy instytucjonalne, tworzy relacje władzy i realizuje określony rodzaj 

przywództwa. Kurator uosabia instytucję, która dysponuje władzą do definiowania ram 

produkcji i recepcji muzycznej, wspierania bądź niewspierania określonych praktyk oraz 

artystów. Czym innym są jednak kuratorskie eksperymenty artystyczne, które stanowią 

odrębne pole działania i badania. Ich rozwój wynika z poszukiwań artystycznych, 

przynależą one praktyce twórczej i często realizują krytykę instytucjonalną. Te dwie 

odmienne perspektywy – instytucjonalna i artystyczna – ujęte zostały w pojęciowym 

rozróżnieniu między curating i the curatorial, zaproponowanym przez Marię Lind 

i propagowanym przez wielu autorów i wiele autorek, m.in. Jeana-Paula Martinona, 

Bridget Crone, Beatrice von Bismarck i Irit Rogoff5.  

W swoim rozróżnieniu między kuratorstwem a kuratorskością Maria Lind podkreśla 

analogię do rozróżnienia Chantal Mouffe na politykę i polityczność, opartego na 

 
3 Brandon Farnsworth, Curating Contemporary Music Festivals. A New Perspective on Music’s 

Mediation, Transcript Verlag, Bielefeld 2020, s. 24. 
4 Ibidem, s. 281. 
5 Por. Cultures of the Curatorial, red. Beatrice von Bismarck, Jörn Schafaff, Thomas Weski, Sternberg 

Press, Berlin 2012.  
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koncepcji Martina Heideggera różnicującej to, co ontyczne, od tego, co ontologiczne. 

W największym uproszczeniu polityka jest sferą empiryczną, polityczność zaś jest 

domeną filozofii6. W przedmowie do książki The Curatorial: A Philosophy of Curating 

jej autorzy napisali: 

Jeśli kuratorstwo [curating] jest zbiorem profesjonalnych praktyk związanych 

z organizowaniem wystaw i innych form ekspozycji, to kuratorskość [the curatorial] 

działa na zupełnie innym poziomie: bada wszystko to, co dzieje się na scenie 

zaaranżowanej przez kuratora, w sposób zarówno zamierzony, jak i niezamierzony, 

i postrzega to jako wydarzenie związane z tworzeniem wiedzy [event of knowledge]. Tak 

więc wprowadzenie rozróżnienia między kuratorstwem a kuratorskością oznacza 

podkreślenie przesunięcia z inscenizacji wydarzenia na samo wydarzenie: jego realizację, 

dramatyzację i wykonanie7. 

Kuratorstwo oznacza techniki organizacji i zarządzania instytucjami lub festiwalami. 

Kuratorskość z kolei, jak pisze Maria Lind, jest „bardziej wirusową obecnością, na którą 

składają się procesy nadawania znaczeń i relacje między obiektami, ludźmi, miejscami 

czy ideami, obecnością, która stara się tworzyć tarcia i forsować nowe idee”8. Będąca 

domeną działań eksperymentalnych i pozainstytucjonalnych, kuratorskość jest 

ufundowana na pewnej wyjątkowości, w związku z czym nie tworzy spójnej teorii9. Rości 

sobie jednak prawo do bycia formą artystyczną samą w sobie. Odpowiada jej figura 

artysty-kuratora i kuratora-artysty. Kuratorskość znajduje zastosowanie w odniesieniu 

nie tylko do sztuki, ale przekracza pole artystyczne, rozciągając się na inne dziedziny10. 

W przeciwieństwie do kuratorstwa, które jest działaniem konstytutywnym, kuratorskość 

jest działaniem destrukcyjnym. Burzy zastaną wiedzę: to, co rozumiemy przez sztukę, 

historię sztuki, filozofię, wiedzę, dziedzictwo kulturowe, czyli to wszystko, co nas 

konstytuuje, łącznie z kliszami i przywarami11. 

 
6 Maria Lind, The Curatorial, [w:] Selected Maria Lind Writing, red. Brian Kuan Wood, Sternberg Press, 

Berlin 2010. 
7 Jean-Paul Martinon, Irit Rogoff, Przedmowa, [w:] The Curatorial: A Philosophy of Curating, red. Jean-

Paul Martinon, Bloomsbury, London 2013, s. IX. Pojęcie the curatorial tłumaczę jako „kuratorskość” za 

Martą Keil (Artysta – kurator – producent kultury, „Didaskalia” 2014, 121–122, 

https://www.academia.edu/7937845/Artysta_kurator_producent_kultury [dostęp: 22.10.2022]). 
8 Maria Lind, The Curatorial…, s. 64. 
9 Co dla niektórych oznacza słabość jego pojęcia. Por. Felix Vogel, Resistance to Theory: The Ideology of 

‘The Curatorial’ and the History of Exhibitions, „Revista de História da Arte” 2019, 14, s. 68. 
10 Maria Lind, The Curatorial…; The Curatorial: A Philosophy of Curating… 
11 The Curatorial: A Philosophy of Curating…, s. 26. 

https://www.academia.edu/7937845/Artysta_kurator_producent_kultury
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Podczas gdy kuratorstwo jawi się jako zinstytucjonalizowana praktyka, kuratorskość 

można postrzegać jako jej wyzwolenie. Może ona także oznaczać wyzwolenie się 

z dzieła, gdyż, zdaniem Irit Rogoff, kuratorskość jest raczej procesem niż rezultatem 

końcowym. Brytyjska teoretyczka wyjaśnia, że kuratorskość przesuwa akcent 

z profesjonalnych technik wytwarzania i zarządzania dziełami sztuki na eksperymentalne 

metody, których wynikiem jest przede wszystkim intelektualny ferment12.  

Z perspektywy muzyki kategorię curating można odnieść do badań nad dużymi 

festiwalami, szczególnie nad procesami instytucjonalnymi, takimi jak sposoby 

selekcjonowania artystów do programu, a także konstruowania pewnej szerszej narracji 

kulturowej, która odzwierciedla się w programie i tworzy ramy komunikacji 

z odbiorcami. Kuratorstwo wiąże się więc w pierwszej kolejności z pytaniami 

o reprezentację i kształtowanie polityki programowej na rzecz gender balance, 

różnorodności i dekolonizacji. Po przeciwnej stronie mamy kuratorskość, która oznacza 

działanie w trybie eksperymentalnym, zazwyczaj na mniejszą skalę 

i pozainstytucjonalnie, np. w ramach pojedynczego utworu, projektu bądź koncertu. Tak 

też rozumiem eksperymenty kuratorskie w koncercie – jako domenę kuratorskości, jako 

działania artystyczne zmierzające do ujawniania i problematyzowania schematów 

poznawczych i percepcyjnych wpisanych w koncert i obejmujących to, jak muzyka jest 

tworzona, prezentowana, słuchana i w konsekwencji rozumiana, w relacji do takich 

elementów fizycznych, jak przestrzeń i czas wykonania, a także społecznych, jak rytuały 

czy podział ról w procesach tworzenia i recepcji dzieł, wreszcie – jak sieć tych relacji 

przestrzenno-dyskursywnych preformuje opinie o muzyce, względnie prowadzi do ich 

przewartościowania. 

W pracy analizuję kilkanaście takich projektów powstałych w ciągu dwóch pierwszych 

dekad XXI wieku. Są wśród nich pojedyncze koncerty i serie koncertowe, ale także 

performanse i muzyczno-społeczne interfejsy czy platformy współpracy. Ich 

(współ)twórcami są kompozytorzy, muzycy (zespoły i soliści), muzykolodzy i socjolodzy 

w rozmaitych kolaboracjach i konfiguracjach. W zróżnicowanych formach tych działań 

odzwierciedla się, jak sądzę, ich eksperymentalność – rozumiana jako dążenie do 

wyzwolenia się z predefiniującej ramy koncertu, która określa także relacje współpracy. 

Idąc tym tropem, w spisie treści i w kolejnych podrozdziałach pozostawiam tytuły 

 
12 Beatrice von Bismarck, Irit Rogoff, Curating/Curatorial, [w:] Cultures of the Curatorial…, s. 22–23. 
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poszczególnych projektów bez jednoosobowo przypisanego autorstwa, ponieważ sami 

twórcy często od niego uciekają. 

Moje badania zakładają sięganie po zróżnicowane narzędzia analityczne, wśród których 

zastosowanie znalazły instrumenty analizy zarówno estetyczno-muzycznej, 

socjologicznej, historyczno-kulturowej, performatywnej, jak i (auto)etnograficznej. To 

ostatnie podejście oznacza wzbogacenie opisywanych zjawisk o osobiste odniesienia. 

Anna Kacperczyk przekonuje, że osobiste zaangażowanie w omawiany temat przez 

wprowadzenie do niego perspektywy autorskiej może wzbogacić badania o ciekawe 

rezultaty. Referując założenia autoetnografii analitycznej, zwraca ona uwagę, że 

autorefleksyjne podejście umożliwia wykorzystanie pozycji uczestnika badanych zdarzeń 

i jednocześnie zachowanie obiektywizmu:  

Badacz znajduje się w centrum procesu badawczego, z pełną świadomością 

dokonywanych przez siebie kroków, nie ukrywa się za prezentowanym tekstem jako 

anonimowy głos, jednakże jego zasadnicza aktywność realizowana jest z pozycji 

względnie „obiektywnego” obserwatora i ma na celu systematyczną penetrację badanego 

przez siebie środowiska, ustalenie faktów, rozpoznanie relacji13. 

Omawiany okres pierwszych dwóch dekad XXI pokrywa się z moją aktywnością 

zawodową jako krytyczki muzycznej – od kilkunastu lat śledzę i komentuję przemiany 

w nowej muzyce, których dokonują moi rówieśnicy. W mojej pracy czerpię z tych 

doświadczeń i podsumowuję wszystko to, czemu od dawna przyglądam się z bliska. 

Istnieje pogląd, że krytyk powinien zajmować się przede wszystkim sztuką artystów 

swojego pokolenia. Trzymam się tej zasady zwłaszcza w pierwszym rozdziale, który 

stanowi wprowadzenie do kontekstu muzycznego. 

Wyboru analizowanych przykładów dokonałam z jednej strony ze względu na możliwość 

zinterpretowania ich jako eksperymentów w koncercie, z drugiej zaś – kierowałam się 

własnymi zainteresowaniami oraz przemyśleniami nie tylko krytyczki muzycznej, ale 

także kuratorki zajmującej się nową muzyką. Na wielu z omawianych koncertów byłam 

obecna osobiście i w moich analizach odwołuję się do własnej pamięci i przeżyć 

uczestniczki projektów, które w swoim czasie zrobiły na mnie duże wrażenie, a być może 

również zmotywowały do podjęcia własnych działań. Do pracy zdecydowałam się 

 
13 Anna Kacperczyk, Autoetnografia – technika, metoda, nowy paradygmat? O metodologicznym statusie 

autoetnografii, „Przegląd Socjologii Jakościowej” 2014, 10, 3, s. 32–75. 
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włączyć jeden własny projekt – w nadziei, że perspektywa odautorska wzbogaci moją 

pracę o wiedzę na temat kulis powstawania projektu kuratorskiego, który nie jest czymś 

oczywistym z punktu widzenia silnie zinstytucjonalizowanej muzyki. Pokażę, jak od 

środka wyglądały wymyślanie oraz realizacja takiego przedsięwzięcia, a także 

skonfrontuję jego założenia z rezultatami w postaci wywołanej przez ten projekt 

publicznej dyskusji, pamiętając, że „elementem autoetnograficznego opisu jest krytyczne 

spojrzenie na własne doświadczenie oraz wyjaśnianie go poprzez odniesienia do 

kulturowego kontekstu, w jakim doświadczenie to wystąpiło”14. 

Analizy współczesnych eksperymentalnych projektów kuratorskich zdecydowałam się 

wpisać w bogate odniesienia historyczne. Uhistorycznienie koncertu wydaje mi się 

konieczne z kilku powodów. Po pierwsze, wgląd w historię pozwala zdystansować się od 

muzycznych „uniwersaliów”, takich jak choćby perfekcja wykonania, doskonałe warunki 

akustyczne, kodeks aplauzu czy skupione słuchanie, oraz zrozumieć je jako elementy 

współtworzących koncert „ideologii” wyznaczających granice muzyczności. Po drugie, 

historia dawnych praktyk wykonawczych jest także doskonałym punktem wyjścia badań 

nad eksperymentami kuratorskimi w muzyce, których twórcy często bezpośrednio 

odwołują się do tych praktyk. Eksperymenty te, nieco paradoksalnie, mogą okazać się 

zakorzenione w tradycji. Sądzę ponadto, że historyczna wiedza o przedkoncertowych 

formach muzykowania może być inspirująca i wyzwalająca zarówno dla twórców, jak 

i dla odbiorców. Wiedza ta nie jest powszechna wśród muzyków i słuchaczy. Także 

skupiona przede wszystkim na analizie dzieł kompozytorów muzykologia i krytyka nie 

poświęca wiele miejsca historycznym okolicznościom towarzyszącym powstawaniu, 

wykonywaniu i słuchaniu muzyki. Wiedza o muzyce pozostaje często zawieszona 

w społecznej próżni, wyabstrahowana od realiów produkcji, które mają ogromy wpływ 

zarówno na tworzenie, jak i na odbiór muzyki. Między innymi dlatego zdecydowałam się 

włączyć do mojej pracy tę wiedzę wraz z licznymi historycznymi przykładami, które 

mają za zadanie zilustrować historyczne zróżnicowanie praktyk produkcji artystycznej 

i przybliżyć ich związki z estetyką muzyki. Mam nadzieję, że w ten sposób uda mi się 

poszerzyć perspektywę myślenia o muzyce przez pryzmat koncertu i podkreślić 

znaczenie analizowanych eksperymentów kuratorskich.  

 
14 Ibidem, s. 45. 
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Z drugiej strony ważne wydaje mi się również osadzenie refleksji nad eksperymentami 

kuratorskimi w wymiarze historii, praktyk i dyskursu muzyki nowej, a nie klasycznej, 

etnicznej czy pop. Badania nad historią myślenia kuratorskiego w środowisku 

kompozytorskim przynoszą bowiem ciekawe wnioski. Dorothee Richter twierdzi nawet, 

że z nową muzyką związane są początki kuratorstwa jako takiego. Szwajcarska badaczka 

i kuratorka dostrzega w działaniach kompozytorów Fluxusu oraz takich jak John Cage 

czy La Monte Young narodziny refleksji i praktyki kuratorskiej w ogóle:  

W inspirowanych nową muzyką akcjach doszło do radykalnego przecięcia się wszystkich 

gatunków. Zakwestionowane zostały wszystkie instytucjonalne parametry; artyści 

wyzwolili się z instytucjonalnych restrykcji i organizowali własne wydarzenia. Można 

w tym dostrzec pierwsze przykłady praktyk kuratorskich15. 

Wydaje mi się, że w poszukiwaniu eksperymentalnego myślenia kuratorskiego w muzyce 

można sięgnąć jeszcze głębiej, a mianowicie do samych początków XX wieku i działań 

Arnolda Schönberga, Erika Satiego i włoskich futurystów. Organizowane przez nich 

wydarzenia nie były „zwykłymi” koncertami, lecz cechowały się krytyczną 

świadomością współtworzących go rytuałów i próbą zmiany preferowanych w koncercie 

nawyków słuchania, form muzykowania, a tym samym sposobów myślenia zarówno 

o muzyce, jak i o świecie. Często odwołuję się do ich swoistych, nienazwanych tak przez 

nich samych eksperymentów kuratorskich, gdyż widzę w nich zalążki trzech różnych 

strategii.  

Przedstawione powyżej zróżnicowane narzędzia badawcze wynikają wprost z charakteru 

stawianych w pracy pytań, które dotyczą takich kwestii, jak m.in.:  

• podejście do muzyki i do konceptualizowania jej jako (arcy)dzieła, a także do 

wierności dziełu (Werktreue); 

• sposób konstruowania programu koncertu i kryteria doboru utworów/artystów 

oraz sposób budowania relacji między nimi;  

• sposób definiowania ram produkcji muzycznej oraz relacji między uczestnikami 

koncertu, a więc kompozytorami, wykonawcami, słuchaczami i kuratorami, 

w odniesieniu do wpisanej w klasyczny koncert hierarchii tych relacji; 

• wyznaczanie bądź zacieranie granicy między tym, co publiczne i prywatne; 

 
15 Dorothee Richter, Propositions on Curating, [w:] Defragmentation. Curating Contemporary Music, 

red. Sylvia Freydank, Michael Rebhahn, Schott Verlag, Mainz 2019, s. 10–11. 
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• kształtowanie nowych nawyków percepcyjnych oraz stosunek względem tych 

narzuconych przez klasyczny koncert w relacji do przestrzeni i jej afordancji 

(czyli uświadomionych możliwości działania w tej przestrzeni), a także 

w stosunku do samej muzyki i wpisanego w nią idealnego sposobu słuchania; 

• wybór oraz sposób definiowania przestrzeni wykonania i słuchania oraz 

nawigowania w niej, w tym umiejscowienia słuchaczy i wykonawców; 

• sposób zarządzania czasem trwania koncertu w odniesieniu do możliwości 

ludzkiej percepcji, a także wpisywanie koncertu w rytm dobowy oraz wynikające 

z tego implikacje polityczne czy ekonomiczne. 

2. Źródła 

Zastanawiając się nad ewolucją źródeł w badaniach nad muzyką XX i XXI wieku, Maciej 

Gołąb zwracał uwagę, że „historyk muzyki obcować będzie w przyszłości raczej 

z komputerowymi nośnikami nagrań akustycznych lub multimedialnych niż z tradycyjną 

biblioteką partytur”16. W mojej pracy korzystałam nie tylko z partytur, nagrań 

i dokumentów audiowizualnych, ale przede wszystkim ze różnicowanych źródeł 

internetowych. 

Źródła w formie stron internetowych mają szczególną specyfikę: są trudne do 

sklasyfikowania i praktycznie niemożliwe do całościowego objęcia, gdyż wykazują 

tendencję do stałego rozrastania się. Na powstających nieustannie stronach internetowych 

znajdują się nie tylko wyedytowane, choć niewydane partytury, ale także liczne ich 

wykonania w formie profesjonalnych i amatorskich rejestracji audiowizualnych, których 

stale przybywa. Do tego dochodzą rozmaite filmowe dokumentacje, reportaże i 

zapowiedzi (trailery) wydarzeń oraz komentarze do nich w formie oficjalnych 

(profesjonalnych) wypowiedzi krytyków na stronach internetowych rozmaitych gazet 

i blogów, a także prywatnych (nieprofesjonalnych) opinii użytkowników sieci, którzy 

zabierają głos na portalach społecznościowych i innych forach, wykazując się często 

godną podziwu kompetencją. W Internecie niezwykle rozbudowana jest też komunikacja 

marketingowa, na którą składają się hasłowe opisy przedsięwzięć artystycznych, 

zapowiedzi wydarzeń, galerie zdjęć, filmiki, wywiady z twórcami. To samo dotyczy 

tekstów teoretycznych i dyskusji panelowych z udziałem twórców i krytyków. Internet 

 
16 Maciej Gołąb, Muzyczna moderna w XX wieku. Między kontynuacją, nowością a zmianą fonosystemu, 

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2011, s. 300.  
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jest tych materiałów zasobem niewyczerpanym, lecz jednocześnie mało przejrzystym. 

Wyszukiwanie źródeł w Internecie zależy m.in. od algorytmów wyszukiwarki, która 

podsuwa rezultaty zgodnie z naszym profilem, politycznymi zainteresowaniami czy 

historią dotychczasowych wyszukiwań. 

Sądzę, że źródła internetowe stanowią najszerszą i najbardziej kompletną dokumentację 

współczesnej twórczości muzycznej, począwszy od momentu jej powstania przez 

wykonanie aż po recepcję i publiczny zasięg, niemniej wymagają pewnej selekcji. O tym, 

jak ważna i zarazem skomplikowana jest weryfikacja treści internetowych, świadczy 

choćby infobrokering – na rynku działają firmy świadczące usługi informacyjne 

polegające na wyszukiwaniu i weryfikacji danych internetowych. Mając świadomość 

wszystkich tych niedoskonałości i ograniczeń, skrupulatnie oceniałam wiarygodność 

źródeł, porównując materiały między sobą i wybierając te, które okazały się najbardziej 

treściwe, wzajemnie komplementarne i dopełniły obrazu omawianych przedsięwzięć, 

umożliwiając rekonstrukcję okoliczności ich powstania, przebiegu oraz recepcji17.  

Te często bardzo różne i trudne do pogrupowania materiały (zapowiedzi wydarzeń na 

stronach organizatora, dokumentacja zdjęciowa w mediach społecznościowych, strony 

projektów, materiały na stronach kompozytorów, filmiki na YouTube, recenzje 

internetowe) stwarzają ponadto problem związany z ich trwałością. Strony internetowe 

mogą zostać zamknięte lub przebudowane przez ich administratorów. Sami artyści 

wymieniają prezentowane publicznie materiały (np. publikują nowe nagrania 

z koncertów, kasując stare), periodyki internetowe odświeżają swoją zawartość lub 

w ogóle przestają istnieć i po jakimś czasie może pojawić się trudność ze znalezieniem 

pożądanego tekstu lub innego dokumentu audiowizualnego. W jaki sposób można zatem 

zabezpieczyć dostęp do źródeł internetowych? Teksty można zgrać do plików, a filmiki 

pobrać na własny komputer, a potem np. umieścić w chmurze, która jest obecnie jednym 

z najbezpieczniejszych miejsc przechowywania danych. Bardziej skomplikowane 

wydaje się zabezpieczenie całych stron internetowych w postaci dokumentów HTML, 

które w odróżnieniu od pojedynczych plików z danymi określonego rodzaju mogą 

przechowywać jednocześnie różnorodne treści, począwszy od danych tekstowych aż po 

materiały multimedialne. Jeden z omawianych w pracy projektów – Maszyna koncertowa 

 
17 O kryteriach oraz sposobach weryfikacji treści internetowych szerzej w: Michał Nowakowski, Ocena 

wiarygodności informacji w serwisach internetowych, „Studia Informatica. Zeszyty Naukowe 

Uniwersytetu Szczecińskiego” 2015, 36. 
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– funkcjonuje wyłącznie w Internecie i ma postać interaktywnego narzędzia sieciowego 

do kreowania wydarzeń w Internecie. Jego autorzy szczegółowo określili warunki 

dostępności swojego portalu w zakładce „Deklaracja dostępności”, powołując się tam na 

odpowiednie przepisy prawa, które zobowiązuje ich jako beneficjentów środków 

publicznych do zapewnienia tej dostępności18. Prawo może się jednak zmienić, podobnie 

jak sama technologia, i trudno jest dzisiaj przewidzieć, w jakiej formie treści internetowe 

będą dostępne za dziesięć czy dwadzieścia lat. Potrzeba archiwizowania treści 

internetowych została już wprawdzie zidentyfikowana, istnieje wiele organizacji (przede 

wszystkim bibliotek), które zabezpieczają przechwycone strony internetowe 

i umożliwiają stały dostęp do nich, niemniej dzieje się to na niewielką skalę. Repozytoria 

źródeł internetowych są na razie rozproszone i często ograniczają swoje prace do danego 

regionu, można jednak przypuszczać, że technologie pozwalające odnaleźć niedostępne 

strony czy linki będą dalej ulepszane19.  

Wobec nietrwałości źródeł internetowych, zwłaszcza zaś sieciowych projektów 

artystycznych, niniejsza praca zyskuje dodatkowy wymiar i może być taktowana również 

jako forma ich utrwalenia przez opis i transkrypcję. Gdyby spełnić się miały 

najczarniejsze scenariusze, w których repozytorium internetowe przestałoby istnieć, 

prezentowana praca sama stanie się źródłem.  

Klasyfikacja źródeł ze względu na ich treść, nie zaś formę, nastręczała zdecydowanie 

mniej problemów. W pierwszym rozdziale, w którym kreślę rozwój dyskursu nowej 

muzyki z punktu widzenia rewolucji cyfrowej, korzystałam ze źródeł wytworzonych 

przez jej protagonistów: kompozytorów, muzyków, krytyków, filozofów. Pisząc historię 

nowej muzyki w pierwszych dwóch dekadach XXI wieku, opierałam się zarówno na 

partyturach i audiowizualnych rejestracjach utworów muzycznych, jak i na teoretycznych 

wypowiedziach twórców i teoretyków, które razem z tymi utworami współtworzą 

dyskurs nowej muzyki. Wspomagałam się przy tym własnymi materiałami, takimi jak 

recenzje koncertów, analizy dzieł i eseje krytyczne, a także wywiady z kompozytorami 

oraz tłumaczenia tekstów teoretycznych, które publikowałam regularnie w ciągu mojego 

dotychczasowego życia zawodowego. Materiały te okazały się cennymi źródłami 

 
18 Deklaracja dostępności portalu Maszyna koncertowa, https://maszynakoncertowa.art/pl/deklaracja-

dostepnosci/ [dostęp: 20.3.2022]. 
19 Anna Kugler, Tobias Beinert, Astrid Schoger, Archiwizacja internetu jako usługa naukowa, „Biuletyn 

EBIB” 2017, 172.  

https://maszynakoncertowa.art/pl/deklaracja-dostepnosci/
https://maszynakoncertowa.art/pl/deklaracja-dostepnosci/
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faktograficznymi, które ułatwiły mi uporządkowanie chronologii wydarzeń i przede 

wszystkim pozwoliły zbudować pewną, jak sądzę, wiarygodną, narrację historyczno-

estetyczną.  

Rekonstrukcje i analizy poszczególnych projektów oraz zastosowanych w nich strategii 

kuratorskich oparłam na audiowizualnych rejestracjach koncertów, zarówno 

pozyskanych od artystów, jak i dostępnych w sieci w postaci krótkich reportaży 

filmowych, a także nagrań audio i zdjęć znalezionych w Internecie. Cennym źródłem 

wiedzy były wypowiedzi twórców – wywiady prasowe i radiowe, dostępne w sieci 

audiowizualne zapisy dyskusji panelowych z udziałem artystów, kuratorów i krytyków, 

wreszcie rozmowy przeprowadzone przeze mnie na potrzeby niniejszej pracy. 

Wypowiedzi odautorskie oraz oficjalne zapowiedzi i omówienia projektów, publikowane 

w książkach programowych, na stronach internetowych organizatorów oraz w prasie 

fachowej i codziennej, skonfrontowałam z recenzjami krytyków i z relacjami osób 

obecnych na tych wydarzeniach, lecz niezaangażowanych bezpośrednio w powstawanie 

ich koncepcji. Analiza tych zróżnicowanych źródeł pozwoliła mi odtworzyć 

dramaturgiczny przebieg projektów, poznać okoliczności, w jakich powstawały, a także 

zweryfikować intencje twórców z rzeczywistą recepcją ich działań. Badałam więc 

również zasięg oddziaływania danego projektu oraz to, w jakim kierunku rozwijała się 

dyskusja i jakie były jej rezultaty.  

Tam, gdzie było to wskazane, sięgałam do partytur, nagrań i odkompozytorskich 

omówień utworów wchodzących w skład projektów. Sprawdzałam, na ile dramaturgiczna 

koncepcja programu koresponduje z wpisanymi w muzykę sposobami słuchania czy 

intencjami twórców co do idealnych warunków wykonania. Badałam, czy mamy do 

czynienia z twórczą reinterpretacja tych warunków, czy jedynie ze zrutynizowaną, 

muzealną prezentacją koncertową. Szukałam możliwych relacji między wieloma 

utworami zestawionymi w jednym programie i sprawdzałam, czy z relacji tych coś 

wynika.  

Niekiedy sięgałam też do planów architektonicznych i charakterystyk przestrzeni 

koncertowych, które mogły odegrać współtwórczą rolę w procesie powstawania 

koncepcji danego projektu, a także pomóc mi wyobrazić sobie choćby warunki 

akustyczne tej przestrzeni i to, w jaki sposób można było w niej nawigować, wreszcie 
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pomóc zbadać, co oferowała ona artystom, muzykom i w jakiej mierze potencjał tej 

przestrzeni został twórczo i krytycznie wykorzystany. 

Tam, gdzie było to uzasadnione i możliwe, odwoływałam się także do własnych 

doświadczeń słuchaczki, krytyczki i kuratorki, pamiętając, że „autoetnografia z całą 

pewnością należy do sytuacji, w której badacz sam wywołuje źródła i źródłami tymi 

operuje”20. 

3. Cel i zakres badań 

Podjęcie tematu eksperymentów kuratorskich w koncercie było motywowane wieloma 

czynnikami. Przemiany w dyskursie nowej muzyki, jakie dokonały się w dwóch 

pierwszych dekadach XXI wieku pod wpływem rewolucji cyfrowej, doprowadziły do 

wytworzenia się nowego pola możliwości, które zostało wstępnie rozpoznane, choć 

jeszcze nieopisane. W 2018 roku na Letnich Kursach Nowej Muzyki w Darmstadt po raz 

pierwszy w historii tego festiwalu odbyły się warsztaty Curatorial Experiments, a także 

czterodniowa konferencja Defragmentation. Curating Contemporary Music z udziałem 

kuratorów muzyki, sztuk wizualnych i performatywnych oraz artystów21. 

Przysłuchiwałam się tym dyskusjom, uczestniczyłam też czynnie w warsztatach 

Curatorial Experiments, które były inspirujące i pozostawiły mnie z licznymi pytaniami, 

na które postanowiłam poszukać odpowiedzi. Ponadto do programu festiwalu 

darmsztadzkiego został włączony mój projekt Série Rose. 

Pokłosiem Letnich Kursów w Darmstadt były pierwsze publikacje poświęcone 

kuratorstwu muzycznemu. Otwarto także nowe kierunki studiów i pierwsze specjalizacje 

kuratorskie na uczelniach muzycznych, na których muzycy zdobywają praktyczną 

i teoretyczną wiedzę na temat tworzenia krytycznych ram dla wydarzenia muzycznego. 

Dla osoby obserwującej scenę nowej muzyki i mającej ambicje współtworzenia jej 

dyskursu wydarzenia te są wystarczająco istotne, by podjąć się ich głębszego zbadania. 

Sądzę ponadto, że zainteresowanie muzyków eksperymentami kuratorskimi ma 

przyczynę ogólniejszą i wynika nie tylko z rozwoju dyskursu nowej muzyki, ale także 

jest powiązane z szerszymi przemianami kulturowymi, technologicznymi, 

 
20 Anna Kacperczyk, Autoetnografia…, s. 40. 
21 Defragmentation. Viertägige Convention zum Kuratieren Neuer Musik, dokumentacja projektu, 

http://internationales-musikinstitut.de/de/ferienkurse/defragmentation/ [dostęp: 7.7.2019]. 

http://internationales-musikinstitut.de/de/ferienkurse/defragmentation/
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ekonomicznymi i politycznymi, które dosięgły także tej sceny artystycznej. Globalizacja 

i demokratyzacja dostępu do dóbr kultury za pośrednictwem Internetu tworzą sytuację 

bezprecedensowej nadpodaży i przesytu tymi dobrami, prowadzą też do wymieszania się 

rozmaitych języków i praktyk artystycznych. Upadły dawne hierarchie wartości. 

Algorytmy serwisów YouTube czy Spotify nie różnicują między muzyką nową, 

popularną, etniczną, eksperymentalną, wysoką czy niską. Dostępność muzyki „na 

żądanie” i za darmo kształtuje nowe nawyki percepcyjne, odmienia sposoby słuchania 

i wartościowania. Nawigowanie w tym chaosie wymaga dodatkowych umiejętności 

i stwarza każdorazowo konieczność budowania wyrazistych ram, w których może 

odbywać się efektywna komunikacja artystyczna. Już w 1991 roku zwrócił na to uwagę 

Brian Eno. Wskazał on rolę, jaką w tej nowej rzeczywistości odgrywa kurator: „Jego 

istotą jest ponowna ocena, odsiew, przetworzenie i nowe łączenie. W świecie 

przesyconym nowymi wytworami i danymi być może właśnie kurator, osoba łącząca, jest 

tym, kto snuje opowieść – metaautorem”22.  

Rozwój praktyk kuratorskich bywa ponadto łączony z przejściem od kapitalizmu 

przemysłowego do kapitalizmu kognitywnego oraz z transformacją gospodarki opartej na 

wytwarzaniu produktów w gospodarkę opartą na wytarzaniu wiedzy i usług23. Zmiany te 

odzwierciedlają się także w sztuce, w której nie chodzi już wyłącznie o materialną 

produkcję dzieł, lecz coraz częściej również o niematerialną produkcję idei. „Kuratorstwo 

przypomina pewien rodzaj praktyki artystycznej, która pojawiła się w tym samym czasie, 

co transformacja w społeczeństwo informacyjne kapitalizmu kognitywnego”24. Brandon 

Farnsworth tłumaczy rolę kuratora muzycznego jako postfordowską pracę niematerialną, 

która ukazuje moment przejścia od ekonomii opartej na wytwarzaniu przedmiotów (dzieł 

muzycznych) do wytwarzania wiedzy, relacji czy komunikacji (między dziełami i ich 

odbiorcami)25.  

 
22 Za: Simon Reynolds, Retromania. Jak popkultura żywi się własną przeszłością, tłum. Filip 
Łobodziński, Wydawnictwo Kosmos Kosmos, Warszawa 2018, s. 187–188.  
23 Marta Keil, Artysta – kurator – producent kultury… 
24 Brandon Farnsworth, Curating Contemporary Music Festivals…, op. cit., s. 90-91.  
25 Pojęcie fordyzmu pochodzi od nazwiska Henry’ego Forda, który wprowadził nową formę organizacji 

pracy, polegającą na taśmowej produkcji samochodów. Fordyzm oznacza masowe wytwarzanie, 

dystrybucję i konsumpcję dóbr materialnych. Na tym modelu oparta była gospodaka kapitalistyczna do 

lat osiemdziesiątych XX wieku. Postfordyzm określa zmianę tego modelu, polegającą na odejściu od 

masowej produkcji w stronę większego zróżnicowania oferty. Fordowska praca wytwórcza, materialna, 

ustąpiła miejsca postfordowskiej pracy twórczej, koncepcyjnej, niematerialnej. Andrzej Szahaj 

scharakteryzował oba paradygmaty przez opozycje m.in. pracy fizycznej i intelektualnej oraz rutyny 

i kreatywności. Por. Andrzej Szahaj, Losy pracy: fordyzm i postfordyzm, [w:] Czy świat należy urządzić 
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Celem mojej pracy jest także przybliżenie problematyki związanej z kuratorstwem 

muzycznym i dowartościowanie niematerialnej pracy kuratora. Świadomość roli 

kuratorów muzycznych jest dziś znikoma. Każdy, kto próbował swoich sił jako 

niezależny kurator muzyczny, musiał zetknąć się z inercją instytucji, która nie rozumie 

takiej roli dla muzyki. Wprawdzie sami muzycy – kompozytorzy i wykonawcy – są 

otwarci na współpracę z kuratorami, w relacji z instytucjami muzycznymi doświadczenia 

kuratorów bywają jednak trudne. Ich pole działania jest ograniczone, nie mają oni 

otwartego dostępu do zasobów finansowych i infrastrukturalnych muzyki, które 

umożliwiałyby im eksperymentowanie. Często nie uwzględnia się ich honorarium 

w budżecie koncertu/projektu lub finansuje się ich pracę pośrednio (np. jako 

„koordynatora projektu”, co symbolicznie umniejsza ich rolę w przedsięwzięciu). Muszą 

więc pracować za darmo lub „na procent”. Do tego dochodzi brak uznania dla ich pracy 

oraz wniesionego twórczego wkładu w rozwój koncepcji wydarzenia, co objawia się 

notorycznym pomijaniem nazwiska kuratora w informacjach o koncercie 

i w recenzjach26.  

„Praktyki kuratorskie w muzyce opierają się na zrozumieniu, że tworzenie specyficznej 

ramy dla wydarzenia muzycznego to akt sam w sobie ekspresyjny i często krytyczny”27. 

Problem z uznaniem pracy kuratora muzycznego może też wynikać, zdaniem 

Farnswortha, ze zmieniającego się sposobu rozumienia tego, czym jest umiejętność 

i wirtuozeria. Współczesna muzyka klasyczna nadal rozumie bowiem wirtuozerię przede 

wszystkim jako manifestację technicznego know-how (rzemiosło), co także odpowiada 

fordowskiemu systemowi produkcji. Tymczasem postfordowska wirtuozeria oznacza, jak 

pisze Farnsworth, „zdolność do wyjaśnienia lub wyartykułowania idei lub koncepcji, lub 

wygrania sporu dzięki lepszym zdolnościom retorycznym”28. Shannon Jackson określa 

współczesną wirtuozerię jako „krytyczną refleksję nad kryteriami i definicją sztuki jako 

takiej”29. Tak rozumiana wirtuozeria coraz częściej dotyczy również muzyki. 

 
inaczej: schyłek i początek, red. Bogdan Galwas, Paweł Kozłowski, Konrad Prandecki, Polska Akademia 

Nauk, Warszawa 2019.  
26 Odwołuję się tu do doświadczeń własnych oraz koleżanek i kolegów. 
27 Brandon Farnsworth, Curating Contemporary Music Festivals…, s. 12. 
28 Ibidem, s. 107. 
29 Shannon Jackson, Performans: jak to robimy teraz?, tłum. Anna Dzierzgowska, „Obieg”, 29.6.2017, 

https://obieg.pl/64-performans-jak-to-robimy-teraz [dostęp: 18.4.2022]. 

https://obieg.pl/64-performans-jak-to-robimy-teraz
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Analizując eksperymentalne projekty kuratorskie chcę pokazać, na czym polega praca 

kuratora, z jakimi pytaniami się mierzy i jaka jest stawka jego działań, co z jego 

„niewidocznej” pracy wynika dla muzyki oraz dla odbiorcy. Temat ten podjęłam wreszcie 

dlatego, że działając w podwójnej roli krytyczki muzycznej i kuratorki, chciałam lepiej 

zrozumieć to, co sama robię. Refleksję teoretyczną traktuję jako integralną część mojej 

pracy artystycznej – i na odwrót: pracę artystyczną traktuję jako laboratorium pracy 

badawczej. W ten sposób pracowałam nad projektami Rewolucja cyfrowa w muzyce 

(2015), Karkowski/Xenakis (2015–2017), Série Rose (2017–2020) i Deep Listening Deep 

Relaxation (2020). 

Zakres moich badań jest uwarunkowany osobistymi doświadczeniami osoby urodzonej 

w Polsce i zsocjalizowanej w ramach europejskiej sceny nowej muzyki. Większość 

omawianych przeze mnie projektów została zrealizowana w ramach festiwali nowej 

muzyki bądź z udziałem jej artystów. Moje rozważania znajdują oparcie przede 

wszystkim w dyskursie, historii, krytyce i polityce instytucjonalnej nowej muzyki. Ujęcie 

to różni się od podejścia Brandona Farnswortha, który spogląda na festiwalowe praktyki 

kuratorskie z szerokiej perspektywy. Strategia Farnswortha polega na wyjściu poza 

dyskurs nowej muzyki (konsekwentnie używa on określenia Contemporary Classical 

Music jako kategorii nadrzędnej względem rozmaitych dyskursów muzyki 

postklasycznej), co pozwala mu nazwać pewne formy selekcji, produkcji muzycznej czy 

standardowe metody programowania koncertów, które świadczą np. o problemie 

europejskich festiwali z różnorodnością: „Konserwatywne i europocentryczne podejście 

do tradycji praktyk muzycznych, czy to współczesnej muzyki klasycznej, Nowej Muzyki, 

czy innych, nie może być już receptą na osiągnięcie artystycznego sukcesu, który miałby 

znaczenie w zglobalizowanym, transdyscyplinarnym świecie sztuki XXI wieku”30.  

Moja perspektywa jest perspektywą osoby zaangażowanej w badanie i rozwój dyskursu 

nowej muzyki, a więc na swój sposób jest to perspektywa insiderki. Jakie płyną z tego 

korzyści? Czytelnik książki Farnswortha nie uzyska odpowiedzi na pytanie o to, skąd 

bierze się zwrot kuratorski w muzyce. Innymi słowy, jaki łańcuch przemian doprowadził 

 
30 Brandon Farnsworth, Curating Contemporary Music Festivals…, s. 288. W cytacie tym zwraca uwagę 

pisownia „Nowa Muzyka” wielkimi literami, stosowana przez niektórych, dziś już coraz mniej licznych 

autorów dla podkreślenia odrębnej tradycji Neue Musik. W moich rozważaniach rezygnuję z pisowni 

wielkimi literami, gdyż argumentuję za kryzysem tego pojęcia i zmierzchem wpisanej w nie wielkiej 

narracji euroatlantyckiej awangardy. Piszę o tym szerzej w dalszej części pracy. 
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do tego, że muzyka odkryła potencjał kuratorstwa właśnie teraz. Ja zaś staram się 

odpowiedzieć również na to pytanie, przywołując kluczowe momenty w historii nowej 

muzyki ostatnich dwóch dekad. 

Oczywiście mam świadomość, że „nowa muzyka” jest zaledwie wycinkiem muzycznej 

współczesności. Choć przez długi czas rościła sobie prawo do definiowania, czym jest 

muzyczna awangarda, w zglobalizowanym świecie nowa muzyka stanowi zaledwie jedną 

z wielu odpowiedzi na to pytanie. Zdaniem niektórych, wcale nie najmocniejszą czy 

najważniejszą, o czym również piszę w rozdziale o kryzysie pojęcia nowej muzyki.  

Mówiąc o „nowej muzyce”, mam na myśli pewną odrębną historyczno-estetyczno-

geograficzną tradycję, której początki wyznaczyły atonalne i dodekafoniczne 

poszukiwania Arnolda Schönberga oraz jego uczniów, szczególnie Antona Weberna, 

i które oznaczały zerwanie z muzyką tonalną oraz otwarcie się na nowe sposoby 

organizowania materiału muzycznego, a tym samym rozumienia muzyki jako takiej. 

W koncepcję nowej muzyki, pisanej często wielkimi literami dla podkreślenia odrębności 

jej dyskursu (Nowa Muzyka, Neue Musik), wpisane jest przekraczanie granic 

i kwestionowanie własnych ram. Termin „nowa muzyka” został po raz pierwszy użyty 

w 1919 roku przez krytyka Paula Bekkera w wykładzie Nowa muzyka, w którym 

zajmował się on odnowieniem zużytego materiału muzycznego i doznań muzycznych31. 

Wielokrotnie podejmowano próby zawężenia tego terminu i np. zredukowania go do 

muzyki powstałej po 1945 roku32. Ostatecznie „pluralistyczna koncepcja tego terminu 

objęła wszystkie te innowacje, które determinują historię muzyki artystycznej od około 

1910 roku”33. Jak napisał Ulrich Mosch,  

wszystkie główne debaty tego czasu, nie tylko te o charakterze kompozycyjnym, ale także 

dotyczące koncepcji muzyki i słuchania muzyki, można odnieść do tej nowej koncepcji 

i jej rozwoju przez lata. Dzięki strukturalnemu podejściu kompozycyjnemu ta awangarda 

po dziś dzień jest fundamentem twórczości kolejnych pokoleń kompozytorów34. 

 
31 Paul Bekker, Neue Musik. Vorträge 1917–1921, [w:] idem, Gesammelten Schriften, t. 3, Deutsche 

Verlagsanstalt, Berlin 1923. 
32 Lexikon Neue Musik, red Jörn Peter Hiekel, Christian Utz, Metzler/Bärenreiter, Stuttgart–Kassel 2016. 
33 Christoph von Blumröder, Neue Musik, [w:] Terminologie der Musik im 20. Jahrhundert, red. Hans 

Heinrich Eggebrecht, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 1995, s. 299–311. 
34 Ulrich Mosch, Die Avantgarde der 1950er Jahre und ihre zentralen Diskussionen, [w:] Lexikon Neue 

Musik…, s. 3. 



 
 

21 

Trudno się z tą definicją nie zgodzić, jednak należy pamiętać, że umiędzynarodowiona 

i zuniwersalizowana koncepcja nowej muzyki jest w rzeczywistości zakorzeniona 

w niemieckiej tradycji muzycznej. To w Niemczech, Austrii czy Szwajcarii nowa 

muzyka jest szczególnie kultywowana i rozwijana w ramach licznych festiwali 

muzycznych czy instytucji wspierających powstawanie nowej muzyki35. W najlepszym 

razie nowa muzyka reprezentuje europejskie, względnie euroatlantyckie spojrzenie na 

muzyczną awangardę36. Podkreślają to komentatorzy spoza Europy37.  

Moja praca dotyczy więc pewnego, także geograficznie niewielkiego, wycinka 

muzycznej rzeczywistości i bynajmniej nie rości sobie pretensji do wszechogarniającego 

omawiania współczesnych praktyk muzycznych. Prezentowane przeze mnie projekty 

artystów z Polski, Niemiec, Włoch/Austrii, Wielkiej Brytanii, ze Stanów Zjednoczonych 

i z Belgii z pewnością nie wyczerpują ciekawych zjawisk zrodzonych w innych 

obszarach geograficznych czy kulturowych oraz w innych uwarunkowaniach niż nowa 

muzyka. Zarazem projekty te mogą być świadectwem tego, jak artyści powiązani z tą 

sceną przekraczają jej zinstytucjonalizowane ramy i negują pojęcia takie jak muzyka 

nowa, muzyka klasyczna czy muzyka eksperymentalna. Kuratorskość oznacza próbę 

ucieczki od ustalonych dla danej dyscypliny form i sposobów prezentacji. W wielu 

projektach widać chęć wyjścia poza granice danej estetyki przez łączenie muzyki dawnej, 

eksperymentalnej i popularnej, a także przez poszukiwanie miejsca dla muzyki w danej 

estetyce zmarginalizowanej lub wręcz z niej wykluczanej. Trzymanie się pewnej 

wyraziście zdefiniowanej logiki muzycznej uważam jednak za użyteczne, gdyż pomaga 

to nawigować w chaosie współczesności, a także ukazywać twórcze przekroczenia tej 

logiki. 

 

 

 
35 Jako przykład może posłużyć Ernst von Siemens Musikstiftung, której budżet na wsparcie nowej 

muzyki w 2022 roku wyniósł 5,6 miliona euro. Fundacja Muzyczna im. Ernsta von Siemensa wspiera 

zarówno indywidualne zamówienia kompozytorskie, jak i całe projekty koncertowe i festiwale od 

Reykjaviku po Pragę i Nowy Jork. Por. Frederik Hanssen, Ernst von Siemens Musikstiftung. 5,6 Millionen 

Euro für die Zukunft der Musik, „Der Tagesspiegel”, 8.3.2022, https://www.tagesspiegel.de/kultur/ernst-

von-siemens-musikstiftung-5-6-millionen-euro-fuer-die-zukunft-der-musik/28142878.html [dostęp: 

23.4.2022]. 
36 Maciej Gołąb, Muzyczna moderna w XX wieku…, s. 295–296. 
37 Między innymi George Lewis i Sandeep Bhagwati, którzy mówią o „eurologicznej muzyce 

artystycznej”. Ich argumenty przywołuję w rozdziale o kryzysie pojęcia nowej muzyki.  

https://www.tagesspiegel.de/kultur/ernst-von-siemens-musikstiftung-5-6-millionen-euro-fuer-die-zukunft-der-musik/28142878.html
https://www.tagesspiegel.de/kultur/ernst-von-siemens-musikstiftung-5-6-millionen-euro-fuer-die-zukunft-der-musik/28142878.html
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4. Stan badań 

Curatorial Studies w muzyce rozwijają się od niedawna, w związku z czym literatura 

przedmiotu jest skromna i obejmuje przede wszystkim specjalne wydania czasopism 

muzycznych i artystycznych oraz pojedyncze artykuły. Ponieważ nie istnieje żadna praca 

poświęcona eksperymentalnym strategiom kuratorskim w koncercie, stanęłam przed 

trudnym zadaniem samodzielnego zdefiniowania, czym są te eksperymenty oraz jak je 

badać. Poniżej przedstawię literaturę, która okazała się najbardziej pomocna. 

Pokłosiem wspomnianej konferencji Defragmentation. Curating Contemporary Music 

w Darmstadt jest zbiór tekstów z wygłoszonych wykładów38. Redaktorzy tej publikacji 

postawili sobie za cel 

wprowadzenie do instytucji nowej muzyki debat dotyczących płci i różnorodności, 

dekolonizacji i zmian technologicznych, jakie toczą się w wielu dyscyplinach, a także 

dyskusję nad praktykami kuratorskimi w tej dziedzinie. Kluczowym zadaniem jest 

przyspieszenie strukturalnych i habitualnych zmian w odniesieniu do wymienionych 

wyżej i powiązanych ze sobą obszarów tematycznych oraz rozwijanie lepszych praktyk39. 

Temat podjął w 2018 roku także magazyn „Neue Zeitschrift für Musik”, poświęcając 

kuratorstwu monograficzny numer40. W 2020 roku redagowane w Zurychu czasopismo 

„OnCurating” wydało aż dwa monograficzne numery poświęcone nowej muzyce: Issue 

44/January 2020: Curating Contemporary Music pod redakcją Larsa Pettera Hagena 

i Roba Younga, a także Issue 47/September 2020: Gender Relations in Contemporary 

Music pod redakcją Brandona Farnswortha i Rosanny Lovell41. Ponadto, w ramach serii 

książkowej „OnCurating”, ukazała się antologia Taking the Temperature: Crisis, 

Curating, and Musical Diversity pod redakcja Brandona Farnswortha, Anny Jakobsson 

i Vanessy Massery, zawierająca rozmowy z muzykami, kuratorami, teoretykami 

i przedstawicielami instytucji muzycznych działającymi w krajach skandynawskich 

i w Kanadzie (publikacja ta miała być częścią konferencji w ramach festiwalu Ultima 

 
38 Defragmentation. Curating Contemporary Music, red. Sylvia Freydank, Michael Rebhahn, Schott 

Verlag, Mainz 2019. 
39 Wszystkie informacje o konferencji Defragmentation… znajdują się na stronie internetowej festiwalu 

w Darmstadt: https://internationales-musikinstitut.de/de/ferienkurse/defragmentation/ [dostęp: 5.1.2021]. 
40 „Neue Zeitschrift für Musik” 2018, 5. 
41 Por.: Curating Contemporary Music, red. Lars Petter Hagen, Rob Young, „OnCurating” 2020, 44; 

Gender Relations in New Music, red. Brandon Farnsworth, Rosanna Lovell, „OnCurating” 2020, 47. Oba 

te numery, jak i wszystkie inne wydania „OnCurating”, są w całości dostępne w sieci pod adresem: 

https://on-curating.org/issues.html [dostęp: 5.1.2021]. 

https://internationales-musikinstitut.de/de/ferienkurse/defragmentation/
https://on-curating.org/issues.html
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Oslo, która nie odbyła się jednak z powodu pandemii koronawirusa)42. Artykułów stale 

przybywa, pojawiają się również nowe czasopisma naukowe, jak powstałe w 2020 roku 

„TURBA. The Journal for Global Practices in Live Arts Curation”. Interdyscyplinarne 

pismo, współredagowane przez Sandeepa Bhagwatiego, kompozytora i muzykologa, 

profesora Concordia University w Kanadzie, jest „pierwszym czasopismem 

poświęconym badaniom, teorii i praktyce strategii kuratorskich w sztukach żywych [live 

arts]”43. W 2020 roku także duński magazyn muzyczny „Seismograf” przygotował 

specjalny numer poświęcony kuratorstwu44. 

Oprócz artykułów i czasopism jedyną znaną mi książką o kuratorstwie muzycznym jest 

wspomniana praca Brandona Farnswortha Curating Contemporary Music Festivals. 

A New Perspective on Music Mediation45. W ramach doktoratu w dziedzinie muzykologii 

historycznej (promotor: profesor Jörn Peter Hiekel), obronionego na Uniwersytecie 

Muzycznym Carla Marii von Webera w Dreźnie, Farnsworth stworzył teoretyczne 

podwaliny pod muzykologiczne badania kuratorskie, a także przeanalizował za pomocą 

tych narzędzi dwa niemieckie festiwale. Choć w moich badaniach koncentruję się nie na 

festiwalach czy instytucjach, lecz na eksperymentach artystycznych, bardzo skorzystałam 

z tej pracy. Dzięki niej zapoznałam się z historią oraz teorią praktyk kuratorskich jako 

takich, a także z podstawową literaturą na ten temat. 

Niezwykle inspirująca była dla mnie również praca Heloisy Amaral. Pianistka i kuratorka 

opracowała w czasie pandemii internetowy przewodnik zatytułowany YEARNING TO 

CONNECT. Curatorial strategies in musical performance practice and composition46. 

Dostępny w formie hipertekstowej strony internetowej i stale rozwijany, przewodnik jest 

znakomitym syntetycznym wprowadzeniem we współczesne eksperymentalne praktyki 

kuratorskie w muzyce. Niezliczone przykłady historyczne i współczesne, wpisane 

w odpowiednie konteksty, pozwalają zorientować się w tym, co zostało dotąd zrobione. 

 
42 Taking the Temperature: Crisis, Curating, and Musical Diversity, red. Brian Farnsworth, Anna 
Jakobsson, Vanessa Massera, OnCurating, Zurych 2020. Książka dostępna w całości pod adresem: 

https://www.researchgate.net/publication/344228451_Taking_the_Temperature_Curating_Crisis_and_M

usical_Diversit_second_expanded_edition [dostęp: 5.1.2021]. 
43 „TURBA. The Journal for Global Practices in Live Arts Curation”, 

https://www.berghahnjournals.com/view/journals/turba/turba-

overview.xml?tab_body=editorial%20board [dostęp: 22.01.2022]. 
44 „Seismograf” 2020, 6: Silent Agencies. Artistic and curatorial practices in a state of crisis, red. Morten 

Søndergaard, Laura Beloff, https://seismograf.org/fokus/silent-agencies [dostęp: 18.4.2022]. 
45 Brandon Farnsworth, Curating Contemporary Music Festivals… 
46 Heloisa Amaral, YEARNING TO CONNECT. Curatorial strategies in musical performance practice 

and composition, https://www.researchcatalogue.net/view/733406/733407/748 [dostęp: 6.1.2021]. 

https://www.researchgate.net/publication/344228451_Taking_the_Temperature_Curating_Crisis_and_Musical_Diversit_second_expanded_edition
https://www.researchgate.net/publication/344228451_Taking_the_Temperature_Curating_Crisis_and_Musical_Diversit_second_expanded_edition
https://www.berghahnjournals.com/view/journals/turba/turba-overview.xml?tab_body=editorial%20board
https://www.berghahnjournals.com/view/journals/turba/turba-overview.xml?tab_body=editorial%20board
https://seismograf.org/fokus/silent-agencies
https://www.researchcatalogue.net/view/733406/733407/748
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Strona nie ma formy książki, co bynajmniej nie umniejsza jej wkładu w badania nad 

eksperymentami kuratorskimi w muzyce. Powstała ona jako skrypt dla prowadzonego 

przez Heloisę Amaral od 2017 roku seminarium muzycznych praktyk kuratorskich With 

and Beyond Music w Królewskim Konserwatorium Muzycznym w Hadze. Moim 

zdaniem, jest to obecnie najlepsze istniejące opracowanie tego tematu, baza przykładów 

i poręczne narzędzie dydaktyczne, a także punkt wyjścia dalszych pogłębionych studiów 

przypadku. O ile Brandon Farnsworth odnosi swoje badania do festiwali muzycznych, 

o tyle Heloisa Amaral koncentruje się na eksperymentach artystycznych i w tym sensie 

jej zainteresowania bliższe są moim. Brazylijska pianistka i badaczka nie ogranicza się 

jednak wyłącznie do koncertów, nie zgłębia też historycznych praktyk wykonywania 

i słuchania muzyki, nie poszukuje odpowiedzi na pytanie o źródła tych praktyk, zestawia 

za to mnóstwo przykładów, które porządkuje według rozmaitych kluczy. W mojej pracy 

próbuję wejść głębiej i przeanalizować zarówno koncert jako urządzenie muzyki, jak 

i wybrane formy jego krytyki. 

Chciałabym w tym miejscu odnotować także nieliczne teksty polskie podejmujące 

problematykę kuratorstwa muzycznego, w tym esej kuratora i socjologa Michała Libery 

Perfumowany koszmar. Dziesięć pokoi i jeden przedsionek, czyli moja prywatna galeria 

z kuratorami wiszącymi na ścianach, opublikowany w 2014 roku jako jedyny muzyczny 

akcent w antologii Zawód: kurator wydanej przez Galerię Miejską Arsenał w Poznaniu47. 

Wątki związane z kuratorowaniem muzyki zostały również podjęte na łamach 

redagowanego przeze mnie pisma „Glissando” z 2016 roku, w części poświęconej 

systemowi nowej muzyki48. O partycypacyjnych strategiach kuratorskich „Glissando” 

przygotowało również odrębny numer w 2021 roku49. 

Teorię i historię koncertu rekonstruowałam na podstawie kilku prac. Jedną z nich jest 

monumentalna, epokowa książka niemieckiego muzykologa i socjologa Hannsa-Wernera 

Heistera Das Konzert. Theorie einer Kulturform50. Pozostaje ona cennym źródłem 

odwołania w praktycznie całej literaturze przedmiotu. Autor zdefiniował w niej koncert 

 
47 Michał Libera, Perfumowany koszmar. Dziesięć pokoi i jeden przedsionek, czyli moja prywatna galeria 

z kuratorami wiszącymi na ścianach, [w:] Zawód: kurator, red. Marta Kosińska, Karolina Sikorska, Anna 

Czaban, Galeria Miejska Arsenał, Poznań 2014, s. 522–561. 
48 „Glissando” 2016, 28, red. Monika Pasiecznik. 
49 „Glissando” 2021, 39, red. Krzysztof Stefański. 
50 Hanns-Werner Heister, Das Konzert. Theorie einer Kulturform, t. 1–2, Heinrichshofen Verlag, 

Wilhelmshaven 1983. 
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jako główną instytucję muzycznej reprodukcji i recepcji, w której mogło urzeczywistnić 

się „historyczne osiągnięcie muzycznej autonomii i autonomicznej muzyki”51. Heister 

postawił ważną tezę o wzajemnie kształtującej się relacji między przestrzenią, estetyką 

muzyki i sposobem jej słuchania. Opisał także kolejne etapy i okoliczności prowadzące 

do powstania „koncertu”. 

Szczegółową wiedzę na temat historycznych praktyk wykonywania i słuchania muzyki, 

a także różnych rodzajów koncertów i zmieniającej się obyczajowości, czerpałam 

z książki Waltera Salmena Das Konzert. Eine Kulturgeschichte52. Stanowi ona rodzaj 

bogato ilustrowanego albumu czy encyklopedii, w której autor przytacza niezliczone 

źródła historyczne i hasłowo omawia takie zagadnienia, jak m.in. miejsca koncertów, 

organizatorzy koncertów, obyczaje publiczności, a także koncert symfoniczny, koncert 

kameralny, recital wirtuozowski, koncerty robotnicze, koncerty nowej muzyki, koncerty 

w przestrzeni publicznej, koncerty w kurortach, koncerty domowe, koncerty salonowe. 

Innym cennym źródłem historycznych przykładów praktyk wykonywania i słuchania 

muzyki była dla mnie ponadto praca Danuty Gwizdalanki Złoty wiek muzyki kameralnej. 

Postacie, obyczaje i epizody z życia muzycznego XVIII i XIX wieku (lata 1750–1850)53. 

Autorka z charakterystyczną dla siebie erudycją opisała kulturowe i społeczne 

uwarunkowania funkcjonowania muzyki w ciągu dwustu lat. 

Największe znaczenie dla tej części mojej pracy, która poświęcona jest historii i teorii 

koncertu, miała jednak lektura książki Lydii Goehr Imaginary Museum of Musical Works. 

An Essay in the Philosophy of Music54. Książka ta stanowi ważny punkt referencji dla 

badań kuratorskich, gdyż przedstawia koncert jako „muzeum muzyki” i objaśnia 

historyczne procesy, które doprowadziły do powstania tej idei. Dzięki historycznemu 

studium Goehr, obfitującemu w liczne przykłady, zrozumiałam współczesne 

mechanizmy funkcjonowania w koncercie muzyki zarówno klasycznej, jak i nowej, 

 
51 Ibidem, t. 1, s. 21. 
52 Walter Salmen, Das Konzert. Eine Kulturgeschichte, Beck Verlag, München 1988. 
53 Danuta Gwizdalanka, Złoty wiek muzyki kameralnej. Postacie, obyczaje i epizody z życia muzycznego 

XVIII i XIX wieku (lata 1750–1850), Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Poznań 2016. 
54 Lydia Goehr, The Imaginary Museum of Musical Works. An Essay in the Philosophy of Music, Oxford 

University Press, New York 1992. 
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a mianowicie jako obiekty sztuki do estetycznej kontemplacji, wpisane 

w zinstytucjonalizowane procesy muzeifikacji i kanonizacji. 

W mojej pracy sięgałam także do dwóch antologii pod redakcją Martina Tröndle: Das 

Konzert. Neue Aufführungskonzepte für eine klassische Form i Das Konzert II. Beiträge 

zum Forschungsfeld der Concert Studies55. Znajdziemy tu studia nad koncertem jako 

„performansem”, a także nad rozmaitymi strategiami „auratyzowania” muzyków 

i zwiększania ich scenicznej obecności, jak również nad sposobami intensyfikowania 

odbioru muzyki przez publiczność. Aspekty historycznych praktyk wykonawczych, 

takich chociażby, jak zmieniająca się struktura programu oraz aranżacja przestrzeni 

koncertowej czy zanikanie improwizacji w koncercie, sąsiadują z analizami 

współczesnych wydarzeń lub serii koncertów pod kątem wielorakich czynników, np. 

atmosfery architektury. Znajdziemy tu ponadto teksty poświęcone ewolucji praktyk 

ukierunkowywania słuchania muzyki na koncercie przez drukowane programy i zawarte 

w nich omówienia utworów oraz szkice poświęcone kulturze słuchania jako takiej. 

Książkę dopełniają socjologiczne analizy struktury publiczności koncertowej i badania 

uczestnictwa kobiet w życiu koncertowym. 

Z prac, które przynoszą analizy nowej muzyki z perspektywy rozwijanych w niej 

koncepcji prezentacji, a tym samym relacji, jakie nowa muzyka wytwarza względem 

klasycznego koncertu, chciałabym wskazać dwie książki niemieckich muzykolożek. 

Pierwsza to Konzert-Szenen. Bewegungen, Performance, Medien. Musik zwischen 

Performativer Expansion und medialer Integration 1950–2000 Christy Brüstle56. Druga 

to Zur Position der Musikhörenden. Konzeptionen ästhetischer Erfahrung im Konzert 

Julii Schröder57. 

Przedmiotem zainteresowania Christy Brüstle jest twórczość z pogranicza muzyki, teatru 

i sztuk wizualnych, którą bada ona pod kątem koncepcji ruchu w przestrzeni, 

wizualizowania, teatralizowania, inscenizowania i instalowania muzyki. Jej spojrzenie 

ogniskuje się na muzyce i twórczości kompozytorów, nie zaś na koncercie jako 

 
55 Das Konzert. Neue Aufführungskonzepte für eine klassische Form…; Das Konzert II. Beiträge zum 

Forschungsfeld der Concert Studies… 
56 Christa Brüstle, Konzert-Szenen. Bewegungen, Performance, Medien. Musik zwischen Performativer 

Expansion und medialer Integration 1950–2000, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2013.  
57 Julia Schröder, Zur Position der Musikhörenden. Konzeptionen ästhetischer Erfahrung im Konzert, 

Wolke Verlag, Hofheim 2014. 
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zewnętrznej ramie: „Celem jest raczej pokazanie, jaką siłę oddziaływania i jakie 

»multimedialne« punkty zaczepienia ma muzyka sama w sobie, jakie wymagania 

dotyczące uwagi czy społecznych zachowań stawia przed ludźmi”58. Brüstle zwraca 

uwagę, że wiele zmian w muzyce dokonało się przez krytyczną refleksję kompozytorów 

nad rytuałem koncertowym, zaś apogeum eksperymentów przyszło w latach 

sześćdziesiątych XX wieku wraz z erupcją wszelkich nowych form, takich jak 

performans, happening, teatr instrumentalny, sound art czy event scores. Muzykolożka 

szuka przyczyn i stawia tezę, że na przełomie lat czterdziestych i pięćdziesiątych 

XX wieku muzyka weszła w fazę znieruchomienia zarówno wewnątrzmuzycznego, jak 

i praktycznowykonawczego i musiała to znieruchomienie przezwyciężyć, co dokonało 

się przez eksperymenty z przestrzenią, włączenie elementów teatralnych czy 

akcentowanie cielesnego charakteru muzyki. 

O ile Christa Brüstle koncentruje się na historycznych, dwudziestowiecznych praktykach 

kompozytorskich, o tyle Julia Schröder analizuje nowsze projekty koncertowe z innej 

perspektywy. W książce Zur Position der Musikhörenden. Konzeptionen ästhetischer 

Erfahrung im Konzert przygląda się oryginalnym koncertom, jakie w pierwszych latach 

XXI wieku odbyły się w Berlinie, analizując je pod kątem wpisanej w nie koncepcji 

doświadczenia estetycznego. Wśród omawianych projektów są koncerty krótkie i długie, 

prezentowane w przestrzeni publicznej, prywatnej i wirtualnej. Muzyki słucha się tu na 

siedząco, na stojąco i w ruchu, w świetle i po ciemku, w towarzystwie innych ludzi 

i w samotności, na żywo i za pośrednictwem nowych mediów. Odcinając się od 

skonwencjonalizowanych koncertów, niemiecka muzykolożka wybrała jako odniesienie 

dla eksperymentalnych projektów bardziej otwarte i bliższe współczesnej sztuce pojęcie 

„sytuacji”. Narrację książki porządkują głównie dwa czynniki: autorka analizuje projekty 

przez pryzmat doświadczania czasu i przestrzeni. 

Ostatnią książką, którą chciałabym przywołać w tym miejscu jako istotny punkt 

referencji, tym razem dla rozdziału historycznego poświęconego nowej muzyce ostatnich 

dwóch dekad, jest Rewolucja cyfrowa w muzyce. Filozofia muzyki Harry’ego 

Lehmanna59. W książce tej autor nadaje rewolucji cyfrowej kluczowe znaczenie dla 

 
58 Christa Brüstle, Konzert-Szenen…, s. 11. 
59 Harry Lehmann, Rewolucja cyfrowa w muzyce. Filozofia muzyki, tłum. Monika Pasiecznik, Fundacja 

Nowej Kultury Bęc Zmiana, Warszawa 2016 (e-book). 
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estetycznych i instytucjonalnych przemian w nowej muzyce. Zdaniem niemieckiego 

filozofa, konsekwencją upowszechnienia się narzędzi cyfrowych wśród twórców nowej 

muzyki jest demokratyzacja dostępu do tej formy sztuki, zarezerwowanej dotychczas 

niemal wyłącznie dla absolwentów szkół muzycznych, i wynikająca z tego faktu 

dezinstytucjonalizacja sceny nowej muzyki, z drugiej zaś strony zwrot treściowo-

estetyczny (gehaltsästhetische Wende), oznaczający zainteresowanie kompozytorów 

włączaniem muzyki w konteksty pozamuzyczne, co prowadzi do zmierzchu 

dominującego od XVIII wieku ideału muzyki absolutnej. W mojej pracy odwołuję się do 

tez Lehmanna, który demistyfikuje urządzenie nowej muzyki, pokazując, jak rozpada się 

ono pod wpływem innowacji technologicznych. Rewolucja cyfrowa w muzyce… ukazała 

się w 2012 roku i była szeroko dyskutowana w kręgach twórców i teoretyków nowej 

muzyki, wzbudziła ponadto duże zainteresowanie w Polsce. Bodaj najważniejszym 

sprawdzianem dla tez Lehmanna mogłoby być pozytywne przyjęcie jego książki w kręgu 

kompozytorów „cyfrowych tubylców muzyki”, którzy są jej bohaterami. Można ją zatem 

traktować również jako część dyskursu nowej muzyki, a nie tylko jako jego analizę. 
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CZĘŚĆ PIERWSZA 

1. Od rewolucji cyfrowej do zwrotu kuratorskiego. Przemiany w nowej muzyce 

w pierwszych dekadach XXI wieku 

 1.1. Cyfrowi tubylcy muzyki 

Niniejszy rozdział jest próbą nakreślenia okoliczności, w których mogła wyłonić się 

świadomość kuratorska w nowej muzyce. Sądzę, że przemiany technologiczne 

i estetyczne, jakie dokonały się w pierwszych dwóch dekadach XXI wieku, miały 

fundamentalne znaczenie dla rozwoju tego zjawiska. Zwrot kuratorski w muzyce jest 

konsekwencją złożonego procesu, jaki rozpoczął się w nowej muzyce pod wpływem 

rewolucji cyfrowej i w związku z nią. W kolejnych podrozdziałach zrekonstruuję 

kluczowe etapy tego procesu. Moja rekonstrukcja będzie oparta na ogólnej 

charakterystyce twórczości kompozytorskiej powstałej na początku nowego stulecia oraz 

na towarzyszących jej dyskusjach estetycznych, jakie rozwijały się zwłaszcza w kręgach 

Letnich Kursów Nowej Muzyki w Darmstadt i skąd promieniowały na inne ośrodki, 

przede wszystkim w Europie i Ameryce Północnej. 

Pierwsza dekada XXI wieku przyniosła w nowej muzyce ważny przełom estetyczny, 

który dokonał się w bezpośrednim związku z przemianami technologicznymi 

i wynikającymi z nich przemianami kulturowymi. Horyzont zmian wytyczyła rewolucja 

cyfrowa, przede wszystkim upowszechnienie się na początku nowego stulecia Internetu 

i błyskawiczny rozwój narzędzi cyfrowych, które trafiły pod przysłowiowe strzechy. 

Kompozytorzy, do niedawna zdani na pracę w specjalistycznych ośrodkach muzyki 

komputerowej, dostali do ręki przenośne laptopy o dużej mocy obliczeniowej, dzięki 

którym mogli rozwijać swoje pomysły muzyczne, właściwie nie wychodząc z domu. 

Internet dał im możliwość prezentowania owoców ich pracy przed globalną publicznością 

bez pośrednictwa instytucji muzycznych. Kompozytorzy stali się na swój sposób 

samowystarczalni. Narzędzia produkcji i dystrybucji muzyki zdemokratyzowały się 

i odtąd każdy może próbować swoich sił jako kompozytor, bez względu na wykształcenie 

muzyczne, miejsce zamieszkania czy wsparcie instytucji. Dostępne w sieci darmowe 

oprogramowanie muzyczne, partytury i nagrania utworów nowej muzyki, wirtualne 

orkiestry i banki sampli rozszerzonych technik instrumentalnych oraz rozmaite tutoriale 

na temat technik współczesnej kompozycji zdemokratyzowały także samo rzemiosło 
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kompozytorskie. Bez większego trudu można dziś wyprodukować gotowe nagranie 

kwartetu „w stylu Lachenmanna”, nie mówiąc już o kompozycjach elektroakustycznych 

i multimedialnych. Kompozytor Johannes Kreidler wyraził to dosadnie: „Nie trzeba 

trudnić się rzemiosłem tam, gdzie mogą je zastąpić maszyny”60. Zmiany te wywołały 

zrozumiały wstrząs w świadomości twórców starszej generacji, a także sprzymierzonych 

z nimi instytucji, przekonanych o pewnym specyficznym etosie pracy kompozytora, 

opartym na poszukiwaniu nowego materiału muzycznego i doskonaleniu warsztatu, do 

czego dochodzi się latami61. Uwypukliły też pokoleniową przepaść między artystami 

działającymi w czasach rewolucji cyfrowej i przed nią.  

W 2013 roku belgijski kompozytor Stefan Prins spojrzał na sytuację kompozytorów 

swojego pokolenia z jeszcze innej perspektywy zmian kulturowych: 

Według socjologów stoimy u progu nowej ery, ery sieci, w której społeczeństwo będzie 

musiało się zmienić co najmniej tak bardzo, jak podczas pierwszej rewolucji 

przemysłowej dwieście lat temu. Jako artysta chcę być w pełni częścią tego świata – 

najlepiej taplając się po kolana w jego błocie, odzwierciedlając go i komentując, 

deklarując miłość i przekazując obrzydzenie, wyrażając zdumienie i zakłopotanie, 

wywracając jego wnętrze do góry nogami, ujawniając jego mechanizmy, kwestionując 

jego pewniki i nadając nową wagę jego niepewności. Krótko mówiąc, chcę w tym 

uczestniczyć – w formie osobistej, bezpośredniej, krytycznej i złożonej konfrontacji, 

w sposób jak najbardziej otwarty62. 

Przełom estetyczny w nowej muzyce był dziełem pokolenia twórców nazywanych 

„cyfrowymi tubylcami”. Określenie to zostało zaczerpnięte przez krytyków i samych 

kompozytorów z artykułu Digital natives, digital immigrants (2001) Marka Prensky’ego, 

w którym ten amerykański badacz mediów i Internetu przeciwstawił je pokoleniu 

„cyfrowych imigrantów”63. Dokonana przez Prensky’ego charakterystyka obu generacji 

okazała się nadzwyczaj trafna, a jego diagnozy – wręcz profetyczne. W momencie 

publikacji tekstu nie było jeszcze Facebooka, YouTube ani Skype’a (wszystkie powstały 

 
60 Johannes Kreidler, Muzyka z muzyki, tłum. Monika Zamięcka, „Glissando” 2013, 22, 

http://glissando.pl/tekst/muzyka-z-muzyki/ [dostęp: 8.10.2021]. 
61 Dokumentację sporu przynosi książka: Johannes Kreidler, Harry Lehmann, Klaus-Steffen Mahnkopf, 

Musik Ästhetik, Digitalisierung. Eine Kontroverse, Wolke Verlag, Hofheim 2010.  
62 Stefan Prins, Composing today / Luft von diesem Planeten, „Darmstädter Beiträge zur Neuen Musik” 

2014, 22, red. Michael Rebhahn, Thomas Schäfer, Schott Verlag, Mainz, s. 86. 
63 Marc Prensky, Digital natives, digital immigrants, https://www.marcprensky.com/writing/Prensky%20-

%20Digital%20Natives,%20Digital%20Immigrants%20-%20Part1.pdf [dostęp: 14.6.2020]. 

http://glissando.pl/tekst/muzyka-z-muzyki/
https://www.marcprensky.com/writing/Prensky%20-%20Digital%20Natives,%20Digital%20Immigrants%20-%20Part1.pdf
https://www.marcprensky.com/writing/Prensky%20-%20Digital%20Natives,%20Digital%20Immigrants%20-%20Part1.pdf


 
 

31 

około 2004 roku), mimo to naukowcowi udało się przewidzieć i opisać ich fenomen 

społeczny.  

Do pokolenia „cyfrowych tubylców” Prensky zaliczył ludzi urodzonych po 1980 roku, 

którzy dorastali w rzeczywistości nowych technologii: osobistych komputerów, gier 

wideo, telefonów komórkowych, cyfrowych odtwarzaczy muzyki (potem mp3) i kamer 

wideo. Naturalną przestrzenią nauki, pracy i zabawy jest dla nich Internet, z którym 

praktycznie się nie rozstają (mówi się, że „cyfrowi tubylcy” są nieustannie online). 

Ludzie ci gładko wchodzą w świat nowych technologii, przyjmują rozmaite innowacje 

jako coś oczywistego i łatwo się ich uczą. Starsi od nich „cyfrowi imigranci”, którzy żyli 

jeszcze w świecie „analogowym”, nie odnajdują się tak dobrze w nowej rzeczywistości. 

W przeciwieństwie do „cyfrowych tubylców” oni musieli nauczyć się funkcjonować 

w świecie mediów. Wolniej i z większymi oporami przyswajają nowinki technologiczne 

i zdradzają coś, co Prensky nazywa „obcym akcentem”: „Akcent cyfrowego imigranta 

można dostrzec w takich rzeczach, jak sięganie po informacje do Internetu w drugiej 

kolejności, a nie w pierwszej, albo czytanie instrukcji obsługi programu zamiast 

zakładania, że sam program nauczy nas go obsługiwać”64. Technologia jest niczym język, 

którego starsze pokolenia musiały się nauczyć, podczas gdy młodsze przyswoiły go na 

poziomie native speakera. Zdaniem Prensky’ego, różnice między obiema grupami są 

naprawdę głębokie i dotyczą nie tylko sposobów korzystania z technologii, lecz również 

tak fundamentalnych kwestii, jak postrzeganie świata czy rozumienie własnej 

tożsamości. 

Zaproponowane przez Prensky’ego określenie „cyfrowi tubylcy” trafiło do publicystyki 

muzycznej i zostało powiązane z nowymi zjawiskami, jakie około 2010 roku ujawniły się 

na najważniejszych festiwalach nowej muzyki w Europie, kiedy to debiutować zaczęli 

kompozytorzy urodzeni tuż przed 1980 rokiem lub po 1980 roku65. Byli wśród nich m.in. 

Belg Stefan Prins (ur. 1979), Duńczyk Simon Steen-Andersen (ur. 1976), Niemcy 

Johannes Kreidler (ur. 1980), Alexander Schubert (ur. 1979) i Brigitta Muntendorf 

(ur. 1982), Irlandka Jennifer Walshe (ur. 1974), Austriak Matthias Kranebitter (ur. 1980), 

 
64 Ibidem, s. 2. 
65 Monika Pasiecznik, Cyfrowi tubylcy muzyki, https://www.dwutygodnik.com/artykul/5622-cyfrowi-

tubylcy-muzyki.html [dostęp: 14.6.2020]. Por. Johannes Kreidler, Digital Naives oder Digital Natives, 

[w:] Johannes Kreidler, Harry Lehmann, Klaus-Steffen Mahnkopf, Musik, Ästhetik, Digitalisierung. Eine 

Kontroverse…, s. 55–65. 

https://www.dwutygodnik.com/artykul/5622-cyfrowi-tubylcy-muzyki.html
https://www.dwutygodnik.com/artykul/5622-cyfrowi-tubylcy-muzyki.html
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Australijczyk Matthew Shlomowitz (ur. 1975) i wielu innych. Nowe pokolenie 

kompozytorów – „cyfrowych tubylców muzyki” – przebojem zdobyło najważniejsze 

sceny nowej muzyki. Wielu z nich zostało wyróżnionych prestiżowymi nagrodami 

i w kolejnych latach zrobiło błyskotliwe kariery, zwieńczone profesurami w Oksfordzie, 

Bazylei czy Hamburgu. Zmiana pokoleniowa na scenie nowej muzyki była globalna jak 

World Wide Web i ujawniła się w podobnym czasie w wielu ośrodkach na świecie. 

W Polsce pokolenie „cyfrowych tubylców muzyki” reprezentują m.in. Jagoda Szmytka 

(ur. 1982), Mikołaj Laskowski (ur. 1988), Jacek Sotomski (ur. 1987), Marta Śniady 

(ur. 1986), Nina Fukuoka (ur. 1988), Piotr Peszat (ur. 1990), Teoniki Rożynek (ur. 1991), 

Rafał Ryterski (ur. 1992), Monika Szpyrka (ur. 1993), Paweł Malinowski (ur. 1994) czy 

Monika Dalach (ur. 1993), którzy debiutowali w drugiej dekadzie XXI wieku. 

Wspólnym mianownikiem dla kompozytorów nazwanych „cyfrowymi tubylcami 

muzyki” był nie tylko inny w porównaniu ze starszymi generacjami sposób posługiwania 

się elektroniką i ogólnie otwarte podejście do nowych mediów. Powszechność użycia, 

swoboda operowania nowymi instrumentami oraz różnorodność strategii zastosowania 

technologii w muzyce szła w parze z krytycznym osądem dotychczasowych warunków 

tworzenia i odbioru muzyki oraz z nowym sposobem definiowania własnego warsztatu 

kompozytorskiego. Z nowej rzeczywistości technologicznej „cyfrowi tubylcy muzyki” 

wyciągnęli daleko idące konsekwencje estetyczne, które oprócz zwiększenia udziału 

technologii w procesie komponowania i wykonywania muzyki doprowadziły do silnej 

konceptualizacji muzyki oraz wzrostu znaczenia elementu audiowizualnego 

i performatywnego. Wyjście poza dotychczasowe ramy kompozycji, zwłaszcza 

włączanie do muzyki odniesień (relatów) pozamuzycznych, wywołało kryzys pojęcia 

nowej muzyki opartego na postępie materiałowym. W dalszej części tego rozdziału 

wyjaśnię okoliczności tych przemian, przedtem jednak scharakteryzuję syntetycznie 

muzykę pokolenia „cyfrowych tubylców” w odniesieniu do generacji „cyfrowych 

imigrantów”. 

Granica generacyjna była tym łatwiej dostrzegalna, że „cyfrowi tubylcy muzyki” od 

początku mieli świadomość własnej odrębności i wyrażali ją nie tylko muzycznie, ale 

także teoretycznie. Oprócz wielu reprezentatywnych dla tego pokolenia kompozycji, 

takich jak Generation Kill (2012) Stefana Prinsa, Run Time Error (2009) Simona Steena-

Andersena czy Fremdarbeit (2009) Johannesa Kreidlera, powstało także kilka tekstów 
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i manifestów, w których „cyfrowi tubylcy muzyki” przedstawili odrębne dla całej 

generacji spojrzenie na świat i muzykę.  

Jednym z ważnych tekstów-manifestów tego pokolenia był cytowany już artykuł 

Composing Today / Luft von diesem Planeten (2013) Stefana Prinsa. Belgijski 

kompozytor zwrócił w nim uwagę na kilka kluczowych kwestii, które różnią sposób 

komponowania i – szerzej – myślenia o muzyce charakterystyczny dla „cyfrowych 

tubylców” oraz twórców poprzednich generacji: 

Punktem odniesienia dla młodego i najmłodszego pokolenia kompozytorów, tak zwanych 

cyfrowych tubylców, nie są już skrzypce czy fortepian, ale gitara elektryczna i laptop. Ja 

sam urodziłem się na granicy między tą i poprzednią generacją. Centralnymi kulturowo 

odniesieniami nie są już wyłącznie Ludwig van Beethoven, Karlheinz Stockhausen, 

Dante Alighieri czy Franz Kafka, ale także – i to bez hierarchicznego zróżnicowania – 

Beyoncé Knowles, Squarepusher, noise music, metal, hard rock, avant-pop, Quentin 

Tarantino, Banksy, Gangnam Style, anonimowe filmiki z YouTube. Nie czytelnia 

w bibliotece, lecz Internet jest miejscem, gdzie cyfrowi tubylcy zbierają swój materiał 

i rozwijają idee. W tym sensie świat naprawdę zmienił się fundamentalnie w ciągu 

ostatnich dziesięciu lat. Tworzenie sztuki w takim świecie – w tym komponowanie – musi 

to w jakiś sposób odzwierciedlać66. 

Stefan Prins podkreślił rolę instrumentów elektronicznych jako najbliższych, najbardziej 

podstawowych narzędzi pracy twórczej swojego pokolenia. Jeśli starsze generacje 

komponowały przy fortepianie, to „cyfrowi tubylcy” robią to przy laptopie z dostępem 

do Internetu. Młodzi kompozytorzy czerpią z Internetu pełnymi garściami i traktują sieć 

jako zwykłe miejsce pracy, cyfrową bibliotekę, źródło pomysłów i materiału. 

W przeciwieństwie do poprzednich generacji, które poszukiwały swojego materiału 

przede wszystkim na instrumentach akustycznych, wynajdując coraz to nowe dźwięki 

i techniki, „cyfrowi tubylcy muzyki” czerpią z tego, co oferuje im cyfrowe archiwum. 

Wolny dostęp do kultury w Internecie oraz cyfrowe narzędzia obróbki umożliwiają 

„konsumowanie”, przetwarzanie i recyklingowanie bez ograniczeń rozmaitych treści 

i materiałów, w tym internetowego „śmietnika”, który tworzą „tanie” dźwięki, memy, 

śmieszne filmiki. Na Internet jako źródło materiału i pomysłów wskazują m.in. Jacek 

Sotomski, Mikołaj Laskowski, Brigitta Muntendorf, Rafał Ryterski, Jennifer Walshe, 

 
66 Stefan Prins, Composing today / Luft von diesem Planeten…, s. 86. 
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Marta Śniady i Johannes Kreidler, który przyznał: „Każdego ranka przekopuję pół 

Internetu w poszukiwaniu inspiracji, ważnych informacji czy ich zestawień”67. 

Dla Kreidlera praca z Internetem stanowi wręcz podstawę. W tekście Muzyka z muzyki 

tak scharakteryzował on swoją kuchnię kompozytorską:  

Często używam sampli muzyki pop, przede wszystkim: złej muzyki pop. Z szumu 

mediów robię muzykę szmerów. Chętnie też przeszukuję świat pod kątem wzorców 

i „prekompozycji”, zamiast wysysać coś z palca. Są to np. statystyki, plany budowy, 

mowy polityków […]. Daję też dużo komponować komputerowi – im więcej w ten 

sposób z nim pracuję, tym bardziej mi się podobają wyniki (może dlatego, że 

w Google’u, Facebooku i spółce tak dużo komunikuje się algorytmami)68. 

Rola Internetu w życiu i pracy „cyfrowych tubylców muzyki”, a także demokratyzacja 

dostępu do kultury w sieci, tłumaczy zapewne ich otwarty do niej stosunek, przejawiający 

się w niehierarchicznym, afirmatywnym podejściu do wielu zjawisk z obszaru sztuki 

wysokiej i niskiej, o czym w swoim tekście wspomina Stefan Prins. Na YouTube 

arcydzieła muzyki artystycznej funkcjonują obok niewyszukanej rozrywki. Otoczeni 

popkulturą, „cyfrowi tubylcy muzyki” bez większych rozterek ją przyswajają, traktując 

jako materiał muzyczny, źródło sampli, ale także pomysłów i inspiracji. Jak dalej pisze 

Prins, innowacje artystyczne pojawiają się nie tylko w nowej muzyce, lecz również 

w popkulturze. Poprzednie pokolenia Karlheinza Stockhausena, Briana Ferneyhougha 

i Rebekki Saunders nie podzielały tego entuzjazmu dla popkultury69. Także najbardziej 

wpływowy filozof nowej muzyki Theodor W. Adorno nie był jej zwolennikiem70.  

Z popkultury pełnymi garściami czerpią dziś m.in. Brigitta Muntendorf (np. Bright no 

More), Alexander Schubert (np. Sensate Focus), Marta Śniady (np. I will always be there 

for you – Sorry – Believe), Jacek Sotomski, Mikołaj Laskowski, Piotr Peszat, Rafał 

Ryterski (np. Disco Bloodbath), Matthew Shlomowitz (np. Avant Muzak), Nicole Lizée 

(np. Softcore), Genöel von Lilienstern (np. TOP), a także Johannes Kreidler (np. Chart 

Music). 

 
67 Johannes Kreidler w wywiadzie z Krzysztofem Marciniakiem w: „Glissando”, 17.11.2015, 

http://glissando.pl/aktualnosci/johannes-kreidler-wywiad/ [dostęp: 8.10.2021]. 
68 Johannes Kreidler, Muzyka z muzyki, http://glissando.pl/tekst/muzyka-z-muzyki/ [dostęp: 8.10.2021]. 
69 Por. np. wywiad Jamesa Gardnera z Brianem Ferneyhoughem z 2002 roku, 

https://www.gardnercomposer.com/interviews-and-ramblings/bryan-ferneyhough-interview [dostęp: 

7.10.2021].  
70 Por. Theodor W. Adorno, O muzyce popularnej, tłum. Jakub Kasperski, „Res Facta Nova” 2015, 

16(25). 

http://glissando.pl/aktualnosci/johannes-kreidler-wywiad/
http://glissando.pl/tekst/muzyka-z-muzyki/
https://www.gardnercomposer.com/interviews-and-ramblings/bryan-ferneyhough-interview
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Dla „cyfrowych tubylców” oswojonych z nowymi technologiami kompozycja jest 

procesem bardziej otwartym niż dla generacji pionierów. Choć także Stockhausen, 

Boulez i Cage odkryli dla siebie live electronics, improwizowali na radioodbiornikach 

i tworzyli partytury otwarte, to dla młodych kompozytorów interakcja wykonawcy 

z technologią, reagowanie w czasie rzeczywistym na muzykę czy dopuszczanie zmian 

lub wręcz przypadku w wykonaniu jest jednak czymś oczywistym, wpisanym w naturę 

samego medium. Przykłady znajdziemy w muzyce Stefana Prinsa (kontrolery gier 

w Generation Kill, za pomocą których na żywo zmieniane są wybrane parametry 

muzyki), Simona Steena-Andersena (dżojstiki w Run Time Error, za pomocą których 

wykonawca „steruje” dźwiękiem w czasie rzeczywistym) czy Alexandra Schuberta 

(sensory ruchu u dyrygenta w Point One, które włączają go w proces tworzenia muzyki 

na żywo za pomocą gestów). Otwartość procesu kompozytorskiego dotyczy także 

wymienialności elementów w granicach konceptu, względnie pewnych założeń 

formalnych, w czym swój udział mogą mieć zarówno wykonawcy, jak i słuchacze. 

Strategię tę zastosowali m.in. Simon Steen-Andersen (Run Time Error zmienia się 

w zależności o miejsca wykonania), Brigitta Muntendorf (w Public Privacy wykonawca 

przygotowuje własny materiał wideo) czy Alexander Schubert (w Wiki Piano pianista gra 

materiał przekształcony wcześniej przez użytkowników Internetu). 

Otwartość procesu kompozytorskiego, a także bogactwo używanych instrumentów 

interaktywnych spowodowały wzrost znaczenia scenicznej, performatywnej i wizualnej 

strony muzyki. „Cyfrowi tubylcy muzyki” chętnie łączą dźwięk z obrazem, wzbogacają 

muzykę o elementy performansu, aranżują ruch na scenie. Oczywiście także Cage, 

Stockhausen czy Kagel rozwijali rozmaite formy teatru instrumentalnego, jednak gest 

sceniczny i obraz miały u tych kompozytorów inne źródła i znaczenie. Poszukiwania 

dwudziestowiecznej awangardy były motywowane przede wszystkim potrzebą 

poszerzania koncepcji muzyki i nowego definiowania materiału, podczas gdy źródła 

audiowizualności muzyki „cyfrowych tubylców” należy wiązać z powszechnym 

doświadczeniem współczesnej kultury audiowizualnej, która nie oddziela dźwięku od 

obrazu, jest także nastawiona na interakcję. Tacy kompozytorzy jak Simon Steen-

Andersen, Brigitta Muntendorf, Jagoda Szmytka, Jacek Sotomski, Marta Śniady, 

Johannes Kreidler, Stefan Prins, Alexander Schubert czy Matthew Shlomowitz nie tylko 

komponują muzykę i tworzą do niej wideo, lecz często również sami występują na scenie 

w roli performerów (zjawisko Composer-Performer).  
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Dla „cyfrowych tubylców muzyki” komponowanie z wykorzystaniem nowych 

technologii jest czymś zwyczajnym, naturalnym, wręcz oczywistym, a więc także 

pozbawionym heroizmu pionierskich dokonań, kiedy eksperymenty muzyczne łączone 

były z marzeniem o innym świecie. Stefan Prins swój manifest zatytułował Powietrze tej 

planety, parafrazując w ten sposób początkowy wers poematu Entrückung (Oddalenie) 

Stefana Georgego: „Czuję powietrze innej planety”. Wers ten, wykorzystany ponad wiek 

temu przez Arnolda Schönberga w finale jego Kwartetu smyczkowego fis-moll op. 10 

(1908), stał się swoistym mottem muzycznej awangardy i symbolicznie określił jej 

zainteresowania i cele na kolejne dziesięciolecia. Zdaniem Prinsa, a także wielu 

kompozytorów jego pokolenia, powietrze „innej planety” zużyło się, a muzyka „głęboko 

potrzebuje nowego związku ze światem, w którym istnieje”71.  

Na poziomie muzycznym ten głęboki związek ze światem „cyfrowi tubylcy” budują 

przez włączanie i estetyzację banalnego materiału dźwiękowego: transkrybując nagrania 

odgłosów codzienności na instrumenty (Matthew Shlomowitz w Popular Context), 

komponując z sampli muzyki popularnej (Johannes Kreidler w Charts Music), włączając 

do utworów amatorskie zdjęcia i filmiki z YouTube (Jennifer Walshe w The Total 

Mountain, Brigitta Muntendorf w Public Privacy, Marta Śniady w c_ut|e_#1, Jacek 

Sotomski w Alternative Music), afirmując niską jakość dźwięku midi lub mp3 (Matthias 

Kranebitter w 2nd String Quartett) czy wydobywając dźwięki z przedmiotów 

codziennego użytku, takich jak szczoteczka do zębów, zmywak kuchenny, spieniacz do 

mleka (Mikołaj Laskowski w Deep Relaxation).  

Na poziomie estetyczno-filozoficznym „cyfrowi tubylcy” wykazują zaś skłonność do 

komentowania w muzyce rzeczywistości pozamuzycznej, przede wszystkim 

technologicznej, społecznej i politycznej. O ile dla klasyków awangardy stawką był nowy 

materiał, a użycie elektroniki pomagało zbliżyć się do „innej planety”, o tyle „cyfrowi 

tubylcy” skoncentrowali się przede wszystkim na tu i teraz. Samplery, pady, sensory 

i kontrolery służą im nie tylko jako generatory nowych dźwięków, lecz przede wszystkim 

jako interfejsy do rzeczywistości72. 

 
71 Stefan Prins, Composing Today / Luft von diesem Planeten… 
72 Monika Pasiecznik, Interface op de wereled. Over interactieve muziek, MATRIX [Centrum voor 

Nieuwe Muziek] 2019, https://www.matrix-new-music.be/wp-content/uploads/Epub3xnieuw_interface-

op-de-wereld.pdf?fbclid=IwAR2w5QL-

GfLnqL0zCzLPUx3DqYsrQO41u5cf5VtNunbHJrWJUjOkPPjTy_Q [dostęp: 14.6.2020]. 

https://www.matrix-new-music.be/wp-content/uploads/Epub3xnieuw_interface-op-de-wereld.pdf?fbclid=IwAR2w5QL-GfLnqL0zCzLPUx3DqYsrQO41u5cf5VtNunbHJrWJUjOkPPjTy_Q
https://www.matrix-new-music.be/wp-content/uploads/Epub3xnieuw_interface-op-de-wereld.pdf?fbclid=IwAR2w5QL-GfLnqL0zCzLPUx3DqYsrQO41u5cf5VtNunbHJrWJUjOkPPjTy_Q
https://www.matrix-new-music.be/wp-content/uploads/Epub3xnieuw_interface-op-de-wereld.pdf?fbclid=IwAR2w5QL-GfLnqL0zCzLPUx3DqYsrQO41u5cf5VtNunbHJrWJUjOkPPjTy_Q
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Przykładem utwór Generation Kill Stefana Prinsa, kompozycja przeznaczona dla 

czterech instrumentalistów i czterech muzyków operujących kontrolerami gier, a także 

projekcją wideo73. Naprzeciwko wykonawców wyposażonych w konsole PlayStation 3 

rozstawione są cztery przezroczyste ekrany, za którymi siedzą czterej instrumentaliści. 

Muzycy wyposażeni w konsole kontrolują wiele parametrów muzycznych, naciskając 

guziki i poruszając rękami, a ich gesty tłumaczone są na obraz. Na ekrany projektowane 

są awatary siedzących za nimi muzyków, które wchodzą w interakcje wizualną 

i dźwiękową z rzeczywistymi wykonawcami.  

Omawiając koncepcję utworu Generation Kill, Prins podkreślał nie tyle nowe 

możliwości, jakie oferują kompozytorowi interaktywne narzędzia cyfrowe, lecz raczej 

wskazywał na przemiany dokonujące się wśród użytkowników nowoczesnych 

technologii:  

Nasz mózg nie przystosował się jeszcze ewolucyjnie do tego, by odróżniać sytuacje 

rzeczywiste i wirtualne. Weźmy second life, ludzie projektują emocje na wirtualne osoby, 

tak jakby one żyły naprawdę. Nasze mózgi nigdy dotąd nie były ćwiczone w tym 

kierunku. Dlatego tak trudno odróżnić wirtualny świat gier komputerowych od 

rzeczywistej areny wojennej. Stąd tak fascynujące jest dla mnie mieszanie fizycznej 

obecności muzyka na scenie z elementami technologii wirtualnej czy dźwięków 

produkowanych analogowo i elektronicznie74. 

Tytuł utworu Prinsa nawiązuje do książki Generation Kill Evana Wrighta, reportera, 

który towarzyszył żołnierzom na froncie podczas drugiej wojny w Iraku. Obserwując 

pierwsze pokolenie żołnierzy wychowanych na grach komputerowych i Internecie, 

Wright zwrócił uwagę, jak zaburzony jest ich obraz wojny: zabicie człowieka przychodzi 

im bez trudu, jakby to była gra komputerowa. Kompozycja Generation Kill ukazuje więc 

nie tyle nowe możliwości generowania złożonych struktur audiowizualnych za pomocą 

konsoli do gry komputerowej, ile raczej sposób widzenia świata przez pokolenie cyfrowe 

oraz związane z tym zagrożenia. 

Stosunek wszystkich elementów heterogenicznej kompozycji (dźwięk, wideo, akcje 

sceniczne, teksty), a także powiązanie środków artystycznych z odniesieniami 

 
73 Stefan Prins, Generation Kill, partytura (niewydana, w posiadaniu kompozytora). Wersja utworu na 

mniejszy skład (Offspring 1) dostępna w formie Score Follower (partytura i jej wykonanie): 

https://www.youtube.com/watch?v=TeANA00h9qY [dostęp: 19.4.2022].  
74 Monika Pasiecznik, Jesteśmy kombinacją wszystkich awatarów. Rozmowa ze Stefanem Prinsem, „Ruch 

Muzyczny” 2013, 15, https://pasiecznik.wordpress.com/2013/08/13/stefan-prins/ [dostęp: 6.10.2021].  

https://www.youtube.com/watch?v=TeANA00h9qY
https://pasiecznik.wordpress.com/2013/08/13/stefan-prins/
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pozamuzycznymi wymaga stworzenia wyrazistej ramy koncepcyjnej, stąd większość 

„cyfrowych tubylców muzyki” bardziej niż ich poprzednicy pracuje konceptualnie. 

Wprawdzie także Cage, La Monte Young czy artyści Fluxusu rozwijali dekady temu 

muzykę konceptualną, jednak nie zmieniła ona trwale formy muzyki, przynajmniej 

w takiej skali, jak uczyniła to sztuka konceptualna. Zdaniem Harry’ego Lehmanna, 

rozwój i upowszechnienie się muzycznego konceptualizmu uniemożliwiał sposób 

funkcjonowania nowej muzyki oraz jej powiązanie z muzyką klasyczną i jej aparatem. 

Możliwość tę stworzyła dopiero rewolucja cyfrowa. Podobnego zdania jest Johannes 

Kreidler:  

Sądzę, że dzięki technologiom cyfrowym i internetowi możemy teraz rozwijać 

również metody konceptualne w muzyce, robić utwory, które posługują się 

dźwiękiem, ale niekoniecznie muszą odbywać się w salach koncertowych, być 

wydane na płycie czy innym nośniku, który trzeba by sprzedać75. 

 1.2. Zwrot treściowo-estetyczny i konceptualny 

Użycie wideo oraz myślenie audiowizualne stworzyło nowe możliwości włączania 

muzyki w konteksty pozamuzyczne, na czym – w przeciwieństwie do pionierów 

awangardy, myślących o muzyce jako o abstrakcyjnym materiale dźwiękowym – zależy 

wielu kompozytorom pokolenia „cyfrowych tubylców muzyki”. To wyraźne przesunięcie 

zainteresowań twórców z materiału dźwiękowego w stronę treści pozamuzycznych 

niemiecki filozof Harry Lehmann opisał jako „zwrot treściowo-estetyczny” i powiązał ze 

skutkami rewolucji cyfrowej76.  

Zwrot treściowo-estetyczny opisuje zmianę paradygmatu, która obecnie pojawia się 

w systemie sztuki. Teraz, kiedy postęp materiałowy wyczerpał się jako kryterium 

nowego, sztuka przez pewien czas pozostawała w metastabilnym stadium pośrednim 

postmodernizmu, a teraz coraz bardziej zwraca się ku treściom estetycznym. To, co 

jest nowe w sztuce – czy to nowa literatura, nowe malarstwo, czy nowa muzyka – to 

treści estetyczne, które są artykułowane w poszczególnych dziełach77. 

 
75 Johannes Kreidler w przywoływanym wywiadzie z Krzysztofem Marciniakiem, 

http://glissando.pl/aktualnosci/johannes-kreidler-wywiad/ [dostęp: 8.10.2021].  
76 Harry Lehmann, Rewolucja cyfrowa z muzyce. Filozofia muzyki… Po raz pierwszy Lehmann opisał 

zwrot treściowo-estetyczny w 2006 roku, w tekście Avantgarde heute. Ein Theoriemodel der ästhetischen 

Moderne („Musik&Ästhetik” 2006, 38). 
77 Harry Lehmann – słownik pojęć na stronie internetowej filozofa, 

https://www.harrylehmann.net/begriffe-2/#gehaltsaesthetische-wende [dostęp: 29.11.2021]. 

http://glissando.pl/aktualnosci/johannes-kreidler-wywiad/
https://www.harrylehmann.net/begriffe-2/#gehaltsaesthetische-wende
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Zdaniem Lehmanna, „zwrot treściowo-estetyczny” oznaczał daleko idące konsekwencje 

dla sztuki, w tym również dla muzyki, i wiązał się z głębokimi przemianami 

w świadomości twórców i odbiorców. Próbując odpowiedzieć na pytanie, skąd 

u kompozytorów pokolenia Stefana Prinsa potrzeba wyjścia poza czysto muzyczne 

poszukiwania, Lehmann postawił tezę o wyczerpaniu się postępu materiałowego w nowej 

muzyce jako bezpośredniej konsekwencji rewolucji cyfrowej. Podobne odczucia miało 

wielu kompozytorów pokolenia „cyfrowych tubylców muzyki”. Niektórzy, jak 

najaktywniejszy w ich gronie Johannes Kreidler, wyrazili swoje wątpliwości co do 

konstytutywnej roli materiału muzycznego dla muzyki w osobnych tekstach78. 

Rozwój technologii cyfrowych, przede wszystkim zaś Internetu, zdemokratyzował 

dostęp do nowej muzyki oraz upowszechnił jej środki. To, do czego kompozytorzy 

poprzednich generacji dochodzili, eksperymentując latami w wąskim gronie muzyków 

lub w specjalistycznych studiach, dzisiejsi twórcy mają na wyciągnięcie ręki: tanie 

instrumenty elektroniczne i analogowe, europejskie i pozaeuropejskie, darmowe i proste 

w obsłudze oprogramowanie muzyczne, spektrogramy dźwięku i generatory szumów, do 

tego dostępne online podręczniki rozszerzonych technik gry na wszelkich możliwych 

instrumentach, internetowe tutoriale na temat użycia skal i systemów mikrotonowych 

z całego świata – wszystko to stanowi gotowy repertuar środków nowej muzyki, których 

użycie w coraz mniejszym stopniu definiuje jednak oryginalność czy nowatorstwo. 

Lehmann porównał tę sytuację z Heglowską „złą nieskończonością” – postęp 

materiałowy staje się coraz bardziej znikomy, a innowacje techniczno-muzyczne nie 

zmieniają już pojęcia muzyki. 

Stąd, zdaniem Lehmanna, widoczna u „cyfrowych tubylców muzyki” zmiana orientacji 

z materiałowej na treściowo-estetyczną. Nie rezygnując ze środków wypracowanych 

przez awangardę, utożsamiając się z formacją postępową, artyści ci nie poprzestają na 

eksperymentach materiałowych, lecz poszukują nowych idei, które tworzą relację 

zwrotną między sztuką i rzeczywistością.  

W 2012 roku Harry Lehmann opublikował książkę Rewolucja cyfrowa w muzyce. 

Filozofia muzyki, w której ukazał kluczowe przemiany, jakie dokonały się w świadomości 

 
78 Por. Johannes Kreidler, Zum „Materialstand” der Gegenwartsmusik, „Musik&Ästhetik” 2009, 52. 

Tekst przedrukowany także w książce: Johannes Kreidler, Harry Lehmann, Klaus-Steffen Mahnkopf, 

Musik, Ästhetik, Digitalisierung. Eine Kontroverse…, s. 21–36. 
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twórców pod wpływem rewolucji technologicznej. Zdaniem filozofa, to, o co chodzi 

wielu kompozytorom „cyfrowym tubylcom muzyki”, „to nie rozwój własnego stylu, 

uznanie jakiegoś izmu, użycie określonej techniki albo eksploatacja jakiegoś mało 

wykorzystanego muzycznego pokładu (choć to także nie są negatywne kryteria), lecz 

estetyczna prezentacja ważnego artystycznego konceptu”79. Dla takich 

skonceptualizowanych strategii kompozytorskich Lehmann ukuł pojęcie muzyki 

relacyjnej, która oznacza, że 

muzyka z jednej strony może tworzyć rozmaite relacje ze światem, z drugiej zaś, że owe 

relacje muszą zostać skonkretyzowane. W przypadku pojedynczego związku ze światem 

może wykształcić się oczywisty horyzont oczekiwań, w przypadku wielości możliwych 

związków ze światem muszą one zostać ujęte koncepcyjnie80. 

Mówiąc o „pojedynczym związku ze światem” i wspólnym horyzoncie oczekiwań, 

Lehmann miał na myśli koncepcję estetyczną Theodora W. Adorna, która przez dekady 

wspierała twórczość kompozytorów nowej muzyki i nadawała sens ich poszukiwaniom 

materiałowym. Koncepcja ta, oparta na odwróconej idei muzyki absolutnej, zakładała, że 

istnieje wprawdzie relacja muzyki i rzeczywistości, jednak ma ona charakter abstrakcyjny 

i uniwersalistyczny, w myśl zasady: im bardziej muzyka zwrócona ku sobie 

(skoncentrowana na własnym materiale), tym silniejszą reprezentuje krytykę społeczną. 

Poza tym nie było potrzeby przypisywania muzyce żadnych innych znaczeń ani łączenia 

jej z tematami pozamuzycznymi.  

Zdaniem Lehmanna, w dobie rewolucji cyfrowej ten wspólny horyzont oczekiwań 

rozpłynął się, a poszukiwania materiałowe straciły znaczenie przypisywane im przez 

Adorna: innowacjom materiałowym brak dziś dawnej siły negacji. Kompozytorzy 

odpowiedzieli na tę sytuację, tworząc własne koncepty związku, jaki istnieje między 

materiałem muzycznym i tym, co poza nim. Stąd teza Lehmanna: „koncepty muzyczne 

to elementy pozamuzyczne, które rozsadzają od środka ideę muzyki absolutnej”81. 

W radykalnej formie muzyka relacyjna rozwinęła się w kierunku muzyki konceptualnej. 

Tak zwany konceptualizm „nowy” lub „cyfrowy” pojawił się na polu nowej muzyki 

w pierwszej dekadzie XXI wieku, a do jego najważniejszych przedstawicieli zalicza się 

 
79 Harry Lehmann, Rewolucja cyfrowa w muzyce… 
80 Ibidem. 
81 Ibidem. 
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m.in. Johannesa Kreidlera (np. Kinekt Studies), Tronda Reinholdtsena (np. Die Geburt 

des Künstlers aus dem Geiste der Musik), Antona Wassiljewa (np. #11: serialism 2.0 

(realisation 3): new national anthem of russia), Patricka N. Franka (np. The Law of 

Quality)82. Określenie „nowy konceptualizm” uwzględnia prekursorskie dzieła zarówno 

historycznego Fluxusu, jak i tworzących później „samotnych wilków”, przede wszystkim 

Petera Ablingera. Pojawienie się muzyki konceptualnej na początku XXI wieku ma, 

zdaniem Harry’ego Lehmanna i Johannesa Kreidlera, bezpośredni związek z rewolucją 

cyfrową:  

Na gruncie muzyki konceptualnej dokonuje się najbardziej radykalna zmiana 

wyobrażenia na temat muzyki, przejście od idei muzyki absolutnej w stronę idei muzyki 

relacyjnej, która odwołuje się do niemuzycznych wymiarów percepcji i która ma 

konkretne odniesienia do rzeczywistości. O tyle można powiedzieć, że: cyfrowa muzyka 

konceptualna jest katalizatorem zwrotu treściowo-estetycznego83. 

 1.3. Nowa Dyscyplina 

Skutkiem ubocznym – ściśle wynikającym jednak z rewolucji cyfrowej oraz ze zwrotu 

treściowo-estetycznego i konceptualnego w muzyce – był zwrot performatywny, który 

dał się zaobserwować od końca pierwszej dekady XXI wieku w praktyce zarówno 

kompozytorskiej, jak i wykonawczej. Manifestował się on wyraźną tendencją do 

wizualizowania muzyki przez użycie nowych mediów (np. sensorów ruchu, wideo), 

gestów sceniczny (choreografia muzyczna) bądź kostiumów. Idea muzyki absolutnej 

zaczęła ustępować miejsca nie tylko muzyce relacyjnej i konceptualnej, ale także 

performansowi. Ponownie odkryto cielesny wymiar muzyki84. 

Jedną z pierwszych kompozytorek, które zwróciły się w stronę gestu i ciała, była Jagoda 

Szmytka (ur. 1982)85. W komentarzu do multimedialnej kompozycji ¿i? study of who 

 
82 Gisela Nauck, Neue Konzeptualisten, „Positionen” 2013, 96, s. 38–43.  
83 Harry Lehmann, Muzyka konceptualna jako katalizator zwrotu treściowo-estetycznego w nowej 

muzyce, tłum. Tomasz Biernacki, Monika Pasiecznik, Piotr Wojciechowski, Monika Zamięcka, 

„Glissando” 2013, 22, https://pasiecznik.wordpress.com/2013/09/13/muzyka-konceptualna-i-relacyjna/ 

[dostęp: 3.6.2021]. 
84 Doświadczenia zwrotu cielesnego w praktyce kompozytorskiej podsumowuje Paul Craenen 

(Composing under the Skin: The Music-making Body at the Composer's Desk, Orpheus Institute, Leuven 

University Press, Leuven 2014). Nieco wcześniej historię relacji między nową muzyką, ciałem i nowymi 

mediami prześledził niemiecki muzykolog Stefan Drees (Körper, Medien, Musik. Körperdiskurse in der 

Musik nach 1950, Wolke Verlag, Hofhein 2011). 
85 Monika Pasiecznik, Brzmiący dotyk Muzyka Jagody Szmytki, „dwutygodnik” 2011, 59(6), 

https://www.dwutygodnik.com/artykul/2329-muzyka-21-jagoda-szmytka.html [dostęp: 14.6.2020]. 

https://pasiecznik.wordpress.com/2013/09/13/muzyka-konceptualna-i-relacyjna/
https://www.dwutygodnik.com/artykul/2329-muzyka-21-jagoda-szmytka.html
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where when (2008) na klawesyn/fortepian, metronom, dyktafony, dźwięki elektroniczne, 

wideo i światło, Szmytka postawiła wiele pytań:  

[…] zaczęłam się zastanawiać, kim jest „ktoś kto gra”, czym jest „ten instrument”, czym 

jest utwór i jego wykonanie, na czym polega relacja między wykonawcą, a „tym 

konkretnym instrumentem”. Jedną z pierwszych myśli było „ON-OFF”, „ON-OFF” – 

wciskanie i zwalnianie klawiszy, „włączanie” i „wyłączanie” dźwięku, praca palców, 

dłoni, rąk, przedramion, praca mechanizmu wewnątrz instrumentu… ciało skupione na 

naciskaniu i zwalnianiu klawiszy. Po krótkim namyśle ta prosta idea okazała się […] 

całkiem złożona… czy dźwięk się zaczyna wraz z szarpnięciem/uderzeniem struny? – 

przecież już sam delikatny dotyk może spowodować (mikro-)rezonans… czy będzie on 

słyszalny? czy słyszalność wyznacza granice dźwięku? jak ustalić granicę początku 

dźwięku? początku i końca utworu? co się stanie, jeśli utwór można najpierw zobaczyć, 

a dopiero potem usłyszeć? albo gdy próba do utworu jeszcze się nie skończyła, a koncert 

się już zaczął?86 

Tendencja do rozwijania elementów performatywnych i gestycznych objęła wkrótce 

wielu innych kompozytorów pokolenia „cyfrowych tubylców muzyki”, stając się 

zjawiskiem wręcz powszechnym – jej rezultaty odnajdziemy w twórczości wszystkich 

wymienionych wyżej twórców, czy będą to projekcje wideo i wirtualne ciała u Stefana 

Prinsa, zsynchronizowane gesty wykonawców u Simona Steena-Andersena, sensory 

ruchu u Alexandra Schuberta, czy teatr gestów codzienności François Sarhana. 

Zjawisko performansu muzycznego nie jest oczywiście niczym nowym. W muzyce 

XX wieku znajdziemy pokrewny mu teatr instrumentalny Mauricia Kagela i Bogusława 

Schaeffera czy happening muzyczny Johna Cage’a, Karlheinza Stockhausena i artystów 

Fluxusu. Jon Henrik Hellstenius wskazał jednak podstawową różnicę, polegającą na 

zmienionym kontekście działań performatywnych pionierów awangardy i „cyfrowych 

tubylców muzyki”:  

W radykalnym okresie od lat pięćdziesiątych do siedemdziesiątych teatr muzyczny i teatr 

instrumentalny kwestionowały modernistyczny fetysz muzyki absolutnej przez dzieła 

takich kompozytorów i wykonawców jak Kagel, Schnebel, Cage, Globokar i Aperghis. 

Otworzyli oni domenę kompozycji muzycznej i wykonawstwa na przestrzeń, ciało 

i ruchy, i przekształcili teatr muzyczny i teatr instrumentalny w niezależny gatunek 

muzyki współczesnej, nową tradycję. Jest to dziś ważna i uznawana tradycja, która jest 

inspiracją, jak pisze Paul Craenen w książce Komponowanie pod skórą, dla wielu 

 
86 Jagoda Szmytka (za: Monika Pasiecznik, Brzmiący dotyk…). 
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współczesnych kompozytorów. Gwałtowny rozwój i poszerzenie myślenia 

kompozytorskiego o praktyki związane z wykorzystaniem ludzkiego ciała w muzyce 

zmieniły się wraz z nowymi technologiami cyfrowymi, które zachęcają kompozytorów 

i wykonawców do odkrywania niezwykłych mapowań dźwięku i obrazu, które byłyby 

nie do pomyślenia w wypadku starszych technologii87. 

Próbując odpowiedzieć na pytanie, skąd potrzeba kształtowania scenicznego, 

wizualnego, choreograficznego aspektu muzyki, należy zwrócić uwagę na wspomnianą 

już audiowizualność współczesnej kultury i powiązanie dźwięku z obrazem w klipach 

muzycznych, których nieprzebranym źródłem jest oczywiście Internet. Dzięki taniemu 

i ogólnodostępnemu oprogramowaniu łączenie muzyki z wideo stało się banalnie proste 

i każdy kompozytor może stworzyć utwór audiowizualny w zaciszu własnej pracowni. 

Ponadto rozmaite cyfrowe instrumenty interaktywne, jak sensory ruchu, konsole do gry 

czy dżojstiki, nadały gestom cielesnym znaczenie współtwórcze. Dzięki tym 

urządzeniom kompozytorzy mogli zintegrować ruch ciała z muzyką.  

Parząc na to zjawisko z jeszcze innej strony, w zwrocie performatywnym i cielesnym 

można też dostrzec reakcję na rozwój muzyki elektronicznej, która pozwoliła poniekąd 

wyeliminować z procesu tworzenia muzyki żywego wykonawcę. Zastąpienie człowieka 

przez głośniki w latach pięćdziesiątych XX wieku spowodowało natychmiastową reakcję 

i wkrótce wykonawca powrócił na estradę, a kompozytorzy zaczęli poszukiwać sposobu 

zintegrowania dźwięków elektronicznych i instrumentalnych. Współcześnie nowe 

technologie, które umożliwiają zastąpienia orkiestry symfonicznej przez wirtualny 

ePlayer, musiały wywołać potrzebę ponownego przemyślenia sensu cielesnej, fizycznej 

obecności muzyków na estradzie, będącej jedną ze sfer, w których nie zastąpił ich jeszcze 

komputer. W ten sposób estrada koncertowa przestała być neutralną, niewidoczną ramą 

dla muzyki, a wykonawca – bezcielesnym odtwórcą treści partytury. 

Podsumowaniem doświadczeń w zakresie strategii performatywnego komponowania był 

opublikowany w 2016 roku manifest Jennifer Walshe zatytułowany Nowa Dyscyplina88. 

Określenie zaproponowane przez irlandzką kompozytorkę i performerkę przyjęło się 

w dyskursie nowej muzyki i oznacza kompozycje  

 
87 Jon Henrik Hellstenius, informacje o studiach kompozytorskich na stronie internetowej Norweskiej 

Akademii Muzycznej, https://nmh.no/en/research/projects/extended-composition [dostęp: 15.6.2020]. 
88 Jennifer Walshe, Nowa Dyscyplina + odpowiedzi, tłum. Agata Klichowska, „Glissando” 2016, 29, 

http://glissando.pl/tekst/nowa-dyscyplina-bez-mapowania-i-podejscie-automatyczne/ [dostęp: 8.10.2021]. 

https://nmh.no/en/research/projects/extended-composition
http://glissando.pl/tekst/nowa-dyscyplina-bez-mapowania-i-podejscie-automatyczne/
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łączące fizyczność z elementami teatralnymi, wizualnymi i muzycznymi; kompozycje 

wyrażające treści pozamuzyczne, które odwołują się do tego, co nie-słuchowe. Utwory, 

które wymagają aktywności słuchowej, wzrokowej i myślowej. Utwory, które pozwalają 

nam zrozumieć, że na scenie są ludzie i ludzie ci mają ciała; są ciałami89. 

Kompozytorzy, którzy wpisują się w nurt Nowej Dyscypliny, to – obok Jennifer Walshe 

(np. The Total Mountain) – także Matthew Shlomowitz (np. Letter Piece), Alexander 

Schubert (np. Sensate Focus), Neele Hülcker (np. utwory z serii ASMR), François Sarhan 

(np. Situations), Jessie Marino (np. Rot Blau), Simon Steen-Andersen (np. Study for 

string instruments #1), Jacek Sotomski czy Mikołaj Laskowski (np. seria Deep 

Relaxation). 

Nowa Dyscyplina była próbą usystematyzowania doświadczeń performatywnych w celu 

dalszego ich rozwijania – w sposób bardziej celowy i świadomy dokonań w innych 

dziedzinach, takich jak teatr, taniec czy sztuki wizualne: 

W sali prób kompozytor staje się reżyserem i choreografem, pełniąc rolę prawdziwego 

auteur. Celem kompozytora nie jest jednak stworzenie grupy teatralnej – potrzebuje on 

po prostu narzędzi reżysera i choreografa, aby sprostać wyzwaniom, jakie stawia przed 

nim kompozycja i jej wykonanie. Dyscyplina oznacza konsekwentne poszukiwania, 

naukę i wypracowywanie nowych rozwiązań kompozycyjnych i performatywnych90. 

W 2016 roku Jennifer Walshe wraz z Davidem Helbichem zaczęli prowadzić w ramach 

Letnich Kursów Nowej Muzyki w Darmstadt warsztat Composer-Performer. Coraz 

więcej twórców było bowiem zainteresowanych rozwijaniem własnych umiejętności 

performatywnych oraz uprawianiem „rozszerzonej kompozycji” (Extended 

Composition), traktującej na równi dźwięki z elementami wizualnymi, tekstowymi, 

performatywnymi i konceptualnymi. Wielu kompozytorów przyjęło rolę performerów – 

zaczęli komponować muzykę z myślą o sobie jako wykonawcach i występować we 

własnych utworach jako aktorzy, moderatorzy, statyści, a nie tylko muzycy-

instrumentaliści. Na scenie chętnie występują Johannes Kreidler (Fremdarbeit, 

Audioguide), Matthew Shlomowitz (Lecture about Bad Music), Jennifer Walshe (The 

Total Mountain), Neele/Neo Hülcker (np. utwory z serii ASMR), François Sarhan 

 
89 Ibidem. 
90 Ibidem. 
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(Thelegrams from the Nose), Trond Reinholdtsen (The Norwegian Opra), Mikołaj 

Laskowski (Deep Relaxation), Jagoda Szmytka (DYI or DIE) i wielu innych.  

Konsekwencje rewolucji cyfrowej, zwrotu treściowo-estetycznego i performatywnego 

w muzyce wpłynęły na zmianę muzyki również z zakresie jej prezentacji scenicznej 

i odmieniły same praktyki wykonawcze. Muzyka multimedialna i performatywna stała 

się ponownie wyzwaniem dla tradycyjnego koncertu. Kompozycje „cyfrowiaków”, jak 

lubi nazywać siebie i swoich rówieśników Jacek Sotomski, zwyczajnie przestały pasować 

do tradycyjnych programów koncertowych, coraz częściej też sami muzycy zaczęli 

kwestionować tradycję wykonawczą skoncentrowaną wyłącznie na partyturze 

i intencjach kompozytora. Zwrot performatywny ujawnił się wkrótce również w młodszej 

generacji zespołów nowej muzyki91. 

W 2013 roku niemiecki magazyn muzyczny „Positionen” poświęcił odrębny numer 

nowej kulturze zespołów, w którym publicyści muzyczni, a także sami muzycy, podjęli 

próbę opisania tego fenomenu92. W polskim piśmiennictwie muzycznym o kluczowych 

zmianach, jakie zaszły w indywidualnej praktyce wykonawczej pod wpływem rewolucji 

cyfrowej, pisali m.in. kompozytor i krytyk Tomasz Biernacki oraz pianistka Małgorzata 

Walentynowicz na łamach specjalnego numeru magazynu muzycznego „Glissando”93. 

Początki profesjonalizacji wykonawstwa nowej muzyki sięgają szóstej dekady 

XX wieku. Pierwsze profesjonalne zespoły muzyków, którzy byli gotowi poświęcić się 

wyłącznie wykonywaniu utworów współczesnych kompozytorów, to m.in. angielska 

London Sinfonietta (1968), francuski Ensemble InterContemporain (1976), niemieckie 

Ensemble Modern (1980) i Ensemble Recherche (1985) oraz austriackie Klangforum 

Wien (1985). Formacje działają do dziś jako najbardziej doświadczone zespoły 

w zakresie wykonawstwa nowej muzyki. Co roku dają dziesiątki prawykonań i definiują 

ogólnie przyjęte standardy interpretacyjne dzieł dwudziestowiecznej moderny. Zespoły 

te zakładali często kompozytorzy: Pierre Boulez współtworzył Ensemble 

InterContemporain, a Beat Furrer – Klangforum Wien. Są to formacje pokoleniowe 

 
91 Monika Pasiecznik, Zwrot subiektywny, albo prawdzie homary muzyki współczesnej, 

http://meakultura.pl/artykul/zwrot-subiektywny-albo-prawdziwe-homary-muzyki-wspolczesnej-1693 

[dostęp: 14.6.2020].  
92 „Positionen. Texte zur aktuellen Musik” 2013, 97. 
93 Por. Tomasz Bernacki, Od translacji do hiperciała. Przekształcenia czynnika performatywnego 

w nowej muzyce; Małgorzata Walentynowicz, Sound and image – manipulacja percepcją – oba teksty, 

a także kilka tłumaczeń z „Positionen” – ukazały się na łamach „Glissanda” (2016, 28). 

http://meakultura.pl/artykul/zwrot-subiektywny-albo-prawdziwe-homary-muzyki-wspolczesnej-1693
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i zostały powołane z myślą o realizowaniu koncepcji muzycznych bliskich ich patronom. 

O ile jednak na przełomie XX i XXI wieku dokonała się radykalna zmiana pokoleniowa, 

o tyle także wykonawstwo przeżyło swoistą rewolucję.  

Od początku XXI wieku powstało wiele nowych zespołów, które inaczej zdefiniowały 

swoje cele artystyczne. Wspierali je w tym kompozytorzy „cyfrowi tubylcy”, rówieśnicy 

muzyków i często współzałożyciele, członkowie i dyrektorzy artystyczni tych zespołów. 

Chcąc realizować wizje nowej muzyki multimedialnej, relacyjnej, performatywnej, 

kompozytorzy potrzebowali nowych wykonawców. Stefan Prins współtworzył belgijski 

Ensemble Nadar (2006), Alexander Schubert – hamburski Decoder (2012), Matthew 

Shlomowitz – londyński Plus-Minus (2003), Jacek Sotomski – wrocławski Kompopolex 

(2016), Piotr Peszat – krakowską Spółdzielnię Muzyczną (2013), Brigitta Muntendorf – 

koloński Garage (2009), a Matthias Kranebitter – wiedeńską Black Page Orchestra 

(2014). 

Znajomość rozszerzonych technik gry, lingua franca nowej muzyki, od dekad 

nauczanych na zachodnioeuropejskich akademiach muzycznych przez wybitnych 

instrumentalistów pokolenia pionierów, dla młodych nie była już celem samym w sobie, 

lecz punktem wyjścia własnych artystycznych poszukiwań. Zespoły „cyfrowych 

tubylców muzyki” nie tylko utożsamiły się z nową estetyką, ale także wzięły na siebie jej 

dalsze rozwijanie: użycie nowych mediów na szeroką skalę, gotowość do działań 

performatywnych, przekraczających zwykłe kompetencje instrumentalistów, styl 

programowania, chęć przekształcenia zwykłych koncertów w koncepcyjnie spójne, 

atrakcyjne i relacyjne wydarzenia artystyczne, organizowane często poza tradycyjnymi 

salami koncertowymi w klubach, teatrach czy galeriach, i – last but not least – radykalna 

zmiana wizerunku i stylu ubierania na bardziej swobodny i kolorowy (żadnych czarnych 

uniformów!) – wszystko to pokazuje jeszcze inne oblicze zwrotu performatywnego 

w nowej muzyce.  

Podobnie jak kompozytorzy „cyfrowiacy”, także ich wykonawcy czerpią inspirację spoza 

muzyki nowej czy klasycznej. Otwarcie się na inne style, praktyki, gatunki i sztuki, jak 

pop i techno (Ensemble Decoder), punk (Black Page Orchestra) czy rock (Ensemble 

Nikel), można nazwać „efektem YouTube”. Stylistyczna heterogeniczność zamiast 

specjalizacji, jak również skłonność do przekraczania stylistycznych granic manifestują 

się w projektach wielu tych grup. 
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 1.4. Kryzys instytucji nowej muzyki 

W przeciwieństwie do generacji pionierów, którzy mają już ustaloną pozycję na scenie 

muzycznej, nowe zespoły oraz związani z nimi kompozytorzy muszą stale zabiegać 

o koncerty i zamówienia. Zamiast czekać na przysłowiowy telefon, artyści ci wykazali 

się dużą inicjatywą i wzięli sprawy we własne ręce. Pozakładali fundacje 

i stowarzyszenia, które umożliwiły im wnioskowanie o dotacje na projekt lub własny 

festiwal, nierzadko przygotowywany we współpracy z instytucjami niemuzycznymi, jak 

galeria sztuki czy teatr. Kluczową rolę w budowaniu własnej muzycznej tożsamości 

i wizerunku artystycznego, przede wszystkim zaś w tworzeniu globalnej sieci kontaktów 

i utrzymywaniu więzi z własną publicznością, odegrał Internet. Dzięki niemu muzycy 

zyskali szersze pole działania i większą niezależność od instytucji, na które przed 

rewolucją cyfrową byliby w całości zdani. 

Jedną z najważniejszych konsekwencji rewolucji cyfrowej dla nowej muzyki jest, 

zdaniem Harry’ego Lehmanna, dezinstytucjonalizacja jej sceny. Przemiany w muzyce 

pierwszych dwóch dekad XXI wieku rzuciły nowe światło również na rolę instytucji, 

takich jak festiwale, radiofonie, wydawnictwa i uczelnie muzyczne. Dotąd dysponowały 

one niepodzielną władzą określania kierunku rozwoju nowej muzyki i budowania karier, 

jednak wskutek przemian technologicznych zostały pozbawione przynajmniej części tej 

władzy94. Radiofonie nie są już jedynymi ani najważniejszymi platformami udostępniania 

nagrań nowej muzyki. Internet zapewnia kompozytorom i muzykom publiczność 

nieporównywalnie większą niż jakikolwiek festiwal. Zamiast wysyłać partyturę do 

wydawnictwa i zrzekać się części praw z tytułu jej publikacji i wykonania, kompozytorzy 

sami edytują na komputerze i udostępniają wykonawcom swoje nuty. Środki produkcji, 

jakie dostali do ręki kompozytorzy, umożliwiają im rozwój bez konieczności 

uczęszczania do klasy wpływowego profesora. Opinie o muzyce i nowych utworach 

wykuwają się nie tylko w profesjonalnych mediach, ale coraz częściej na niezależnych 

blogach i w autorskich podcastach. 

Technologiczne innowacje pozwalające na obejście danej instytucji, ale także będące 

skutkiem rewolucji cyfrowej przemiany estetyczne, m.in. omawiane wyżej 

 
94 Próbę zmapowania kryzysu instytucjonalnego w Polsce podjęło w 2016 roku pismo „Glissando”, 

pokazując, że Polska cierpi na zupełnie inne problemy – przede wszystkim dezinstytucjonalizacja nowej 

muzyki nie jest możliwa z braku silnych instytucji z obszaru nowej muzyki, jak choćby zespoły. Por. 

„Glissando” 2016, 28. 
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konceptualizacja praktyk muzycznych oraz zwrot performatywny, ujawniły mechanizmy 

wspierania i wykluczania pewnych praktyk artystycznych ze względu na takie czynniki 

jak obsada wykonawcza, forma prezentacji, a nawet czas trwania utworu, stając się tłem 

i katalizatorem dla krytyki instytucjonalnej. Bodaj najbardziej aktywny Johannes 

Kreidler wyraził rzecz wprost:  

Warunki ramowe czasami prowokują więcej pytań na temat współczesnego 

komponowania, niż może się to wydawać. Niektóre utwory praktycznie nie są już 

komponowane przez kompozytorów, ale przez instytucje, chociaż kompozytorzy są nadal 

odpowiedzialni artystycznie. Większość instytucji nowej muzyki jest ważna, ale ważne 

jest, aby pamiętać, że często to właśnie te instytucje uniemożliwiają realizację nowych 

pomysłów. Im mniej się zmieniają, tym bardziej staje się jasne, że to one same tworzą 

kluczową koncepcję, choć nie są kompozytorami95. 

W książce Rewolucja cyfrowa w muzyce. Filozofia muzyki Lehmann przeanalizował 

sytuację nowej muzyki jako sieć powiązań między instytucją i dyskursem, by stwierdzić, 

że nie jest ona neutralnym stanem faktycznym, lecz czymś, co w decydujący sposób 

kształtuje i normalizuje praktykę tej sztuki. Używając Foucaultowskiego pojęcia 

urządzenia, niemiecki filozof opisał sytuację następująco:  

Twórcze znaczenie Foucaultowskiego pojęcia polega na tym, że zarówno to, co 

wypowiedziane (dyskursy), jak i to, co niewypowiedziane (instytucje) postrzega on jako 

istotne czynniki władzy, które wzajemnie od siebie zależą. Struktura instytucji 

potwierdza granice wiedzy i preferuje pewne formy wiedzy. Teoria ta pozwala 

zrekonstruować układ władzy na polu Nowej Muzyki jako relacje współzależności 

między instytucjami a dyskursami. Teza brzmiałaby zatem, że w idei Nowej Muzyki 

odzwierciedla się jej forma instytucjonalizacji i odwrotnie, że jej rozumienie muzyki 

umacnia reprodukcję struktur instytucjonalnych96. 

Mniej więcej pod koniec pierwszej dekady XXI wieku dały się słyszeć głosy krytyczne 

pod adresem urządzenia nowej muzyki, zarówno jego poszczególnych elementów 

składowych, takich jak zespół wykonawczy czy koncert, jak i całokształtu tworzących je 

relacji. Głos zabrali kompozytorzy – w tekstach i utworach, a także w rozmaitych 

działaniach artystycznych o charakterze krytyki instytucjonalnej.  

 
95 Johannes Kreidler, Traktat, [w:] Johannes Kreidler, Harry Lehmann, Klaus-Steffen Mahnkopf, Musik, 

Ästhetik, Digitalisierung. Eine Kontroverse…, s. 115–116. 
96 Harry Lehmann, Rewolucja cyfrowa w muzyce… 
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W tekście Institutionen komponieren (Komponowanie instytucji) Johannes Kreidler 

odniósł się do sytuacji ironicznie: 

Kiedy kurator festiwalu przyznaje zamówienia kompozytorskie, chce czterema-

sześcioma takimi zamówieniami wypełnić program normalnego koncertu; na szczęście 

na rynku muzycznym nie biega zbyt wielu twórców pokroju Antona Weberna97. 

Przedmiotem krytyki stał się również koncert w jego najbardziej reprezentatywnej 

i rozpowszechnionej postaci. Wprawdzie w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych 

powstały gatunki muzyczne, takie jak happening, teatr instrumentalny czy instalacja 

dźwiękowa, które rozsadziły ramę koncertu98. Niemniej karnawał eksperymentalnych 

form trwał stosunkowo krótko i już w kolejnych dekadach mainstream zdominował 

tradycyjne formy prezentacji. Swój udział w tym procesie miały rozwijające się zespoły 

nowej muzyki, tzw. ansamble. Także one zostały zdemistyfikowane jako element 

urządzenia: „Odkąd w latach osiemdziesiątych powstało wiele ansambli i odkąd możemy 

mówić o przysłowiowym »ansamblowym brzmieniu Nowej Muzyki«, konieczna jest 

zmiana tapety”99. Profesjonalizacja wykonawstwa nowej muzyki oraz związany z nią 

rozwój środków instrumentalnych przyczyniły się do upowszechnienia i standaryzacji 

zarówno brzmienia muzyki, jak i formy koncertu.  

Johannes Kreidler wezwał kompozytorów do bojkotowania zamówień utworów na 

przestarzałe, konwencjonalne obsady wykonawcze, których pisanie i wykonywanie na 

koncercie ma charakter – jak ująłby to inny kompozytor, krytycznie nastawiony do 

instytucji Trond Reinholdtsen – „biurokratycznej pętli feedbacku”: 

Jeśli chodzi o stan muzyki współczesnej, to coś w nim zgniło. Całokształt produkcji, 

instytucji, prezentacji i infrastruktury współczesnej muzyki stały się bagnem, które 

wysysa resztki twórczej energii. Wszystko to służy jedynie własnej biurokratycznej pętli 

feedbacku. Jak my, geniusze, możemy być wolni w tym więzieniu antyartystycznej 

struktury? Kryzys! To kryzys! MUZYKA WSPÓŁCZESNA JEST W KRYZYSIE!100 

 
97 Johannes Kreidler, Institutionen komponieren, [w:] Johannes Kreidler, Harry Lehmann, Klaus-Steffen 

Mahnkopf, Musik, Ästhetik, Digitalisierung. Eine Kontroverse…, s. 113. 
98 Christa Brüstle, Konzert-Szenen. Bewegungen, Performance, Medien. Musik zwischen Performativer 

Expansion und medialer Integration 1950–2000, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2013. 
99 Johannes Kreidler, Institutionen komponieren…, s. 114. 
100 Trond Reinholdtsen, There Will Be No Critical Reflection, 

http://www.thenorwegianopra.no/Trond%20Reinholdtsen_critical%20reflection.pdf [dostęp: 19.6.2020].  

http://www.thenorwegianopra.no/Trond%20Reinholdtsen_critical%20reflection.pdf
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Także krytyk muzyczny Michael Rebhahn wezwał kompozytorów do krytycznego 

przyglądania się warunkom ramowym nowej muzyki i dekonstruowania ich. 

W 2014 roku wygłosił wykład na Letnich Kursach Nowej Muzyki w Darmstadt: 

By prawdziwie zakwestionować repertuar wyćwiczonych gestów, należy metodycznie 

wątpić we wszystkie części składowe tworzącego je urządzenia: instrumenty i formaty 

zespołów, notację jako konwencję i medium, praktykę prezentacji i wykonywania 

utworów, miejsca, przestrzenie, dress code, strategie udowadniania i wyjaśniania, 

infrastrukturalną nadbudowę ze wszystkimi festiwalami, konkursami, nagrodami 

i stypendiami, a także odniesieniami do muzykologii, pedagogiki muzycznej czy 

dziennikarstwa. Żadna z tych rzeczy nie jest aż tak ważna i nienaruszalna, żeby nie mogła 

być zakwestionowana101. 

To, że zakwestionowanie urządzenia nowej muzyki nie musi być wcale łatwe, zwłaszcza 

dla twórców pracujących konceptualnie, podkreślił inny, nieco starszy kompozytor Peter 

Ablinger (ur. 1959), który z twórcy marginalnego stał się w drugiej dekadzie XXI wieku 

jednym z najważniejszych protagonistów na scenie nowej muzyki:  

Późno, lecz jednak zauważyłem, że zależność muzyki od instytucji: orkiestr, obsady 

w zespole, akademii, wykształcenia, tradycji instrumentalnej, sali koncertowej 

i muzykologii, jest nie tylko odpowiedzialna za przytłaczającą historyczność 

przedsięwzięć muzycznych, lecz ponadto staje się korumpującą pułapką dla najnowszej 

muzyki lub przynajmniej wytwarza atmosferę przesiąkniętą uprzedzeniami wobec 

każdego działania muzycznego, które próbuje choćby częściowo obejść te instytucje102. 

W przeciwieństwie do sztuk wizualnych krytyka instytucjonalna w muzyce była (i jest 

nadal) raczej wyjątkiem. Jako wczesny przykład takiej krytyki można wskazać Ludwig 

van (1970) Mauricia Kagela, film muzyczny zrealizowany z okazji dwusetnej rocznicy 

urodzin Beethovena, w którym w karykaturalny sposób został ukazany rocznicowy 

przemysł i ogólnie utowarowienie muzyki klasycznej. Zdaniem Lehmanna, ograniczony 

zasięg krytyki instytucjonalnej w nowej muzyce wynika z formy instytucjonalizacji 

nowej muzyki, a mianowicie z centralnej roli wykonawców. Dlatego krytyka 

instytucjonalna w nowej muzyce, jeśli w ogóle zaistnieje, jest zazwyczaj ściśle 

kontrolowana przez same instytucje, jest de facto jej integralnym elementem. Filozof 

 
101 Michael Rebhahn, How to Become a Successful Composer, tłum. Prasqual, „Glissando” 2016, 28, 

s. 121. 
102 Peter Ablinger, Due Pratiche, [w:] Neue Musik und andere Künste, t. 50, red. Jörn Peter Hiekel, 

INMM Darmstadt, Mainz 2010, s. 236. 
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pokazał to na przykładzie muzyki Helmuta Lachenmanna, który komponuje w sporze 

z muzyką klasyczną i jej aparatem estetycznym, ale w ramach instytucji muzyki 

klasycznej. Krytyka instytucji dokonuje się tu zatem całkowicie w jej ramach i prowadzi 

de facto do potwierdzenia statusu tej instytucji, nie zaś do jej rzeczywistego zanegowania 

czy przekroczenia.  

Radykalne formy krytyki instytucji nie mają skłonności do rozpowszechniania się w ich 

własnych ramach, stworzonych przede wszystkim dla wykonawców, muzyków. 

Większość środków Nowej Muzyki pozostaje do dyspozycji jej aparatu wykonawczego, 

tak więc radykalna krytyka instytucji, kwestionująca wraz z dziełem również samych 

muzyków, musi spotkać się z całkowitym niezrozumieniem i zaciętym oporem103. 

Kompozytorzy, muzycy i artyści dźwiękowi, którzy niegdyś zdecydowali się zanegować 

instytucjonalną ramę nowej muzyki lub po prostu nie przyjęli jej warunków, 

wyemigrowali do innych sztuk, czego przykładem panartystyczny ruch Fluxus. Trzonem 

tego ruchu byli kompozytorzy Nam June Paik, John Cage, Georg Brecht, La Monte 

Young i Benjamin Patterson. Peter Ablinger przez lata działał na obrzeżach muzyki, 

przede wszystkim na scenie artystycznej104. Scena sztuk wizualnych okazała się 

dostatecznie otwarta, by mogły się w jej ramach zrealizować rozmaite formy krytyki 

instytucji muzycznych.  

Oprócz koncertu i zespołów, także instytucje w rodzaju wydawnictw muzycznych czy 

organizacji zbiorowego zarządzania prawem autorskim zostały zaatakowane jako 

przestarzałe i nieadekwatne do nowej cyfrowej rzeczywistości. Kreidler wyraził to 

dowcipnie: „Wolę Edition Pdf od Edition Peters”105. W głośnym performansie Product 

Placement (2008) kompozytor doprowadził także do paraliżu niemiecką GEMA 

(odpowiednik polskiego ZAiKS-u) po tym, jak próbował zarejestrować swoją 

trzydziestotrzysekundową kompozycję elektroakustyczną złożoną z 70 200 sampli 

utworów innych autorów106. 

 
103 Harry Lehmann, Rewolucja cyfrowa w muzyce…  
104 Symptomatyczne może wydawać się już choćby to, że na festiwalu Warszawska Jesień Ablinger 

zadebiutował dopiero w 2018 roku, choć wcześniej jego twórczość była w Polsce prezentowana na 

niezależnych festiwalach organizowanych przez Stowarzyszenie Turning Sounds i jego kuratora 

Antoniego Beksiaka wraz z Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski oraz na festiwalu 

„Instalakcje” organizowanym przez Nowy Teatr i Muzeum Rzeźby Królikarnia pod kuratelą Wojtka 

Blecharza. 
105 Johannes Kreidler, Traktat…, s. 115. 
106 Dokumetacja wykonań utworu product placement Johannesa Kreidlera, http://www.kreidler-

net.de/productplacements-e.html (19.06.2020). 

http://www.kreidler-net.de/productplacements-e.html
http://www.kreidler-net.de/productplacements-e.html
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Czynnikiem sprzyjającym krytyce instytucjonalnej, a w zasadzie tym, który ją umożliwił, 

wywołując przy tej okazji także rzeczywisty kryzys instytucji muzycznych, stała się 

rewolucja cyfrowa. O ile Ablinger odczuwał silny opór instytucji przed każdym 

działaniem pozainstytucjonalnym, o tyle tacy kompozytorzy jak Johannes Kreidler, 

Trond Reinholdtsen czy Jennifer Walshe nie są już zdani na instytucję w równej mierze, 

co poprzednie generacje. Wskazując na władzę, jaką profesjonalni wykonawcy nowej 

muzyki dzierżą w stosunku do kompozytorów, Kreidler widzi też drogi wyjścia z jasno 

zdefiniowanej sytuacji:  

Istnieją zespoły, które definiują nową muzykę, na przykład Kwartet Ardittiego, który 

został założony po to, by wykonywać nową muzykę, i jest w tym bardzo 

profesjonalny. To jest wręcz projekt życiowy jego członków. To znaczy, że mają oni 

wielki wpływ na program, jaki wykonują na festiwalu, co hamuje, na przykład, 

obecność elektroniki w nowej muzyce. Ale to opóźnienie nie jest duże. To się 

zmieniło wraz z rewolucją cyfrową, kiedy naprawdę tanio można wyprodukować 

utwór elektroniczny i do tego jeszcze nakręcić wideo107. 

Przykładem najbardziej radykalnej artystycznej formy krytyki instytucjonalnej jest The 

Norwegian Opra Tronda Reinholdtsena – powołana przez kompozytora prywatna 

instytucja, której celem było przejęcie totalnej kontroli nad środkami produkcji. 

Początkowo jej siedzibą było mieszkanie w Oslo, potem Reinholdtsen zorganizował 

własne studio muzyczno-filmowe na wsi w Szwecji, gdzie z dala od ośrodków 

muzycznych w gronie kilku najbliższych współpracowników samodzielnie produkuje 

i umieszcza w Internecie kolejne odcinki sagi oprowej Ø, nowego gatunku sztuki 

internetowej, który nie miałby szansy zaistnieć poza Internetem (chociaż artysta jest 

zapraszany na festiwale i wtedy przygotowuje sceniczne warianty swoich opr)108. 

 1.5. Kryzys pojęcia nowej muzyki 

Przemiany w nowej muzyce, jej dyskursie i praktyce, w pierwszych dwóch dekadach 

XXI wieku ujawniły jeszcze jeden kryzys, do którego odnieśli się kompozytorzy, krytycy 

i teoretycy nowej muzyki: kryzys pojęcia nowej muzyki jako kategorii estetycznie 

normatywnej, eurocentrycznej i wykluczającej.  

 
107 Cyt. za: Monika Pasiecznik, Cyfrowi tubylcy muzyki, op. cit.  
108 Łukasz Grabuś, Trond Reinholdtsen – człowiek-op(e)ra, w: „Glissando” 28/2016, 

http://glissando.pl/autorzy/lukasz-grabus/ (8.06.2021).  

http://glissando.pl/autorzy/lukasz-grabus/
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Jak pisałam we wstępie, historyczne pojęcie „nowej muzyki” sięga początku XX wieku 

i obejmuje muzyczną awangardę wyrosłą z atonalnych i dodekafonicznych poszukiwań 

Arnolda Schönberga oraz jego uczniów. Nowa muzyka oznaczała zerwanie z tradycją 

muzyki tonalnej oraz otwarcie się na nowe sposoby organizowania materiału 

muzycznego, a tym samym rozumienia muzyki jako takiej. Dla nowej muzyki innowacja 

jest więc konstytutywna i wyznacza horyzont poszukiwań jej twórców, a także ramy 

recepcji i oceny rezultatów tych poszukiwań w minionym stuleciu. Dopóki 

innowacyjność nowej muzyki wiązała się z innowacyjnością materiału muzycznego (np. 

nowe dźwięki, nowe techniki kompozytorskie, nowe instrumenty), dopóty pojęcie nowej 

muzyki było stabilne i zrozumiałe. Sytuacja zmieniła się wraz z poczuciem deficytu 

innowacji materiałowych, choć nie jest to jedyny problem, z jakim nowa muzyka się dziś 

mierzy. 

Na brak istotnych innowacji materiałowych oraz osłabienie twardych kryteriów oceny 

dzieł, które postawiły pod znakiem zapytania zdolność sprostania historycznej definicji 

nowej muzyki, nałożyły się także inne czynniki kulturowe. Globalizacja i krytyka pojęcia 

nowoczesności z punktu widzenia dyskursu nieantropocentrycznego i dekolonialnego 

uświadomiły anachroniczność oraz lokalność nowej muzyki na tle innych 

nieeurocentrycznych praktyk i tradycji muzycznych, a także wpisaną w nią kulturową 

hegemonię109. Erozja pojęcia dokonała się zatem zarówno w łonie nowej muzyki, jak i na 

zewnątrz.  

Ze środka dyskursu nowej muzyki przemówił m.in. Michael Rebhahn, który nakreślił 

sytuację w tekście o wymownym tytule Hiermit trete ich aus der Neuen Musik aus 

(Niniejszym opuszczam Nową Muzykę), w czym nawiązał do tekstu Josepha Beuysa 

z 1985 roku („Niniejszym opuszczam sztukę”). Zwrócił w nim uwagę, że wielu młodych 

poszukujących kompozytorów nie identyfikuje się z Nową Muzyką:  

Ta awersja dotyczy muzycznych eksponatów, które manifestują wiedzę na temat 

dekoracyjnego użycia materiału bez względu na oryginalność albo, teleologicznie rzecz 

ujmując, bez względu na konieczność takich działań. Chodzi o kompozycje, które swoją 

 
109 Rolando Vásquez, The Decolonial Option and the Practice of Listening, [w:] Defragmentation. 

Curating Contemporary Music, red. Sylvia Freydank, Michael Rebhahn, Schott Verlag, Mainz 2019.  
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wypolerowaną powierzchownością sprawiają wrażenie doskonałego rzemiosła, 

o muzykę, która padła ofiarą autoreferencyjnego dźwiękowego fetyszyzmu110. 

Michael Rebhahn zaproponował, aby używać w odniesieniu do takiej „dekoracyjnej” 

muzyki anglosaskiego określenia Contemporary Classical Music. W przeciwieństwie do 

nowej muzyki klasyczna muzyka współczesna nie ma ambicji przekraczania kolejnych 

granic, odkrywania nowych pokładów muzyczności czy redefinicji pojęć, lecz akceptując 

i twórczo wykorzystując zdobycze dwudziestowiecznej moderny, poszukuje raczej 

sposobu włączenia nowej twórczości muzycznej w obieg muzyki klasycznej. 

Z kolei brytyjski muzykolog i kompozytor Martin Iddon w 2018 roku na wykładzie 

w Darmstadt porównał sytuację w nowej muzyce z sytuacją w popkulturze opisaną przez 

Simona Reynoldsa w książce Retromania. Jak popkultura żywi się własną przeszłością111. 

Iddon zwrócił uwagę na tendencję do podszytych nostalgią, duchologicznych 

(hauntology) odwołań do złotych czasów awangardy, np. przez użycie odpowiedniego 

instrumentarium, takiego jak analogowe syntezatory. W takim ujęciu awangarda 

reprezentuje pewien styl, który jest atrakcyjny zarówno dla kompozytorów, jak i dla 

słuchaczy, dlatego twórcy lubią do niego nawiązywać, choć często nie idzie za tym żadna 

głębsza refleksja na temat historycznych okoliczności użycia tych instrumentów oraz ich 

specyficznej aury. Ten rodzaj bezrefleksyjnej afirmacji środków dwudziestowiecznej 

awangardy i próbę jej restytucji po postmodernizmie bez jakiegokolwiek krytycznego 

komentarza Harry Lehmann nazwał moderną naiwną, która nie ma nic wspólnego z nową 

muzyką112. 

Problem z pojęciem nowej muzyki dostrzegli nie tylko teoretycy, ale także 

kompozytorzy. Wspomniany już Trond Reinholdtsen, który z apologety nowej 

złożoności i muzyki algorytmicznej przemienił się w performera i dyrektora The 

Norwegian Opra, komunikował kryzys nowej muzyki w wymiarze deficytu innowacji i – 

szerzej – krytyki instytucjonalnej:  

Chwila! Gdzie ja wcześniej słyszałem to słowo („kryzys!!”)? Czy ja sam nie 

wykrzykiwałem go ze sceny i na salach seminaryjnych? Czy to słowo nie było refrenem 

każdego mojego utworu od przynajmniej dwunastu lat? Kto tu ma problem? Wygląda na 

 
110 Michael Rebhahn, Hiermit trete ich aus der Neuen Musik aus, „Darmstädter Beiträge zur Neuen 

Musik” 2014, t. 22, red. Michael Rebhahn, Thomas Schäfer, Schott Verlag, Mainz, s. 89. 
111 Simon Reynolds, Retromania. Jak popkultura żywi się własną przeszłością… 
112 Harry Lehmann, Avantgarde heute. Ein Theoriemodell der ästhetischen Moderne, „Musik&Ästhetik” 

2006, 38, s. 32–35. 
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to, że inni kompozytorzy nie mają tego problemu i są zrelaksowani. Budzą się codziennie 

o ósmej rano, by cicho i pokornie kontynuować pracę nad swoimi karierami. CZY WY 

NIE WIDZICIE, ŻE TO KRYZYS??113 

Poczucie deficytu prawdziwych innowacji doprowadziło do erozji pojęcia nowej muzyki, 

dla której innowacja jest konstytutywna. Głosom mówiącym o jego wyczerpaniu 

towarzyszyły także pozytywne próby znalezienia innej deskrypcji odpowiadającej nowej 

rzeczywistości. 

W 2017 roku na konferencji organizowanej przez wrocławski Instytut Muzykologii Harry 

Lehmann wygłosił wykład zatytułowany Od wyczerpanego do samoświadomego pojęcia 

muzyki114. Streścił w nim wiele krytycznych głosów kompozytorów i krytyków, 

przedstawił również własną diagnozę przyczyny tego kryzysu:  

Pojęcie Nowej Muzyki stało się kontrowersyjne. Dlaczego jednak dzisiaj, po całej serii 

kontrowersyjnych tematów, jak rewolucja cyfrowa i muzyka konceptualna, właśnie 

pojęcie muzyki przesuwa się do centrum dyskusji? Dlaczego Lachenmann wzywa do 

namysłu nad pojęciem muzyki europejskiej, podczas gdy Rebhahn zaleca kompozytorom 

pozostawienie Nowej Muzyki samej sobie? I dlaczego Mahnkopf nalega na 

przemianowanie Nowej Muzyki, podczas gdy Eggert chce tego pojęcia używać nadal 

jako pewnego symbolu?115 

Zdaniem Lehmanna, do kryzysu pojęcia nowej muzyki doprowadziło wiele czynników, 

takich jak sygnalizowane już wyżej przez innych aktorów tej sceny artystycznej 

wyczerpanie się idei postępu materiałowego, rewolucja cyfrowa, a także rozwój muzyki 

konceptualnej – wszystkie one uruchomiły proces prowadzący do ogólnego wyczerpania 

się jej tradycyjnego, historycznego rozumienia, które według Lehmanna wyznaczały 

cztery konstytutywne dla niego granice – w stosunku do: muzyki klasycznej, muzyki 

popularnej, świata życia i innych sztuk. „Każda z tych granic została przekroczona wraz 

z wykształceniem się muzyki relacyjnej, wraz ze spóźnioną akceptacją muzyki 

konceptualnej, wraz z ujawnieniem się postmoderny ze skłonnością nie tylko do klasyki, 

 
113 Trond Reinholdtsen, There Will be No Critical Reflection, 

http://www.thenorwegianopra.no/Trond%20Reinholdtsen_critical%20reflection.pdf [dostęp: 18.6.2020]. 
114 Harry Lehmann, Od wyczerpanego do samoświadomego pojęcia muzyki, tłum. Monika Pasiecznik, 

„Audiosfera. Koncepcje – Badania – Praktyki” 2017, 1(5), http://pracownia.audiosfery.uni.wroc.pl/wp-

content/uploads/2018/03/Audiosfera-1-2017_Lehmann.pdf [dostęp: 2.1.2020]. 
115 Ibidem. 

http://www.thenorwegianopra.no/Trond%20Reinholdtsen_critical%20reflection.pdf
http://pracownia.audiosfery.uni.wroc.pl/wp-content/uploads/2018/03/Audiosfera-1-2017_Lehmann.pdf
http://pracownia.audiosfery.uni.wroc.pl/wp-content/uploads/2018/03/Audiosfera-1-2017_Lehmann.pdf
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ale i popkultury, i wreszcie wraz z powolnym rozpowszechnianiem się wstawek ePlayer 

w Nowej Muzyce”116. 

Wśród najzagorzalszych krytyków nowej muzyki znalazł się kompozytor Johannes 

Kreidler, który dokonał radykalnego rozliczenia z pojęciem nowej muzyki w osobnym 

tekście. Przywołując skrajne przykłady niedopasowania współczesnej twórczości 

muzycznej do dawnej – opartej na idei postępu materiałowego – koncepcji nowej muzyki, 

jak „performans na nagim ciele, urytmizowane światło, zapętlone wideo ze 

skomplikowaną narracją”, wysunął radykalny postulat likwidacji pojęcia muzyki jako 

takiej:  

Prognoza byłaby następująca: w przyszłości takie pojęcia jak „malarstwo”, „rzeźba”, 

„muzyka”, „teatr” rozpłyną się. Będzie można dowolnie wybierać spośród rozmaitych 

mediów i opracowywać je koncepcyjnie117. 

Polemizując z kompozytorem, Lehmann zaproponował inne rozwiązanie tego kryzysu: 

Wyczerpanie się historycznego pojęcia muzyki niekoniecznie prowadzi do 

transmedialnych praktyk artystycznych bez granic, lecz raczej do samoświadomego 

pojęcia muzyki, w które wpisana jest jego własna historia wyróżnicowywania się 

i przekraczania granic. Jeśli potraktować poważnie słowa Lachenmanna o „potrzebie 

namysłu nad pierwotną istotą pojęcia muzyki i sztuki europejskiej”, to owa istota leży 

w stale towarzyszącej historii muzyki autorefleksji, a nie po prostu w żmudnym 

rozwijaniu jakiejś szczególnie subtelnej estetyki118. 

Z szerszej perspektywy na kryzys pojęcia nowej muzyki spojrzał amerykański 

kompozytor i teoretyk Douglas Barrett. Biorąc pod uwagę semantyczne zróżnicowanie 

i historyczny rozwój takich pojęć jak muzyka nowa i współczesna, w tym sound art, 

analizując sytuację muzycznej awangardy w ujęciu postkonceptualnej, 

transdyscyplinarnej sztuki współczesnej, przede wszystkim zaś próbując odnieść do 

muzyki najnowsze koncepcje teoretyczne na temat tego, czym jest współczesność, Barrett 

stwierdza, że „mimo roszczeń do współczesności, ani sound art, ani muzyka współczesna 

nie są współczesne w filozoficznym i historycznym sensie tego terminu”119. Teoretyk 

 
116 Ibidem. 
117 Johannes Kreidler, Der aufgelöste Musikbegriff Zerfalls- und Konsolidierungsmomente des Begriffs 

der „Musik”, „Musik&Ästhetik” 2016, 4, s. 94. 
118 Harry Lehmann, Od wyczerpanego do samoświadomego pojęcia muzyki… 
119 Douglas Barrett, Contemporary Art and the Problem of Music: Towards a Musical Contemporary Art, 

„Twentieth-Century Music” 2021, 18(2), s. 223–248 (s. 18). Stosuję podwójną numerację stron, gdyż 
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zaproponował wyodrębnienie nowej, osobnej kategorii „współczesnej sztuki 

muzycznej”, która – w jego przekonaniu – spełnia filozoficzne kryteria współczesności 

zdefiniowanej przez Petera Osborne’a, brytyjskiego filozofa i teoretyka sztuki, jako 

„posthistoryczny moment, odrębny od nowoczesności, ale w pewien sposób z nią ciągły” 

i wyrażający „nowy rodzaj totalizującej, lecz immanentnie pękniętej konstelacji relacji 

czasowych”120. „Współczesna sztuka muzyczna”, reprezentowana przez takich 

kompozytorów jak John Cage, Nam June Paik, Yoko Ono, Julius Eastman, Marina 

Rosenfeld, Alvin Lucier, Laurie Anderson, Christian Marclay, Pamela Z, Terre 

Thaemlitz, Laetitia Sonami i Peter Ablinger, obejmuje – jak pisze Barrett – 

„postformalistyczne muzyczne praktyki artystyczne, które wykorzystują muzykę jako 

pole, temat lub formę; stanowią alternatywę dla nowej i współczesnej muzyki, a przez tę 

historiograficzną rekonstrukcję starają się wyartykułować rolę muzyki w sztuce 

współczesnej jako miejsca dla współczesności”121.  

Refleksje Douglasa Barretta, z pozoru dość zbieżne z postulatami Kreidlera wyzwolenia 

się muzyki z jej medium, zmierzają jednak do zanegowania działań muzycznych spod 

znaku „nowego konceptualizmu”, którego Kreidler jest współtwórcą. Barrett przekonuje, 

że coś, co z punktu widzenia mediumicznie zorientowanej nowej muzyki może wydawać 

się „wywrotowe”, z punktu widzenia innych sztuk już takie nie jest, co tylko potwierdza 

izolację sceny nowej muzyki wobec dokonujących się wkoło przemian122. Jego negacja 

pojęcia nowej muzyki ufundowana jest przede wszystkim na krytyce nowoczesności, 

rozumianej błędnie jako synonim współczesności, która odnosi się nie tyle do 

modernistycznych pojęć postępu i nowego, ile do złożonej wielości symultanicznych 

 
dysponuję wersją tekstu w formacie PDF, której strony (w nawiasie) nie pokrywają się ze stronami 

w czasopiśmie „Twentieth-Century Music”. 
120 Peter Osborne, The Postconceptual Condition: Critical Essays (e-book), Verso, New York 2018 [za: 

ibidem, s. 223–248 (s. 7–8)].  
121 Douglas Barrett, Contemporary Art and the Problem of Music: Towards a Musical Contemporary 

Art…, s. 223–248 (s. 18). 
122 Przykładem utworu, który mógłby zostać oceniony inaczej z punktu widzenia sztuki i inaczej 
z perspektywy nowej muzyki, jest Fremdarbeit Johannesa Kreidlera z 2009 roku. Kompozytor wyszukał 

podwykonawców w Chinach i Indiach i zlecił im skomponowanie muzyki „w jego własnym stylu”, 

płacąc za to niewielką część otrzymanego honorarium. Strategia outsourcingu w sztuce sięga lat 

dziewięćdziesiątych XX wieku. Claire Bishop w książce o sztuce partycypacyjnej wskazuje wiele 

przykładów działań opartych na delegowaniu pracy do krajów o niskich dochodach (m.in. autorstwa 

Santiaga Sierry): „Wiele z wymienionych wczesnych performansów wiązało się ze znajdowaniem ludzi 

gotowych do wykonania banalnych czy upokarzających zadań za minimalną płacę”. Z tego punktu 

widzenia performans Fremdarbeit Johannesa Kreidlera nie wydaje się specjalnie nowatorski, choć 

w wymiarze nowej muzyki został w ten sposób odebrany i wywołał burzliwą dyskusję. Por. Claire 

Bishop, Sztuczne piekła. Sztuka partycypacyjna i polityka widowni, tłum. Jacek Staniszewski, Fundacja 

Nowej Kultury Bęc Zmiana, Warszawa 2015, s. 285–287. 
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historycznych prezentacji123. Zdaniem Barretta, ślepą uliczką i największym problemem 

nowej muzyki jest jej orientacja na nowość i definiowanie współczesności przez pryzmat 

innowacyjności, które nie przystają do opisu świata w fazie późnego kapitalizmu, 

katastrofy ekologicznej, globalnego cyfrowego nadzoru, a także nadal żywych stosunków 

kolonialnych. 

W duchu dyskursu postkolonialnego swoją krytykę pojęcia nowej muzyki rozwijają także 

artyści o nieeuropejskim pochodzeniu kulturowym, zwracając uwagę na fakt, że jest to 

sztuka uprawiana w bardzo wąskim kręgu białych Europejczyków, która tworzy 

hierarchie eksperymentalnych praktyk muzycznych w skali globalnej124. Mający 

hindusko-niemieckie korzenie kompozytor Sandeep Bhagwati i nowojorski kompozytor 

o afroamerykańskim pochodzeniu George Lewis – obaj wychowani w tej tradycji 

i poniekąd kontynuujący ją jako artyści i profesorowie na uczelniach kanadyjskiej 

i amerykańskiej – odcięli się od nowej muzyki jako rzekomo uniwersalnej kategorii 

obejmującej wszelkie eksperymenty dźwiękowe i uzurpującej sobie wyższość nad innymi 

praktykami muzycznymi, zwłaszcza spoza kulturowego obszaru Zachodu. Dla 

podkreślenia jej ograniczonego zasięgu obaj kompozytorzy nazywają nową muzykę 

„eurologiczną muzyką artystyczną”125. Bhagwati dostrzegł problem polegający na silnie 

ideologicznym i wykluczającym charakterze takich terminów jak „nowa muzyka” czy 

„muzyka współczesna”, proponując w zamian uznanie równorzędności takich określeń 

jak  

„muzyka aktualna” (current music), „muzyka dzisiejsza” (music of Today) lub bardziej 

patetycznie „muzyka naszych czasów” (music of our time), „muzyka przyszłości” (future 

music). To szczęście, że mamy aż tyle przymiotników dla muzyki tworzonej w czasie 

naszego życia. Jest zatem nadzieja, że ich wielorakość oraz użycie uchronią je przed 

akumulacją tego samego ideologicznego wydźwięku, który dyskwalifikuje terminy 

„muzyka współczesna” i „nowa muzyka”126. 

 
123 Ibidem, s. 223–248 (s. 5). 
124 Osobno należałoby wspomnieć o krytyce ze strony amerykańskiej kompozytorki Ashley Fure, która 

w 2016 roku przebadała archiwum Instytutu Muzycznego w Darmstadt i wykazała, że nowa muzyka jest 

sztuką mężczyzn (białych). Wnioski z jej badań wywołały gorącą międzynarodową dyskusję, która 

dotarła również do Polski w postaci pytań o udział kompozytorek i wykonawczyń w festiwalach muzyki 

współczesnej. Do projektu Fure wrócę w dalszej części pracy. Szczegółowa dokumentacja projektu 

Ashley Fure jest dostępna na stronie: https://griddarmstadt.wordpress.com/2016/08/14/reflections-on-

risk-by-ashley-fure/ [dostęp: 18.12.2020]. 
125 Sandeep Bhagwati, How to Be a Node, a Temporary Abode. Some Ideas on Curating Contemporary 

Musicking, [w:] Defragmentation…, s. 35. 
126 Ibidem, s. 41. 

https://griddarmstadt.wordpress.com/2016/08/14/reflections-on-risk-by-ashley-fure/
https://griddarmstadt.wordpress.com/2016/08/14/reflections-on-risk-by-ashley-fure/
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Erozja pojęcia nowej muzyki dokonywała się etapami, a jednym z jej symptomów było 

niewątpliwie odejście od pisowni Nowa Muzyka wielkimi literami, co można 

interpretować jako zmierzch jej „wielkiej narracji”. Zwrócił na to uwagę Harry Lehmann, 

który jednak stanął w obronie tej „narracji”:  

Zwykle nie pisze się już dziś Nowa Muzyka przez wielkie „N”, choć w rzeczywistości 

nie jest to niczym uzasadnione. Trzymanie się dawnej ortografii i mówienie dalej 

o „Nowej Muzyce”, a nie o „nowej muzyce”, ma przede wszystkim praktyczną 

przyczynę. Dobrowolną rezygnację z nazwy własnej, która idzie w parze z pisownią 

małymi literami, trudno zrozumieć nie tylko w kręgach spoza sceny Nowej Muzyki, ale 

jest ona równoznaczna z aktem wyparcia się siebie. Można pomyśleć, że forma sztuki 

umyślnie czyni się bezimienną, aby nie być społecznie dostrzeganą i dostępną. 

Ostatecznie obojętne jest, czy mówimy o muzyce „nowej”, „współczesnej” czy 

„aktualnej”, powinniśmy jednak przynajmniej podkreślić nazwę jako nazwę własną. 

Wspólnym mianownikiem różnych określeń jest to, że chodzi o muzykę o jednoznacznie 

wysokiej wartości artystycznej. To wymóg konstytutywny dla Nowej Muzyki, w każdej 

epoce musi być on jednak realizowany w nowy sposób127.  

O ile Lehmannowi, a także wielu niemieckim kompozytorom i teoretykom zależy na 

odnowieniu i aktualizacji pojęcia Nowej Muzyki, co jest poniekąd zrozumiałe, gdyż tak 

zdefiniowana muzyka rozwijała się i jest wspierana przede wszystkim w niemieckim 

kręgu kulturowym, o tyle działający w obszarze kultury anglosaskiej Barrett, Bhagwati 

i Lewis negują to pojęcie wraz z wpisaną w nie ideologią postępu i nowoczesności, 

którym nowa muzyka w obecnej formie nie jest w stanie ani nie może sprostać. 

Współczesność jest bowiem historycznym odejściem od nowoczesności i charakteryzuje 

się właśnie brakiem ciągłego postępu historycznego: brakiem modernistycznego 

nowego128. Zdaniem jej krytyków, nowa muzyka nie odzwierciedla globalnej 

współczesności, choć cały czas rości sobie do tego prawo.  

 1.6. Zwrot kuratorski 

W tekście Dziesięć tez na temat krytyki sztuki (2008) Harry Lehmann przedstawił sytuację 

nowej muzyki na tle przemian w innych sztukach129. Analizując system sztuki przez 

pryzmat teorii autopojetycznych systemów społecznych Niklasa Luhmanna, filozof 

 
127 Harry Lehmann, Rewolucja cyfrowa w muzyce… 
128 Douglas Barrett, Contemporary Art and the Problem of Music…, s. 223–248 (s. 9).  
129 Harry Lehmann, Dziesięć tez na temat krytyki sztuki, tłum. Monika Pasiecznik, „Odra” 2014, 5. 
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opisał proces stopniowej utraty przez modernę jej z trudem wypracowanej autonomii 

i powiązał to z osłabieniem dawnych (materiałowych) kryteriów oceny dzieł: 

Fundamentalny problem autonomii w tym niespektakularnym normalnym 

funkcjonowaniu systemu sztuki pojawia się wówczas, gdy unieważniony zostaje 

dotychczas obowiązujący konsens moderny w odniesieniu do wartości. Skoro takie 

wyraźne kategorie, jak nowość, postęp materiałowy, prawda lub krytyka społeczna 

straciły na atrakcyjności i przestały działać jako jądra krystalizowania się sądów 

estetycznych, przemieniły się one w zwykłe oceny smaku nieucierające się już 

w publicznym sporze. Z powodu tego narastającego historycznie strukturalnego deficytu 

sądu, system sztuki sam w sobie popada w heteronomię. Jeśli taka analiza systemu jest 

trafna, nasuwa się pytanie, czy sztuka własnymi siłami potrafi zrekompensować sobie 

ową utratę autonomii130. 

Unieważnienie twardych kryteriów materiałowych doprowadziło, zdaniem filozofa, do 

osłabienia muzyki, która stanęła przed koniecznością zrekompensowania sobie 

„strukturalnego deficytu sądu” kryteriami spoza jej estetyki, najczęściej związanymi 

z ekonomią131. Na dłuższą metę taki stan zawieszenia konsensusu co do wartości sztuki 

działa na jej niekorzyść: 

Należy spodziewać się bezpośredniej zależności sztuki od ekonomii, a więc wyników 

sprzedaży nowych książek, od wielkości obciążenia oper i teatrów, frekwencji na 

wystawach i możliwości przebicia się na rynku śpiewaków i solistów. Estetyczne sądy 

wiążą się nierozerwalnie z kalkulacjami ekonomicznymi. Skoro kryteria określające, 

która sztuka jest udana, a która nie, stały się całkowicie nieistotne i utraciły moc 

rozróżniania, ważność sztuki musi być oceniana w inny sposób. Dlatego coraz więcej 

artystów lansuje się na rynku i pozwala się reprezentować agentom. Dlatego w systemie 

sztuki wykształcił się samodzielny segment menadżerów kultury, którzy regulują 

publiczną dostępność sztuki132. 

Menedżerowie nie zawsze kierują się kryteriami artystycznymi i interesem sztuki, lecz 

działają w imię organizacyjnej efektywności oraz wymiernego zysku ekonomicznego 

i wizerunkowego. Przekazywanie kompetencji dyrektorów artystycznych menedżerom 

jest obecnie zjawiskiem dość powszechnym, nie tylko zresztą w muzyce133. Zdaniem 

 
130 Ibidem, s. 55. 
131 Na ten problem zwrócili uwagę również kompozytorzy: Patrick N. Frank w performansie The Law of 

Quality oraz Johannes Kreidler w performansie Fremdarbeit. Piszę o nich bardziej szczegółowo w dalszej 

części pracy.  
132 Harry Lehmann, Dziesięć tez na temat krytyki sztuki…, s. 55–56. 
133 Pisałam o tym w osobnym tekście, analizując m.in. polskie przykłady. Por. Monika Pasiecznik, 

Kurator i menedżer – nowe funkcje systemu, „Glissando” 2016, 28. 
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Lehmanna, pozytywną przeciwwagę stanowią krytycy, którzy przez praktykę refleksji 

o sztuce zabezpieczają ją przed potencjalnymi nadużyciami. Dlatego postuluje on 

przyznanie krytyce większej władzy w formie autonomii (finansowej i instytucjonalnej). 

Filozof nie dostrzega jednak jeszcze jednej profesji, którą zrodziła zdiagnozowana przez 

niego sytuacja kryzysowa i która realizuje się dokładnie na przecięciu krytyki 

i managementu. Moment kryzysu sztuki, jej instytucji i pojęcia, sprzyja pojawieniu się 

kuratorów. 

Etymologia słowa „kurator” (łac. cura – troska, piecza) wskazuje na funkcję opiekuńczą. 

W ogólniejszym sensie prawnym „kurator” to „wyznaczony przez sąd przedstawiciel 

osoby niezdolnej do działań prawnych” lub „osoba wyznaczona do pilnowania interesów 

jakiejś grupy”134. Tak również początkowo rozumiana była rola kuratora w sztukach 

wizualnych: jako opiekuna kolekcji, który katalogował muzealne zbiory135. Pojawienie 

się kuratorów muzycznych w pierwszych dekadach XXI wieku nie jest – w warunkach 

rewolucji cyfrowej i wywołanego przez nią kryzysu pojęcia nowości w nowej muzyce – 

raczej przypadkowe, o czym przekonują inne sztuki.  

Podobnie widzi sprawę Brandon Farnsworth, który kreśląc na łamach „Neue Zeitschrift 

für Musik” zarys historii i specyfikę kuratorstwa w nowej muzyce, powiązał je 

z niepewnym statusem ontycznym i społecznym, występującym także w innych sztukach: 

„Jeśli badacz teatru Tom Sellar pisze, że kurator może działać jako »lekarstwo« i »wielka 

nadzieja« dla teatru eksperymentalnego przechodzącego w oczach swojej publiczności 

kryzys znaczenia, to nie dziwi, że Nowa Muzyka także szuka nadziei i uzdrowienia [cure] 

w kuratorstwie”136. O kryzysie jako momencie, w którym na scenę sztuki wchodzą 

kuratorzy, pisze wielu autorów. W sztukach wizualnych przełomowym momentem były 

lata sześćdziesiąte XX wieku oraz kryzys instytucji sztuki. 

Jedno z najważniejszych założeń nowej muzealniczej i instytucjonalnej refleksji głosi, że 

kryzys instytucji sztuki oraz ich demistyfikacja w dekadzie lat 60. XX wieku uruchomiły 

łańcuch procesów sublimujących pozycje kuratorskie. Demistyfikacja dotyczyła nie tylko 

ujawnienia ideologicznego charakteru muzeum, niejawnych struktur świata sztuki 

 
134 Hasło „kurator” w internetowym Słowniku języka polskiego, https://sjp.pl/kurator [dostęp: 

20.02.2022].  
135 Por. Brandon Farnsworth, Curating as Mediations Practice, „Neue Zeitschrift für Musik” 2018, 5, 

s. 25–27. 
136 Ibidem, s. 25. 

https://sjp.pl/kurator


 
 

62 

w ogóle. Przygotowywała grunt pod praktykę kuratorską poddającą krytycznej refleksji 

konteksty produkcji, dystrybucji i konsumpcji w świecie sztuki137. 

Krytyczna refleksja nad tradycyjnymi uwarunkowaniami funkcjonowania muzyki 

ujawniła się w ujęciu instytucjonalnym, przede wszystkim festiwalowym, kiedy to 

dyrektorzy artystyczni zaczęli tytułować siebie (lub być tytułowani przez media) 

kuratorami, często zresztą bez związku z ewentualną zmianą standardowych praktyk 

programowych czy wdrożeniem jakichś krytycznych narzędzi selekcji. Z drugiej strony 

wielu artystów – kompozytorów, muzyków i dramaturgów – zaczęło włączać do swoich 

praktyk twórczych elementy metodologii kuratorskich, często nawet nie nazywając ich 

w ten sposób. Wytworzyły się dwa równoległe pola, które możemy dziś zidentyfikować 

jako kuratorstwo (curating) i kuratorskość (the curatorial). 

W niniejszej pracy zajmuję się polem artystycznym, nie zaś instytucjonalnym. Niemniej 

oba te pola należy widzieć w pewnej relacji i łączyć z przemianami w muzyce ostatnich 

lat. Z historycznego punktu widzenia momentem zwrotnym mogłyby być Letnie Kursy 

Nowej Muzyki w Darmstadt w 2012 roku. Po dwóch tygodniach tradycyjnych koncertów 

rozmaitych zespołów w zabytkowej Oranżerii ostatnim akcentem festiwalu był projekt 

Liquid Room belgijskiego Ictus Ensemble, który odcinał się zdecydowanie od standardów 

koncertu. Zarówno historycznie i gatunkowo przekrojowy program (złożony z utworów 

dawnych i współczesnych, ale także improwizacji, muzyki elektronicznej i rockowej), 

jak i aranżacja przestrzeni (brak frontalnego umiejscowienia muzyków, brak siedzeń, 

mobilna publiczność, cztery sceny w czterech rogach dużej pustej sali) czy wreszcie czas 

trwania (około trzech godzin) odmieniły doświadczenie słuchaczy i rzuciły nowe światło 

na sytuację, w jakiej muzyka jest wykonywana i odbierana138.  

Dwa lata później program festiwalu w Darmstadt obfitował w podobne wydarzenia, 

tworzone przez kompozytorów i wykonawców. Performanse, instalacje dźwiękowe 

i rozmaite nietypowe formaty zrównoważyły tradycyjne koncerty i od tego czasu już 

tylko przybywało takich wydarzeń, również na innych festiwalach. Krytycy zaczęli 

 
137 Marta Kosińska, Być może nie był kuratorem i nie działał w pojedynkę, [w:] Zawód: kurator…, s. 16–

17.  
138 Monika Pasiecznik, Im Gewirr sich zurechtfinden. Darmstädter Ferienkurse für Neue Musik 2012, 

„Neue Zeitschrift für Musik” 2021, 5, s. 75. 
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mówić o boomie na nietypowe wydarzenia muzyczne i o „wysadzeniu w powietrze sali 

koncertowej”, notabene dokładnie sto lat po futurystach włoskich139.  

Nie tylko zresztą koncert znalazł się na celowniku artystów-kuratorów. Niektórzy 

kompozytorzy sięgnęli po środki, w których można rozpoznać podejście kuratorskie. 

Widać je w utworach ufundowanych na krytyce instytucjonalnej, jak Product Placement 

i Fremdarbeit Johannesa Kreidlera czy The Norwegian Opra Tronda Reinholdtsena. 

Kompozytorzy i wykonawcy zaczęli ponadto eksplorować historię i archiwa awangardy. 

Jedni zdecydowali się użyć jako materiału kompozytorskiego zasobów archiwalnych, 

inni podjęli się wygenerowania fikcyjnego materiału quasi-archiwalnego. Eksperymenty 

z dokumentami historycznymi, względnie tworzenie takich nieistniejących, ale 

potencjalnie możliwych kolekcji, jest okazją do przyjrzenia się temu, jak buduje się 

historię i narrację o muzyce, przede wszystkim zaś – co zostało z tej historii i tej narracji 

wyparte, czego (kogo) w nich brak. Kompozytorzy zajmujący się archiwami 

rzeczywistymi i fikcyjnymi ukazują granice wiedzy oraz struktury myślenia o muzyce. 

„Impuls archiwalny” odnajdziemy w twórczości m.in. Jennifer Walshe, Ashley Fure, 

François Sarhana, Larsa Petera Hagena czy Celeste Oram. Można go także dostrzec 

w licznych ostatnio działaniach artystycznych inspirowanych dorobkiem Studia 

Eksperymentalnego Polskiego Radia w Warszawie.  

W 2016 roku, z okazji siedemdziesięciolecia istnienia, Międzynarodowy Instytut 

Muzyczny w Darmstadt zainicjował przedsięwzięcie Historage. Composing the Archive. 

Projekt, którego kuratorem był Michael Rebhahn, przyczynił się do powstania serii prac 

artystycznych inspirowanych historią i historycznością darmstadzkich kursów. 

Dodatkową okolicznością były digitalizacja oraz udostępnienie zbiorów archiwum 

w Internecie, która zostały zakończone w 2010 roku. W ramach projektu, w którym wzięli 

udział artyści dźwiękowi i kompozytorzy z siedmiu krajów Afryki, Ameryki Północnej 

i Południowej, Azji i Europy (w związku z delokalizacją i ogólnoświatową dostępnością 

cyfrowego archiwum), powstały kompozycje, performanse, instalacje dźwiękowe, wideo 

i remiksy140. 

 
139 Julia Cloot, Die Implosion des Konzertsaals: Konzertformate im Musikleben heute, „Neue Zeitschrift 

für Musik” 2016, 2, s. 20–25. 
140 Dokumentacja projektu Historage. Composing the Archive, https://internationales-

musikinstitut.de/de/imd/projekte/composingthearchive/ [dostęp: 13.10.2021]. 

https://internationales-musikinstitut.de/de/imd/projekte/composingthearchive/
https://internationales-musikinstitut.de/de/imd/projekte/composingthearchive/


 
 

64 

Były ponadto interwencje krytyczne. W ramach projektu Historage amerykańska 

kompozytorka Ashley Fure przebadała archiwa Międzynarodowego Instytutu 

Muzycznego w Darmstadt pod kątem udziału kobiet w historii powojennej awangardy 

muzycznej. Dane ułożyła w grafiki i wykresy, następnie zorganizowała cykl debat wokół 

niedoreprezentowania kobiet w programach festiwali w Darmstadt. Rezultatem jej 

projektu była nie tyle kompozycja muzyczna, ile ruch społeczny GRID (Gender Relations 

in Darmstadt), a następnie GRINM (Gender Relations in New Music), zaś dyskusja o roli 

kobiet w muzyce współczesnej rozgorzała także poza Darmstadt, docierając również do 

Krakowa i Warszawy. Nie była to oczywiście jedyna feministyczna interwencja 

w archiwum. Warto w związku z tym wspomnieć o Julii Eckharst i jej projekcie Second 

Sound, który zrealizowała również w 2016 roku w ramach współpracy z brukselską 

galerią Q-O2. Artystka przeprowadziła w tym celu wywiady ze stu pięćdziesięcioma 

pięcioma artystkami i artystami trzydziestu pięciu różnych narodowości, odmiennych 

płci, orientacji seksualnych, w różnym wieku i z różnych środowisk muzycznych, którzy 

odpowiedzieli na pytania dotyczące roli płci w ich wizerunku, poziomie uznania ze 

strony publiczności, wyborze artystycznych wzorców, procesie twórczym, cechach 

charakterystycznych ich muzyki, mechanizmach współpracy i konkurencji, relacjach 

władzy i uprzedzeniach funkcjonujących w branży. Wyniki ankiety zostały opracowane 

i zredagowane w formie publikacji The second sound. Conversations on gender & 

music141. 

Nieco inaczej do zasobów archiwalnych w Darmstadt podszedł Lars Peter Hagen, który 

przygotował instalację performatywną Archive Fever, złożoną z utworów muzycznych, 

wystawy książek i partytur prezentowanych w staromodnych szklanych gablotach, kolażu 

filmów dokumentalnych, instalacji luster i ciężki zasłon142. Tytuł pracy Hagena 

nawiązywał do wykładu Jacques’a Derridy, jednak kompozytor podkreślał także inną 

ciekawą referencję, przywołał mianowicie postać Aby Warburga, hamburskiego 

historyka sztuki, i jego bibliotekę problemową. Warburg opracował własny, oryginalny 

sposób kolekcjonowania książek i porządkowania ich zgodnie z „zasadą dobrego 

 
141 The second sound. Conversations on gender & music, red. Julia Eckhardt, Leen De Graeve, Umland 

editions, Brussels 2017, 

https://www.academia.edu/32383890/The_Second_Sound_conversations_on_gender_and_music [dostęp: 

5.12.2021]. 
142 Lars Petter Hagen, Archive Fever, reportaż audiowizualny, Internetionales Musikinst Darmstadt, 

https://www.youtube.com/watch?v=aJoT3V1z0ME [dostęp: 20.4.2022]. 

https://www.academia.edu/32383890/The_Second_Sound_conversations_on_gender_and_music
https://www.youtube.com/watch?v=aJoT3V1z0ME
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sąsiedztwa”. Razem tworzą one – jak mawiał Warburg – „przestrzeń myśli”143. Mówiąc 

o projekcie Archive Fever, Hagen rozwinął swoje intencje w następujący sposób: 

Utwór muzyczny, koncert, seria koncertów lub festiwal muzyczny są podobne do 

biblioteki. Własna logika utworu lub relacje między różnymi utworami i różnymi 

kontekstami stają się „przestrzenią myśli”. Muzyka może nawiązywać nowe 

i nieoczekiwane połączenia, poruszać się między tym, co znajome i nieznane, między 

przeszłością, teraźniejszością i przyszłością, i dawać początek nowym myślom, 

doświadczeniom i pomysłom144. 

W stronę zmyślenia i historii kontrfaktycznych poszła z kolei Jennifer Walshe, która 

stworzyła (poza projektem Historage) fikcyjne archiwum irlandzkiej muzyki 

awangardowej – Historical Documents of the Iris Avant-Garde (2015) znajdują się na 

stronie nieistniejącej organizacji aisteach.org145. Do tego projektu Walshe zaprosiła wielu 

artystów, którzy stworzyli fikcyjne kompozycje, nagrania, teksty, dokumenty; powstała 

w ten sposób muzyka jest dostępna również na iTunes i Spotify. Można także zamówić 

książkę. Kompozytorka tak opowiadała o założeniach tego przedsięwzięcia: 

Urodziłam się i wychowałam w Irlandii, mam tam dom. To nieodłączna część mnie. 

Ludzie z krajów peryferyjnych, jak Irlandia czy Polska, mogą z tego uczynić dodatkową 

zaletę swej twórczości. Mogą rozpoznać swoją osobliwość i grać nią. Jeden z moich 

projektów to fikcyjna historia awangardowej muzyki irlandzkiej. Gdybym była Niemką, 

nie mogłabym go przeprowadzić, ponieważ muzyka niemiecka jest świetnie 

udokumentowana. Muzyka irlandzka wręcz przeciwnie. To jest właśnie przewaga ludzi 

niepochodzących z dominującej kultury146. 

Na pograniczu fikcji i prawdy porusza się też chętnie François Sarhan. Jeden z jego 

projektów zatytułowany jest L’encyclopédie du Professeur Glaçon. To otwarty projekt, 

rozwijany od 2011 roku, będący próbą inscenizacji wiedzy jako świata fantastycznego, 

tajemniczego i zarazem naznaczonego symboliczną przemocą. Kompozytor przyjął 

 
143 Nawiązanie do metodologii Aby Warbudga odnajdziemy także w projekcie Björna Schmelzera 
i zespołu Graindelavoix. Artyści przygotowali niezwykły koncert, który obejmował prezentację 

rękopisów w gablotach oraz wydanie specjalnej książki w formie opasłego albumu. Por. Aby Warburg, 

Atlas obrazów Mnemosyne, tłum. Paweł Brożyński, Małgorzata Jędrzejczyk, wydanie II, Narodowe 

Centrum Kultury, Warszawa–Kraków 2016. 
144 Lars Petter Hagen, Introduction: Defragmentation – Curating Contemporary Music, „OnCurating” 

2018, 44, https://www.on-curating.org/issue-44-reader/introduction-defragmentation-curating-

contemporary-music.html#.YaVHL8eZM2w [dostęp: 29.11.2021]. 
145 Jennifer Walshe, Historical Documents of the Irish Avant-Garde, http://www.aisteach.org/ [dostęp: 

20.04.2022]. 
146 Monika Pasiecznik, Muzyka postinternetu. Wywiad z Jennifer Walshe, „Notes na 6 tygodni”, 

http://notesna6tygodni.pl/?q=muzyka-postinternetu [dostęp: 8.1.2021].  

https://www.on-curating.org/issue-44-reader/introduction-defragmentation-curating-contemporary-music.html#.YaVHL8eZM2w
https://www.on-curating.org/issue-44-reader/introduction-defragmentation-curating-contemporary-music.html#.YaVHL8eZM2w
http://www.aisteach.org/
http://notesna6tygodni.pl/?q=muzyka-postinternetu
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fikcyjną tożsamość profesora Henry’ego Jacques’a Glaçona, który stał się autorem 

„encyklopedii”. Projekt miał premierę na festiwalu Donaueschinger Musiktage 

w 2011 roku, a przestrzenią wykonania było stare muzeum historii naturalnej wraz z całą 

jego ekspozycją147. Sarhan-Glaçon zainterweniował w tę przestrzeń muzyką na żywo, 

filmami, zdjęciami, kolażami, książkami, obiektami wizualnymi oraz wykładem 

profesora Glaçona, przedstawiając fikcyjne fakty, fantastyczne zwierzęta, biografie 

nieistniejących artystów i budując między nimi wyimaginowaną sieć relacji148. Muzyka 

funkcjonuje zarówno w formie object trouvé, jak i oryginalnych kompozycji. Sarhan 

stworzył fantastyczny system referencji wszystkich artefaktów, który prowadził do 

dekonstrukcji i rozpadu wpisanego w muzealną wystawę uniwersalnego spojrzenia 

konstruującego i obiektywizującego wiedzę. Uświadamiał, że encyklopedia ucieleśnia 

rodzaj próbkowania świata i wiedzy o nim, mimo to skłonni jesteśmy traktować ją jako 

spójną, wyczerpującą narrację o świecie: 

Stworzyłem fikcyjną encyklopedię, napisałem artykuły na różne, wymyślone tematy. 

Treść zilustrowałem kolażami, rysunkami, odwołaniami i różnego rodzaju materiałami. 

Całość oparta jest na przekonaniu, że wiedza jest fragmentaryczna, nie mamy do niej 

dostępu lub jej nie rozumiemy i że nie jest w żadnej mierze logiczna. Ważna jest dla mnie 

właściwość encyklopedii, która pozwala przeskakiwać między różnymi terminami 

ułożonymi obok siebie alfabetycznie. Po przeczytaniu hasła biograficznego można 

napotkać hasło poświęcone czemuś całkowicie niezwiązanemu z tym, co przed chwilą 

przeczytaliśmy. Wszystko to razem wzięte tworzy rodzaj fikcyjnego świata149. 

Oprócz eksperymentów z formą koncertu, krytyki instytucjonalnej i prac eksplorujących 

ukryte ideologie archiwum świadomość kuratorską można dostrzec także w muzyce 

i projektach opartych na badaniach artystycznych (artistic research), które Zofia 

Małkowicz-Daszkowska scharakteryzowała jako „adaptowanie przez artystów metod 

działania i technik zapożyczonych ze świata nauki, a w szczególności pochodzących 

z nauk humanistycznych i społecznych”150. Zdaniem teoretyczki, rezultatem takich 

działań jest obecny w sztuce opartej na badaniach artystycznych „potencjał do 

wytwarzania wiedzy – mogącej stanowić alternatywę czy uzupełnienie dla wiedzy 

 
147 François Sarhan, L’encyclopédie du Professeur Glaçon, komentarz do utworu, 

https://www.swr.de/swrclassic/donaueschinger-musiktage/article-swr-1166.html [dostęp: 8.1.2021]. 
148 Projekt stale się rozwija i przymuje rozmaite formy, jak m.in. internetowa Wikiglaçon 

(https://wikiglacon.org/ [dostęp: 20.4.2022]). 
149 Monika Pasiecznik, Tworzę totemy. Rozmowa z François Sarhanem, „Didaskalia” 2017, 142.  
150 Zofia Małkowicz-Daszkowska, Przypadek artistic research albo rzecz o artystycznych strategiach 

przetrwania w XXI wieku, „Czas Kultury” 2019, 2, s. 40–47. 

https://www.swr.de/swrclassic/donaueschinger-musiktage/article-swr-1166.html
https://wikiglacon.org/
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naukowej”151. Podobnie badania artystyczne zdefiniował muzykolog Michael Kunkel: 

„Ogólnie chodzi o wytwarzanie nowej wiedzy przez procesy artystyczne”152. Na 

badaniach artystycznych swoje działania opierają choćby pianistka Heloiza Amaral, 

śpiewaczka Barbara Kinga Majewska, kompozytorzy Patrick N. Frank, Jennifer Walshe 

i James Saunders oraz socjolog i kurator muzyczny Michał Libera. Konsekwencją takiego 

podejścia jest projekt artystyczny (koncert, instalacja, utwór), który ma również wartość 

pozaartystyczną, czysto poznawczą. Może towarzyszyć mu publikacja, jak specjalny 

monograficzny numer „Glissanda”, przygotowany przez Liberę do projektów Avant 

Avant Garde (2014), badającego eksperymentalne praktyki muzyczne w czasach przed 

nowoczesnością, a także do Musica Sanae (2019), serii wydarzeń artystycznych 

poświęconych związkom muzyki i medycyny. 

Avant Avant Garde Libera opisał jako „anachroniczną podróż po muzycznych 

eksperymentach przed XX wiekiem”, stawiając tezę, że 

nie ma czegoś takiego jak nowa muzyka. I nigdy nie było. W przeciwnym razie – kiedy 

mogła się ona zacząć? W 1766 roku, kiedy futurystyczne maszyny do produkcji hałasu 

zostały zaprojektowane przez Donato Stopaniego w teatrze Drottningholm 

w Sztokholmie? A może kilkadziesiąt lat wcześniej, gdy podwaliny muzyki 

minimalistycznej w postaci tonów kombinowanych zostały opisane przez Giuseppe 

Tartiniego? Czy może w wieku XIII, kiedy Cage’owska idea „przypadku” została zawarta 

w legendarnych figurach logicznych Raymonda Llulla? Czy jeszcze wcześniej?153 

Michał Libera zaprosił do współpracy kilkunastu muzyków, kompozytorów 

i muzykologów, którzy razem z nim podjęli się poszukiwania odpowiedzi na tak 

postawione pytanie, tropiąc praktyki eksperymentalne w partyturach, rycinach 

i traktatach powstałych na wiele wieków przed ukuciem terminów takich jak „nowy”, 

„współczesny”, „eksperymentalny” czy „awangardowy”. Rezultatem tych poszukiwań 

był program „koncertu” złożony z utworów nowych, specjalnie przygotowanych do 

projektu, oraz rekonstrukcji dawnych eksperymentów. Oprócz koncertów w Krakowie, 

Kolonii i Berlinie częścią Avant Avant Garde było również monograficzne wydanie 

 
151 Ibidem. 
152 Protein und Perotin. Gespräch über Künstlerische Forschung mit Michael Kunkel, s. 101 – tekst 

w książce programowej Darmstädter Ferienkurse für Neue Musik pod redakcją Sylvii Freydank, Jürgena 

Krebbera, Thomasa Schäfera, Gerarda Scheigego (Internationales Musikinstitut Darmstadt, Darmstadt 

2018). 
153 Michał Libera, Avant Avant Garde, komentarz do projektu, 

http://patakaind.blogspot.com/2013/06/avant-avant-garde-2.html [dostęp: 1.11.2021]. 

http://patakaind.blogspot.com/2013/06/avant-avant-garde-2.html
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magazynu muzycznego „Glissando” – zawarte w nim teksty rozszerzały wiedzę na temat 

tych praktyk i kontekstualizowały prezentowane na koncertach eksperymentalne prace 

artystyczne154.  

Te i inne projekty wraz z rodzącymi się wokół nich pytaniami o nowe sposoby tworzenia, 

konceptualizowania i słuchania muzyki w relacji do historii i współczesności 

doprowadziły do powstania nowego obszaru refleksji w muzyce. W 2018 roku na Letnich 

Kursach Nowej Muzyki w Darmstadt po raz pierwszy w historii zorganizowano warsztaty 

Curatorial Experiments, a także czterodniową konferencję Defragmentation. Curating 

Contemporary Music z udziałem kuratorów muzyki, sztuk wizualnych 

i performatywnych oraz artystów. Konsekwencje zwrotu kuratorskiego widoczne są 

również w dydaktyce. W 2020 roku Uniwersytet Nauk Stosowanych i Sztuki w Bazylei 

ogłosił utworzenie nowego kierunku studiów podyplomowych Curating Contemporary 

Music, poświęconego „profesjonalizacji praktyki kuratorskiej muzyków, dramaturgów, 

pedagogów muzycznych, muzykologów, producentów, dziennikarzy muzycznych”155. 

Wśród wykładowców o międzynarodowym uznaniu i bogatym kuratorskim dorobku 

znalazł się m.in. Michał Libera. Własne seminarium praktyk kuratorskich od kilku lat 

prowadzi, w ramach regularnych studiów muzycznych w Konserwatorium Muzycznym 

w Hadze, także Heloisa Amaral. Przykładów podobnych kursów można wskazać wiele 

i gdyby nie wybuch pandemii koronawirusa w 2020 roku, który zahamował życie 

artystyczne, akademickie i społeczne, inicjatyw i projektów związanych z kuratorstwem 

nowej muzyki byłoby z pewnością jeszcze więcej. 

Przemiany w nowej muzyce, kryzys jej instytucji i pojęcia wywołane przez rewolucję 

cyfrową oraz zmieniające się praktyki kompozytorskie, wykonawcze i percepcyjne 

wytworzyły więc, nieco paradoksalnie, nowe pole możliwości, które zarysowało się już 

całkiem wyraźnie w działaniach wielu protagonistów sceny muzycznej – zarówno 

kompozytorów, jak i wykonawców oraz kuratorów. Zwrócił na to uwagę m.in. 

kompozytor i kurator Lars Petter Hagen:  

W ostatnich dekadach granice między rolami artysty i kuratora w bardzo otwartym polu 

muzyki stały się rozmyte. Wielu muzyków włącza strategie kuratorskie do swojej pracy. 

 
154 „Glissando” 2014, 24.  
155 CAS Curating Contemporary Music, informacje o studiach podyplomowych na University of Applied 

Sciences and Arts Northwestern Switzerland w Bazylei, https://www.fhnw.ch/en/continuing-

education/music/cas-curating-contemporary-music [dostęp: 8.2.2022]. 

https://www.fhnw.ch/en/continuing-education/music/cas-curating-contemporary-music
https://www.fhnw.ch/en/continuing-education/music/cas-curating-contemporary-music
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Zarówno strategie kuratorskie, kompozytorskie, jak i performatywne obejmują metody 

współpracy, interdyscyplinarność, adaptację, inscenizację archiwów, pracę z kontekstem 

jako parametrem kompozytorskim, rozwój serii koncertowych i alternatywnych 

instytucji156. 

Rozwój tych strategii wynika z poszukiwań artystycznych i wyznacza, jak to ujął Hagen, 

nowy etap rozwoju sceny muzycznej, łącząc się z postulowanym przez Lehmanna 

„podniesieniem stopnia samoobserwacji sztuki w systemie sztuki”157. Można tu widzieć 

łańcuch przyczyn i skutków, ewolucję praktyki i refleksji artystycznej. Starałam się 

naszkicować związki między poszczególnymi zwrotami w poprzednich rozdziałach. 

Wszystkie one stanową tło dla tych przemian. 

 

2. Od muzeum muzyki do wydarzenia dyskursywnego. Historyczny rozwój 

koncertu, jego krytyka i współczesne perspektywy 

 2.1. Definicja koncertu 

Jak pokazałam w poprzednim rozdziale, kuratorskość na polu muzyki może realizować 

się w rozmaitych formach. Praca z archiwaliami, krytyka instytucjonalna, badania 

artystyczne to przykłady metodologii kuratorskich, po które sięgają dziś kompozytorzy, 

muzycy, dramaturdzy i kuratorzy. Każda z tych strategii twórczych wymagałaby 

odrębnego zbadania i szczegółowego opisania, co jednak nie jest przedmiotem niniejszej 

pracy. W centrum moich rozważań jest bowiem koncert jako pole artystycznych 

eksperymentów kuratorskich. Zanim przeanalizuję wybrane projekty, które kwestionują 

warunki wykonywania, słuchania i rozumienia muzyki w koncercie, spróbuję najpierw 

zdefiniować klasyczny koncert, przedstawić w skrócie jego historię, by na koniec 

postawić pytanie o jego współczesne perspektywy.  

Dramaturgiczny schemat klasycznego koncertu jest zazwyczaj podobny. O określonej 

godzinie, najczęściej wieczorem, zbierają się w sali koncertowej muzycy i słuchacze. Po 

drugim dzwonku publiczność zajmuje miejsca na audytorium, a kiedy wszyscy już 

siedzą, przygasa światło i na estradę wchodzą muzycy. Publiczność wita ich oklaskami, 

następnie zapada cisza i rozlegają się pierwsze dźwięki utworu – przeważnie jednego 

z kilku w programie koncertu, który trwa od godziny bez przerwy, do dwóch godzin 

 
156 Lars Petter Hagen, Introduction: Defragmentation – Curating Contemporary Music… 
157 Harry Lehmann, Dziesięć tez na temat krytyki sztuki…, s. 56. 
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z przerwą. Publiczność słucha utworu w ciszy, a po jego wybrzmieniu nagradza 

wykonawców oklaskami. Muzycy kłaniają się, ponownie zapada cisza i rozpoczyna się 

kolejna kompozycja. Rytuał się powtarza aż do ostatniego utworu, po którym oklaski 

trwają zazwyczaj nieco dłużej, artyści schodzą z estrady, a publiczność rozchodzi się do 

domów. 

Koncert to publiczna prezentacja utworów muzycznych i sztuki wykonawczej poza 

kontekstem religijnym czy dramatycznym. Koncert przyznaje centralne miejsce muzyce: 

stanowi ona główny cel organizowania i uczestniczenia w koncercie, przedmiot 

zainteresowania jego uczestników, świat sam dla siebie. Wykonywanie i słuchanie 

muzyki na koncercie nie służy innym celom niż estetyczne, co odróżnia koncert od 

rozmaitych wydarzeń z udziałem muzyki, zarówno dawnych, jak i współczesnych. 

Muzyka w koncercie jest pozbawiona funkcji takich jak oprawa dworskich uroczystości 

czy obrzędów religijnych, ale też np. taniec czy teatr.  

W obszernej pracy Das Konzert. Theorie einer Kulturform Hanns-Werner Heister 

zdefiniował koncert jako „jedną z głównych, a nawet typowych czy charakterystycznych 

form kultury mieszczańskiej”, dopełniając tę definicję stwierdzeniem, że „dopiero 

w koncercie jako instytucji muzycznej reprodukcji i recepcji mogło urzeczywistnić się 

historyczne osiągnięcie muzycznej autonomii i autonomicznej muzyki”158. Określając 

koncert jako „miejsce realizacji muzyki autonomicznej”159, Heister pokazuje, jak się 

w ramach koncertu rozwijało i umacniało określone pojęcie muzyki – sztuki niezależnej 

od jakichkolwiek pozaestetycznych funkcji160. Jego zdaniem, to „historyczne 

osiągnięcie” muzyki – koncert przedstawia on bowiem jako rezultat złożonego procesu, 

zwieńczenie długiej drogi estetycznej emancypacji muzyki.  

Typowa, powtarzalna dramaturgia koncertu klasycznego, jak ta opisana powyżej, kieruje 

całą uwagę na muzykę. Podkreśleniu jej centralnego miejsca, jej autonomii służą 

specjalna przestrzeń koncertowa, wyraźnie oddzielająca estradę od audytorium, a także 

koncertowe rytuały, przede wszystkim sposób słuchania w ciszy i skupieniu, który 

Heister nazywa „ekstremalnie zdyscyplinowanym”. Koncert wyklucza takie formy 

 
158 Hanns-Werner Heister, Das Konzert. Theorie einer Kulturform…, t. 1, s. 21. 
159 Ibidem, s. 42. 
160 Por. definicję muzyki autonomicznej w: Albrecht v. Massow, Autonome Musik, [w:] Terminologie der 

Musik im 20. Jahrhundert, red. Heinz Heinrich Eggebrecht, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 1995, s. 77–

87. 
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obcowania z muzyką, jak tańczenie, przemieszczanie się słuchaczy, rozmowy, a nawet 

spontaniczne reagowanie na muzykę, które regulują bardzo restrykcyjne zasady 

dotyczące aplauzu. Zdaniem Heistera, wynika to z „typowego dla kultury Zachodu 

rozdziału między podmiotem i przedmiotem. […] Stany transowe, ekstatyczne lub 

medytacyjne, które obejmują ciało jako takie, nie są w duchu koncertu”, przy czym uwaga 

ta dotyczy koncertu klasycznego, nie zaś np. rockowego. Charakterystyczne dla koncertu 

„stawianie muzyki radykalnie w centrum” czyni ją wrażliwą na zewnętrzne „zakłócenia”, 

a odgłosy życia codziennego, jak i wszelkie dźwięki „z zewnątrz”, są na koncercie 

uznawane za elementy niepożądane i eliminowane, np. przez akustyczne uszczelnienie 

przestrzeni koncertowej lub prośbę o wyłączenie telefonów komórkowych161. 

Koncert klasyczny może wydawać się zwyczajną, uniwersalną ramą dla muzyki, w której 

od wieków przedstawia się publiczności dzieła kompozytorów i sztukę wykonawców. 

W rzeczywistości jest on „wynalazkiem” stosunkowo nowym. Martin Tröndle zwraca 

uwagę, że „typ koncertu, jaki określa się dzisiaj mianem klasycznego, pod względem 

architektury i akustyki, rytuałów i form społecznych, układu i dramaturgii programu, 

a także samego repertuaru, wykształcił się około 1870 roku”162. Z datą tą związane jest 

otwarcie Wielkiej Sali Musikverein Wien, uważanej za prototypową salę koncertową. 

W porównaniu z innymi salami powstałymi w połowie XIX wieku, takimi jak Canterbury 

Music Hall (1852) w Londynie czy Salle de Concert (Pleyel) (1855) w Paryżu, sala 

w Wiedniu, zwana „pudełkiem na buty” (shoe box), porządkowała przestrzeń 

i unieruchamiała widownię. Powstanie Musikverein Wien i związany z tym rozwój 

koncertu pokazuje, jak silna jest zależność między dramaturgią i architekturą: w sali 

koncertowej mogła zacząć kształtować się charakterystyczna dramaturgia klasycznego 

koncertu, z jej programem i rytuałami163. 

Koncert klasyczny upowszechnił się dopiero w XX wieku i praktycznie wyeliminował, 

a przynajmniej zmarginalizował inne formy muzykowania. Dotyczy to zarówno praktyk 

muzycznych przed XIX wiekiem, jak i eksperymentów dwudziestowiecznej awangardy, 

 
161 Hanns-Werner Heister, Konzertwesen, [w:] Die Musik in Geschichte und Gegenwart, t. 5, red. Ludwig 

Finscher, Bärenreiter Verlag, Kassel 1996, s. 686–710. 
162 Martin Tröndle, Eine Konzerttheorie, [w:] Das Konzert. Beiträge zum Forschungsfeld der Concert 

Studies, red. Martin Tröndle, Transcript Verlag, Bielefeld 2018, s. 40.  
163 Wcześniejsze warianty koncertów różniły się długością i programem, trwały wiele godzin, składały się 

z fragmentów dzieł symfonicznych przeplatanych muzyką kameralną, np. pieśniami, tańcami 

i miniaturami instrumentalnymi. Symfonie rzadko były grywane w całości, a stałym elementem każdego 

koncertu była improwizacja. Do tego w czasie trwania koncertu jadło się i piło. Por. ibidem, s. 39.  
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która odcięła się od klasycznego koncertu i jego „mieszczańskości”. Siedemnastowieczne 

Collegia Musica, osiemnastowieczne pleasure gardens czy powszechne do końca 

XIX wieku koncerty domowe, które rządziły się innymi zasadami, miały inną 

dramaturgię, inaczej też definiowały samą muzykę, ustąpiły pola koncertowi, który 

zrelatywizował ich historyczne znaczenie.  

Schütza, Bacha, Haydna, Mozarta, Beethovena, Schuberta, Mendelssohna 

Bartholdy’ego, Chopina, Schumanna wykonujemy dziś w przestrzeniach, których oni 

nigdy sobie nie wyobrażali, z rytuałami, które były dla nich obce, i z logiką programową, 

której nie znali. Krótko mówiąc: ich muzyka nie została skomponowana dla tych 

przestrzeni i ich akustyki, tego sposobu muzykowania, tych nawyków słuchania i tego 

rodzaju zachowań społecznych164.  

Mimo że na początku XX wieku futuryści, Arnold Schönberg czy Erik Satie, zanegowali 

koncert jako „formę kultury mieszczańskiej” – zarówno jej przestrzeń (wychodząc 

z filharmonii do kawiarni czy na ulice), modus percepcji (afirmując miejskie hałasy czy 

aranżując niepowtarzalne sytuacje słuchania), wreszcie społeczne rytuały i obyczaje 

panujące na klasycznych koncertach (wprowadzając elementy partycypacji, negując 

rytualne oklaski), także scenę awangardy zdominował skonwencjonalizowany, 

ustrukturowany format klasycznego koncertu, adaptujący na grunt nowej muzyki te same 

nawyki percepcyjne i zachowania publiczności. Klasyczne koncerty pozostają 

najbardziej rozpowszechnionym formatem, w jakim wykonywana jest i słuchana nowa 

twórczość kompozytorska.  

Jak zatem doszło do powstania koncertu? Jakie czynniki legły u podstaw tego procesu? 

Kiedy proces ten się rozpoczął i jakie były jego poszczególne etapy? Wreszcie – dlaczego 

koncert klasyczny pozostaje najważniejszym medium muzycznej produkcji i recepcji 

w czasach po awangardzie? Jaką pełni funkcję i dlaczego tak trudno jest dziś wyobrazić 

sobie muzykę poza koncertem? Odpowiedzi na te pytania wydają się ważne dla 

zrozumienia projektów, w których artyści podejmują krytykę koncertu. Poniżej 

przedstawię zarys historii kształtowania się koncertu w trzech głównych etapach, które 

pokażą, dlaczego i pod wpływem jakich czynników przybrał on taką, a nie inną formę.  

Źródłosłów concertare wskazuje co prawda na współmuzykowanie, a zatem wspólne 

wykonywanie muzyki, jednak dla historii koncertu ważny był przede wszystkim moment 

 
164 Ibidem, s. 44. 
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oddzielenia wykonawców od słuchaczy. Istotnym etapem na drodze do koncertu było 

otwarcie się na publiczność z zewnątrz, a zatem wyjście poza kręgi towarzyskie czy 

rodzinne i organizowanie pierwszych publicznych przedsięwzięć muzycznych. Koncert 

nie byłby jednak możliwy bez zmiany statusu muzyki, która z praktyki społecznej 

przemieniła się w obiekt sztuki przeznaczony do estetycznego kontemplowania. Trzecim 

kluczowym momentem dla rozwoju koncertu były więc narodziny idei „muzeum 

muzyki”. 

 2.2. Oddzielenie się wykonawców od słuchaczy 

Choć trudno jest wskazać jednoznaczny początek procesu zmierzającego do powstania 

koncertu, przyjmuje się, że rozpoczął się on w XVII wieku. Niemniej także wcześniej 

istniały precedensy165. „Koncerty” organizowano już starożytnym Rzymie i Grecji. Od 

około 445 roku przed naszą erą Grecy budowali przeznaczone do występów teatralnych 

i muzycznych odeony (nazwa pochodzi od ody, a więc gatunku lirycznego). W teatrze 

antycznym wykonywano fragmenty czysto muzyczne, znane były też konkursy w grze 

na aulosie czy kitarze. Muzycy występowali na podwyższonej platformie, która służyła 

m.in. jako rezonator czy wzmocnienie dźwięku. Także architektura teatralna wskazuje na 

podział na scenę i widownię. W starożytności wydarzenia muzyczne organizowane były 

przez prywatnych mecenasów, stowarzyszenia artystów oraz państwo dla rozrywki 

obywateli i podróżnych. W średniowieczu muzyka stała się zaś domeną przede 

wszystkim kościoła i dworu: muzykowano ku chwale Boga lub uciesze władcy, rzadziej 

dla własnej zabawy. Miejsca, w których muzyka rozbrzmiewała, wskazywały na jej 

społeczną funkcję: były to głównie kościoły, dwory magnackie, ale też ulice i place 

miejskie czy wiejskie. Zależność muzyki od kościoła i dworu jasno wyznaczała jej 

miejsce i znaczenie społeczne. Zmianę zapowiadały działające od XV wieku 

w Niderlandach i Italii tzw. akademie, w których arystokraci, artyści i uczeni spotykali 

się, by wspólnie spędzać czas przy muzyce, literaturze i nauce. W zamkniętych kręgach 

akademii zaczęło kształtować się rozumienie muzyki jako sztuki. Silna pozycja literatury 

ukierunkowała jednak zainteresowania członków akademii raczej w stronę sztuki 

dramatycznej, z której powstała opera.  

 
165 Walter Salmen, Vorformen und Anfänge des Konzerts, [w:] idem, Das Konzert…, s. 11–21. 
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Pierwsze próby wykonywania muzyki poza kręgiem dworskim czy kościelnym pojawiają 

się dopiero w XVII wieku. Przy niemieckich uniwersytetach zawiązują się Collegia 

Musica, w których studenci muzykują „dla przyjemnego spędzenia czasu”. Początkowo 

zamknięte dla osób spoza uniwersytetu, z czasem zaczynają dawać pierwsze publiczne 

koncerty. W Oksfordzie i Cambridge na podobnej zasadzie działają music meetings. 

Reformacja i rozwój mieszczaństwa sprzyjają obywatelskim inicjatywom muzycznym. 

Prywatni inicjatorzy, kupcy i tzw. miłośnicy muzyki (Musikliebhabern) zaczynają 

organizować własne koncerty (np. duchowe koncerty w Lubece, na których występowali 

muzycy kościelni). Także sami muzycy wychodzą z inicjatywą, np. organiści zapraszają 

do posłuchania muzyki poza mszą świętą. Od połowy XVIII wieku powstają zrzeszenia 

muzyczne (Musikvereinigungen) – pierwsze obywatelskie organizacje muzyczne – 

zakładane przez coraz bardziej aktywnych mieszczan w celu animacji życia muzycznego. 

Początkowo zamknięte kręgi osób, które spotykają się prywatnie, np. w domach albo na 

uniwersytetach, by wspólnie pomuzykować, zaczynają różnicować się na uczestników 

czynnych i biernych. 

Hanns-Werner Heister wyróżnia cztery rodzaje form wspólnego muzykowania 

organizowanych przez mieszczańskie zrzeszenia muzyczne w XVII i XVIII wieku. Są to 

cztery etapy prowadzące do rozwoju czegoś, co nazywamy koncertem. Linia dotyczy nie 

tylko oddzielenia się wykonawców od słuchaczy, ale także wyjścia z muzyką ze sfery 

prywatnej do publicznej. 

1. zamknięte dla osób z zewnątrz, całkowicie ekskluzywne kręgi mieszczańskie, bez 

publiczności, w których wszyscy muzykują; 

2. równie zamknięte „kluby”, choć nieco bardziej sformalizowane (ze statutem), 

w których wszyscy muzykują bez publiczności, ale dołączyć do takiego „klubu” 

może każdy, przykładem Collegia Musica; 

3. koncerty miłośników muzyki (Liebhaberkonzerte) – uczestnicy czynni i bierni, 

przy czym wszyscy są amatorami (muzykalni mieszczanie, a nie profesjonalni 

muzycy) – finansowane na zasadzie subskrypcji; 

4. koncerty organizowane przez towarzystwa koncertowe (Konzertgesellschaften), 

z udziałem profesjonalnych muzyków, finansowanie na zasadzie abonamentu 

(z góry za serię koncertów), dostępne dla każdego, kto zapłaci. Członkowie 

towarzystwa tylko organizują koncerty i nie występują na nich. Uwidacznia się 
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rozdział między wykonawcami i słuchaczami, następuje również wyjście 

z muzyką poza kręgi prywatne.  

Oddzielenie się dwóch grup muzykujących i słuchających, a także moment wyjścia ze 

sfery prywatnego muzykowania w stronę wydarzeń publicznych to, zdaniem Heistera, 

kluczowe momenty w procesie kształtowania się koncertu. Od tego momentu zaczyna 

przybywać „komercyjnych” wydarzeń muzycznych, rozwija się także klasa 

profesjonalnych koncertujących muzyków. 

2.3. Pierwsze koncerty publiczne 

Różnicowanie się uczestników wydarzenia muzycznego na czynnych i biernych 

umożliwiło wyprowadzenie muzyki z kręgów prywatnych i przyniosło pierwsze koncerty 

publiczne, tzn. takie, na które wstęp miał każdy, kto uiścił stosowną opłatę. Koncerty 

publiczne pojawiły się w XVII i XVIII wieku w różnych częściach Europy: 

• 1637 – Benedetto Ferrari i Francesco Manelli otwierają pierwszy publiczny teatr 

operowy w Wenecji; 

• 1672 – skrzypek John Banister organizuje pierwszy publiczny koncert w swoim 

domu w Londynie, na który można przyjść po uprzednim wykupieniu biletu 

wstępu; 

• 1710 – Academy of Ancient Music organizuje w Londynie koncerty muzyki 

szesnastowiecznej; 

• 1725 – pierwszy sezon paryskich Concerts spirituels; 

• 1743 – pierwsze koncerty w lipskim Gewandhaus (starym). 

 

Wydarzenia te różniły się znacznie od współczesnych koncertów i aż do końca 

XIX wieku dramaturgia tych wydarzeń była płynna, nieustalona. Płynne było również 

rozumienie samej twórczości muzycznej, którą traktowano jako praktykę, nie zaś dzieło 

sztuki. Wraz z muzyką rozwijały się nowe formy jej prezentacji, np. koncerty kameralne 

czy wieczory pieśni. Proces ten działał także w drugą stronę: formy prezentacji 

stymulowały rozwój twórczości muzycznej, czego przykładem koncerty salonowe 

i promenadowe. Rozmaite formy koncertów, takie jak osiemnastowieczne pleasure 

gardens, koncerty domowe, salonowe czy kawiarniane, łączyła bliskość codziennego 

życia i interakcje społeczne. 
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 2.4. Wyimaginowane muzeum muzyki 

Aby koncert jako miejsce realizacji muzyki autonomicznej, a więc oddzielonej od 

społecznych funkcji pozaestetycznych, mógł się urzeczywistnić, musiała dokonać się 

jeszcze jedna kluczowa zmiana. Musiał zmienić się status samej muzyki. Aż do 

XIX wieku muzyka była rozumiana jako muzykowanie (musicking), była praktyką, nie 

zaś dziełem sztuki, w czym odzwierciedlały się zarówno charakter twórczości 

kompozytorskiej i wykonawczej, jak i formy ich uprawiania. Utwory muzyczne powstałe 

do końca XVIII wieku nie miały statusu dzieł jako skończonych obiektów estetycznej 

kontemplacji i jako „materiał wykonawczy” podlegały rozmaitym adaptacjom, zmianom 

i przeróbkom, doraźnym aranżacjom. Z nielicznymi wyjątkami wykonywano przede 

wszystkim muzykę żyjących kompozytorów.  

Zmiana nastąpiła, kiedy zaczęto myśleć o utworze muzycznym jako o dziele, co Lydia 

Goehr umiejscawia około 1800 roku i łączy z przemianami w sztukach pięknych. Na 

początku XIX wieku obrazy i rzeźby zaczęły być kolekcjonowane i wystawiane jako 

autonomiczne obiekty estetyczne w nowo zakładanych publicznych muzeach i galeriach 

sztuki. Wraz z muzeum sztuki pojawił się pomysł na podobną instytucję muzyczną. 

„Domagamy się utworzenia muzeum muzyki” – postulował Franz Liszt 

w opublikowanym w 1835 roku artykule On the Position of Artists and Their Place in 

Society166. Nie było to jednak takie proste, gdyż muzyka jako sztuka rozgrywająca się 

w czasie i niebędąca trwałym obiektem, niemająca nawet jednoznacznej postaci 

dźwiękowej, nie dysponowała żadną fizyczną formą, którą można by umieścić w takim 

„muzeum”. Status praktyki społecznej, doraźne wykonania i płynność samej materii 

muzycznej, aranżowanej według potrzeb użytkowników, bynajmniej nie służyły temu 

celowi. Zanim więc muzyka trafiła do „muzeum” i mogła, wzorem sztuk plastycznych, 

stać się przedmiotem kolekcjonowania i „wystawiania”, musiała zmienić swój status: 

z praktyki przemienić się w obiekt i wypracować koncept dzieła jako autonomicznego 

bytu oddzielonego od codziennych pozaestetycznych uwarunkowań, w których 

powstawała. 

 
166 Franz Liszt, On the Position of Artists and Their Place in Society, [w:] idem, Gesammelte Schriften, 

t. 2 (i): Essays from the “Revue et Gazette Musicale”, Leipzig 1883 [za: Alan Walker, Franz Liszt. The 

Virtuoso Years 1811–1847, Cornell University Press, Ithaca–New York 1988, s. 159–160]. 
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Materialną reprezentacją muzyki stała się partytura, która jako „dzieło sztuki muzycznej” 

zaczęła odtąd podlegać ochronie (Werktreue). Za sprawą partytury muzyka zmieniła się 

w obiekt kolekcjonerski, który mógł być włączony do „wyimaginowanego muzeum 

muzyki” i jak każdy obiekt sztuki podany do estetycznej kontemplacji. Konieczne stało 

się jednak również określenie, w jakich warunkach ta estetyczna kontemplacja powinna 

się odbywać. Dotyczyło to w równej mierze dzieł sztuki i dzieł muzyki.  

Zarówno teoretycy, jak i praktycy zaczęli się zastanawiać, jak i gdzie dzieła sztuki 

powinny być prezentowane i wystawiane. Ramowanie, inscenizacja i umiejscowienie 

musiały być na nowo przemyślane, ponieważ wszystkie były kluczowymi czynnikami, 

według których publiczność miałaby być poinformowana o statusie obiektu jako dzieła 

sztuki167. 

We wspomnianym artykule Liszt podsunął rozwiązanie i sformułował kilka postulatów 

dotyczących sposobu obchodzenia się z utworami muzycznymi. Proponował utworzenie 

kolekcji muzycznej, na którą składałyby się dzieła muzyki religijnej, dramatycznej 

i symfonicznej od renesansu do współczesności (do Beethovena włącznie). Partytury tych 

dzieł miały być zakupione przez państwo i opublikowane w druku na jego koszt. 

Dopełnieniem kolekcji dzieł muzycznych miała być encyklopedia, na którą składałyby 

się wydania traktatów, biografii i innych druków muzycznych.  

Tak jak muzealnych zbiorów sztuki nie trzeba oglądać codziennie, gdyż są one dostępne 

długoterminowo i by obcować z ich wielkością, wystarczy wybrać się do galerii 

w dogodnym dla nas momencie, tak samo dzieła muzyczne miały pozostawać odtąd 

w stałej gotowości do (ponownego) wykonania. Istotą muzycznej „kolekcji” Liszta było 

odtwarzanie wybranych dzieł regularnie już po wsze czasy. Liszt proponował, aby 

wykonywać je co pięć lat na uroczystych koncertach w Luwrze, codziennie przez cały 

miesiąc. Jak nieoczywisty był to sposób obchodzenia się z kolekcją muzyczną, świadczy 

choćby fakt, że idea muzeum muzyki była niekiedy traktowana całkiem dosłownie, zaś 

dzieła muzyczne prezentowano w formie literalnie „muzealnych” koncertów 

permanentnych. W 1873 roku przez sześć miesięcy trwania Wystawy Światowej 

 
167 Lydia Goehr, The Imaginary Museum of Musical Works. An Essay in the Philosophy of Music, Oxford 

University Press, New York 1992, s. 173. 
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w Londynie codziennie odbywały się koncerty w Royal Albert Hall, a muzyka była grana 

nawet wtedy, gdy na sali nie było słuchaczy168. 

Ta dosłowna interpretacja postulatów Liszta w postaci koncertów permanentnych i quasi-

muzealnej prezentacji muzyki powróciła w XX wieku w dramaturgicznych 

eksperymentach wielu kompozytorów, m.in. Erika Satiego, Karlheinza Stockhausena, La 

Monte Younga, Johna Cage’a, Zygmunta Krauzego i Mortona Feldmana. Jest też 

lejtmotywem niektórych współczesnych projektów, jak analizowana w tej pracy 

Kunsthalle for Music. Stockhausen szukał dla swojej muzyki formy prezentacji 

alternatywnej dla koncertu i widział ją właśnie w muzealnej wystawie: „Mam pomysł na 

audytorium, w którym jak w muzeum możesz wejść do jednego z pomieszczeń i usłyszeć 

daną muzykę” w zależności od indywidualnych upodobań169. Zdaniem kompozytora, 

„otwarta forma prezentacji, która daje ludziom wybór, jest bardzo użytecznym 

pomysłem”, a „oferta równoległych programów, wykonawców i kompozycji 

przestrzennych prawdopodobnie upowszechni się w przyszłości”170. Z perspektywy 

naszych czasów można powiedzieć, że pomysł Stockhausena zrealizował się 

w Internecie, który niczym wirtualne muzeum oferuje dostęp do całego dziedzictwa 

muzycznego „na żądanie”.  

Z historycznego punktu widzenia postulaty Liszta oraz zmiana statusu muzyki z praktyki 

społecznej w obiekt sztuki urzeczywistniły się ostatecznie w formie klasycznego 

koncertu, który jako muzyczny odpowiednik muzeum sztuki rozwinął i ugruntował swoją 

charakterystyczną dramaturgię. Oddzielenie wykonawców od słuchaczy, a zatem 

wyrazisty podział ról uczestników, stał się fundamentem tej dramaturgii. Z koncertu 

znikła powszechna dotąd interakcja między nimi, a w jej miejsce pojawił się 

hierarchiczny model produkcji i recepcji muzycznej: na szczycie znalazło się dzieło 

kompozytora, które domagało się odtąd odpowiedniego wykonania i słuchania. Muzyka, 

podniesiona do rangi dzieła sztuki reprezentowanego i zabezpieczanego przez partyturę, 

przyspieszyła proces kształtowania się zarówno przestrzeni koncertowej w formie sali 

z charakterystycznym podziałem na podwyższoną estradę i unieruchomioną widownię, 

 
168 Sarah Kirby, ‘A mystery, and viewless, Even when present’: Exhibiting Music at International 

Exhibitions in Nineteenth-Century Britain, wykład wygłoszony na konferencji w Helsinkach 

w 2018 roku. Por. Brandon Farnsworth, Curating Contemporary Music Festivals…, s. 37. 
169 Karlheinz Stockhausen [za: Hans Ulrich Obrist, A Brief History of New Music, jrp|editions, Zürich 

2015, s. 24]. 
170 Ibidem, s. 21. 
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praktyki wykonawczej zorientowanej na intencjonalność oraz interpretację, jak i nowych 

nawyków percepcyjnych, nastawionych na pełne respektu względem dzieła sztuki 

skupione słuchanie. 

Tym samym w koncercie znormalizowane zostały muzyczna produkcja, recepcja 

i doświadczenie estetyczne. Wyniesione ponad codzienne ludzkie sprawy dzieło 

muzyczne podano do nabożnego odbioru. Dyscyplinowaniu słuchaczy, którzy przy 

muzyce zachowywali się dotąd swobodnie, służyła architektura nowo powstających sal 

koncertowych przypominających „świątynie sztuki”. Uporządkowanie przestrzeni 

słuchania i oddzielenie audytorium od podwyższonej estrady pozwoliło umiejscowić 

muzykę „radykalnie w centrum” i skupić na niej całą uwagę. Unieruchomione 

audytorium w Wielkiej Sali Wiener Musikverein zapobiegało dotychczasowemu 

zwyczajowi przemieszczania się słuchaczy podczas wykonania muzycznego, budując na 

sali atmosferę skupienia, niwelując chaos i uciszając rozmowy. Nowe nawyki 

percepcyjne były również kształtowane przez drukowane programy, gdyż zatopieni w ich 

lekturze słuchacze, czytający o wyjątkowej wartości prezentowanych dzieł, nie tylko nie 

rozmawiali, ale także uczyli się słuchania zorientowanego na najdrobniejsze muzyczne 

niuanse. Dzieło muzyczne stworzyło wreszcie nowy kodeks aplauzu, a oklaski nie miały 

odtąd prawa pojawić się między częściami symfonii, aby nie zaburzyć integralności 

cyklu. Zniknęły powszechne dotąd interakcje z wykonawcami, podobnie jak jedzenie 

i picie w trakcie słuchania. Przypieczętowaniem nowej formy koncertu jako „muzeum 

muzyki” było zamknięcie drzwi i zgaszenie światła na widowni. 

2.5. Uniwersalna rama do prezentacji arcydzieł 

W myśl postulatów Liszta koncert zyskał status „uniwersalnej”, „obiektywizującej 

ramy”, w której można było odtąd umieścić muzykę każdej epoki i w każdym stylu, bez 

względu na okoliczności, w jakich powstała i pierwotnie funkcjonowała, jej formę czy 

nawet intencje twórcy. Jedynym warunkiem było dopasowanie muzyki do tej ramy, czyli 

de facto do koncepcji abstrakcyjnego dzieła-obiektu, który pozwala się wykonać na 

koncertowej estradzie, płaskiej i dwuwymiarowej niczym sklepowa witryna, w której 

umieszcza się towar. Stało się tak z Mszą h-moll Bacha, wykonaną przez Mendelssohna 

na koncercie, a więc poza naturalnym dla takiego utworu kontekstem religijnym. Tego 

rodzaju „udziełowienia” muzyki dokonuje się także współcześnie, gdy w typowo 
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koncertowej sytuacji gra się „niekoncertowe” utwory, jak muzykę-mebel Erika Satiego, 

II Kwartet smyczkowy Mortona Feldmana czy Music for Airports Briana Eno171.  

Ukierunkowywanie percepcji muzyki w ramie koncertu przypomina zjawisko zwane 

w sztukach wizualnych oraz kinie „reżimem skopicznym” i polegające na dążeniu do 

wyeliminowania różnic w sposobie widzenia przez ustanowienie tego jednego 

właściwego172. Tak jak reżim skopiczny stara się stworzyć uniwersalny system 

przypisywania tego, co widzimy, do konkretnych kategorii, tak samo wpisany w koncert 

sposób prezentowania muzyki ukierunkowuje percepcję na kategorię dzieła muzycznego 

bez względu na historyczny czy kulturowy wymiar jej dotychczasowego funkcjonowania, 

inną koncepcję dramaturgiczną czy intencje samego twórcy. Słuchając na koncercie 

utworów muzyki dawnej, prawdopodobnie nie zastanawiamy się, że nie były one 

komponowane z myślą ani o estetycznej kontemplacji, ani o hierarchicznej prezentacji 

(dzieło na piedestale, słuchacz podporządkowany), ani o przestrzeni sali koncertowej, ani 

nawet jako skończone dzieła o ostatecznie zdefiniowanej postaci dźwiękowej. Nie 

pamiętamy, że muzyka była żywą praktyką społecznej interakcji, wpisaną w życie ludzi, 

nieoddzielaną od ich codziennych aktywności, jedzenia i picia, zabawy czy konwersacji. 

Także – a może zwłaszcza – w muzyce współczesnej odnajdziemy wiele rozmaitych 

koncepcji i praktyk artystycznych, które nie współgrają ani z kategorią dzieła-obiektu, 

ani z formą koncertu, nie programują też uważnego odbioru, mimo to prezentowane są 

jako „dzieła” na koncertach173. Są to utwory bardzo długie lub ekstremalnie krótkie, 

przestrzenne i z elementami performansu, a także wszelkiego rodzaju instalacje 

dźwiękowe i kompozycje konceptualne. Ich niedopasowanie do koncepcji „dzieła” i ramy 

koncertu częściej jednak skazuje je na publiczny niebyt. Utworów tych nie gra się, bo nie 

ma jak i gdzie, najczęściej traktowane są one również jako artefakty marginalne, 

niestanowiące pełnoprawnych, ważnych prac w historii muzyki ani w dorobku ich 

twórców174. 

 
171 Por. Monika Pasiecznik, Brak ambientu, „Odra” 2020, 5. 
172 Hal Foster, Vision and Visuality, red. Hal Foster, Bay Press, Seattle 1988, s. 9. 
173 Lydia Goehr podaje przykłady Johna Cage’a i Maxa Neuhausa, którzy ujmowali swoją twórczość 

muzyką w innych niż dzieło kategoriach. Por. Lydia Goehr, The imaginary Museum of Musical Works…, 

s. 224. 
174 Aby zilustrować tę tendencję, przywołajmy projekt 100 na 100. Muzyczne dekady wolności (2018), 

monumentalne wydawnictwo płytowo-książkowe, zainicjowane przez Polskie Wydawnictwo Muzyczne 

w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, stanowiące swego rodzaju podsumowanie stu 

lat polskiej muzyki. Historię tę tworzą wyłącznie utwory muzyczne o charakterze koncertowych „dzieł”, 

w antologii płytowo-książkowej nie znajdziemy ani jednego przykładu muzyki „niekoncertowej”, tak 
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Mimo dwudziestowiecznych eksperymentów żyjący twórcy muszą stale mierzyć się 

z hegemoniczną ramą koncertu, która określa przestrzenne i habitualne warunki 

słuchania, porządkuje hierarchiczne relacje między uczestnikami (dzieląc ich na 

czynnych i biernych), ale także cementuje bardzo specyficzne rozumienie tego, czym jest 

muzyka i jak należy komponować. Klasyczny koncert pozostaje nadal głównym 

i najważniejszym medium publicznej prezentacji i recepcji muzyki oraz ramą dla nowej 

twórczości kompozytorskiej.  

Koncert nie tylko umacnia koncept dzieła, lecz zmierza również do przekształcenia go 

w arcydzieło. Narodziny dzieła muzycznego jako obiektu sztuki podlegającego ochronie 

i włączanego do ponadczasowej kolekcji, nazwanej przez Liszta „wyimaginowanym 

muzeum muzyki”, uruchomiło proces kanonizacji/muzeifikacji muzyki. Dzięki medium 

partytury dzieła muzyczne mogły być – i docelowo miały być – powtarzane. Zmiana 

statusu muzyki przyczyniła się zatem także do ustalenia funkcji koncertu jako miejsca 

budowania kanonu. Ta funkcja pozostała niezmienna i determinuje dramaturgię 

większości koncertów muzyki zarówno dawnej, jak i nowej. O ile w obiegu muzyki 

klasycznej akcent położony jest na interpretację dzieł już 

skanonizowanych/zmuzeifikowanych (a zatem budowanie kanonu wykonawczego), 

o tyle w muzyce nowej uwaga skupia się przede wszystkim na twórczości kompozytorów 

i możliwości rozszerzenia kanonu o nowe utwory. Poszukiwanie nowych dzieł, które 

będzie można w przyszłości włączyć do „muzeum muzyki” – oto istota większości 

koncertów muzyki współczesnej, zawierająca się w zwrocie: „szukamy nowego 

Pendereckiego”175. Poszukiwanie nowych Pendereckich, Stockhausenów czy Xenakisów 

odbywa się przez krytyczny odbiór nowych dzieł, których zestawienie w programie 

koncertu sprzyja porównaniu. Porównywanie, ocenianie, typowanie najlepszego utworu 

w programie koncertu jest niejako wpisane w jego kod genetyczny i definiuje sposób 

słuchania nie tylko zawodowych krytyków muzycznych, ale także zwykłych słuchaczy. 

Jeśli arcydzielność nowej muzyki była dotąd powiązana z nowością wpisaną w pojęcie 

 
jakby muzyka konceptualna, sound art, improwizacje, muzyka elektroakustyczna i audiowizualna czy 

przestrzenna nie stanowiły wartościowego wkładu w historię muzyki najnowszej. Ograniczeniem nie jest 

nawet format płyty CD, gdyż można było udokumentować „niekoncertową” („niepłytową”) muzykę na 

nośniku DVD albo na specjalnej stronie internetowej. Przykład ten pokazuje zinstytucjonalizowaną 

dyskryminację tych form twórczości muzycznej, które nie pasują do koncepcji koncertowych „dzieł”. 
175 Zwracałam na to uwagę, podsumowując Projekt P w Operze Narodowej, który przyniósł sześć 

nowych dzieł muzyczno-scenicznych. Por. Monika Pasiecznik, Kult, kultura, popkultura, „Didaskalia” 

2015, 129. 
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nowej muzyki, było to w miarę łatwe: poszukiwanie arcydzieł dokonywało się przez 

poszukiwanie nowych jakości muzycznych czy nowych definicji materiału. W ostatnich 

dekadach zmianie uległo jednak to, jak definiowana jest nowość w nowej muzyce, 

ponadto sami twórcy zaczęli inaczej określać swoje poszukiwania, co musiało się odbić 

również na samym koncercie. Brak wyrazistych materiałowych innowacji w muzyce oraz 

uchylenie dawnych kryteriów, według których dzieła muzyczne mogły być 

selekcjonowane i typowane do „muzeum muzyki”, wywołały percepcyjną aporię. Wobec 

rosnącej niemożności określenia, które dzieła wnoszą istotną różnicę, a zatem mają 

zadatki na arcydzieła, akcent przesunął się w stronę jakości wykonania, przez co nowa 

muzyka zbliżyła się do obiegu koncertowego muzyki klasycznej i zaczęła budować swój 

kanon wykonawczy. Jak pisze Harry Lehmann: 

[…] estetyzacja Nowej Muzyki umożliwia jej powrót do obiegu koncertowego muzyki 

klasycznej, z którego Nowa Muzyka niegdyś się wyemancypowała, rozwijając własny 

system festiwali. Owo pojednanie jest zrozumiałe z uwagi na to samo instrumentarium 

oraz niezmienność formy recepcji w postaci „koncertu”. […] Prowadzi to do powstania 

odrębnego gatunku „lekkiej Nowej Muzyki”, która programuje swoją własną 

kanonizację176. 

2.6. Muzeum muzyki jako urządzenie 

Jak pokazałam w poprzednich rozdziałach, kształtowanie się formy koncertu było 

długotrwałym i złożonym procesem, w którym oddziaływało na siebie wzajemnie wiele 

rozmaitych czynników. Heister stawia tezę o wzajemnie kształtującej się relacji między 

przestrzenią, estetyką muzyki oraz sposobem jej słuchania. Architektura sali koncertowej 

oraz aranżacja przestrzeni muzycznej nie powstałaby bez koncepcji dzieła, którą to 

koncepcję stale umacnia. Sala koncertowa ma więc bezpośredni związek z tym, jak 

rozumiemy muzykę, jak definiujemy jej optymalne warunki wykonawcze i percepcyjne. 

Koncepcja dzieła muzycznego wymaga od słuchaczy odpowiedniego zachowania i np. 

powstrzymywania się od aplauzu między częściami pojedynczego dzieła oraz 

zachowania ciszy w trakcie wykonania. Skupione słuchanie wyznacza z kolei granice 

czasowe standardowego koncertu, który nie może być dłuższy, niż pozwalają na to 

możliwości percepcyjne człowieka (czyli od godziny bez przerwy do maksymalnie 

 
176 Harry Lehmann, Rewolucja cyfrowa w muzyce… 
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dwóch godzin z przerwą). Lwia część współczesnej twórczości muzycznej powstaje 

z myślą o wykonaniu jej w koncercie i tak koło się domyka. 

Koncert jest więc przykładem urządzenia. Ukute przez Michela Foucaulta pojęcie 

urządzenia określa 

całkowicie niejednolity zbiór, który zawiera w sobie dyskursy, instytucje, struktury 

architektoniczne, regulaminy, prawa, przepisy administracyjne, wypowiedzi naukowe, 

twierdzenia filozoficzne, etyczne i filantropijne. W skrócie: zarówno to, co powiedziane, 

jak i niepowiedziane. To właśnie elementy urządzenia. Samo urządzenie jest siecią, którą 

można ustanowić między tymi elementami. […] Urządzenie ma z natury funkcję 

zasadniczo strategiczną, co oznacza, że chodzi tutaj o w pewną manipulację stosunkami 

sił, o specyficzne, racjonalne i skoncentrowane działanie w obrębie stosunku sił – czy to 

w celu rozwinięcia go w określonym kierunku, czy też ich zablokowania, ustabilizowania 

bądź wykorzystania. Urządzenie jest zatem zawsze wpisane w gry władzy, ale 

jednocześnie zawsze zawiera się w granicach wiedzy, którą wytwarza i która je zarazem 

warunkuje. Oto właśnie urządzenie: strategie stosunków sił wspierające pewne typy 

wiedzy i same na nich oparte177. 

Pojęcie urządzenia oddaje skomplikowane relacje między dziełami, instytucjami, 

praktykami i dyskursami w obrębie koncertu, a także złożone okoliczności, w jakich się 

kształtują i umacniają określone sądy estetyczne na temat muzyki178. Koncert rozumiany 

jako urządzenie ma moc orientowania, determinowania, przechwytywania, modelowania, 

kontrolowania i zabezpieczania gestów, zachowań, opinii i dyskursów o muzyce, i na 

odwrót – pewne formy twórczości muzycznej, sposoby słuchania, definiowania 

przestrzeni muzycznej wypiera i marginalizuje. Skoro koncert jest miejscem, w którym 

„urzeczywistniło się historyczne osiągnięcie muzycznej autonomii i autonomicznej 

muzyki”, to znaczy, że cementuje on takie właśnie rozumienie muzyki – w oderwaniu od 

praktyk społecznych, poza światem życia, w hierarchicznej relacji, która wynosi dzieło 

kompozytora ponad wszystko inne, przyznając wykonawcy i słuchaczowi miejsce 

podporządkowane. Każdą próbę przywrócenia dzieła życiu i praktyce społecznej, np. 

przez połączenie słuchania z konsumpcją czy konwersacją, jest już formą ingerencji w to 

 
177 Michel Foucault, Le jeu de Michel Foucault [rozmowa z redakcją pisma „Ornicar?”], [w:] idem, Dits 

et écrits, red. Daniel Defert, François Ewald, t. 3, Gallimard, Paris 1994, s. 299–300 [za: Giorgio 
Agamben, Czym jest urządzenie?, tłum. Jakub Majmurek, [w:] Agamben. Przewodnik Krytyki Politycznej, 

Warszawa 2010, s. 82]. 
178 Jérôme Glicenstein, Aesthetic Experience and its Dispositifs, [w:] Defragmentation. Curating 

Contemporary Music, red. Sylvia Freydank, Michael Rebhahn, Schott Verlag, Mainz 2019. 
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urządzenie. Przez naruszenie rytuału koncertowego naruszona zostaje także koncepcja 

dzieła autonomicznego (oderwanego od funkcji pozaestetycznych). Z kolei 

wprowadzenie do koncertu elementów partycypacji godzi w standardowy, hierarchiczny 

podział ról uczestników, a tym samym w standardowe procesy muzycznej produkcji 

i recepcji wpisane w koncert, które sprowadzają się do przedstawienia słuchaczom 

gotowego dzieła kompozytora.  

Jeśli koncert jest miejscem, w którym dokonuje się kanonizacja i muzeifikacja 

muzycznych dzieł sztuki jako skończonych i nienaruszalnych obiektów, której służy 

prezentowanie tych dzieł w mistrzowskich wykonaniach i tworzenie się pewnej tradycji 

wykonawczej, a także skupione słuchanie tych dzieł jako odrębnych artefaktów, to próba 

naruszenia integralności tych dzieł np. przez nadinterpretację może być postrzegana jako 

postawa krytyczna względem wpisanej w koncert ideologii dzieła i arcydzieła. Także 

próba wpisania muzyki w szersze pole kulturowego oddziaływania i wyjścia poza jej 

teleologiczne znaczenie staje się gestem odmowy względem hermetycznej muzealnej 

przestrzeni prezentacji i odbioru zdefiniowanych przez standardowe warunki 

koncertowe. 

 2.7. Koncert i hegemonia kulturowa  

Przywoływany w innym miejscu Sandeep Bhagwati spojrzał na koncert klasyczny 

z jeszcze innej strony, podkreślając wpisaną weń kulturową hegemonię. W dobie 

globalizacji i dekolonizacji konstytuujące koncert ideologie nie przystają do 

współczesnej rzeczywistości ani nie spełniają oczekiwań wielu eksperymentujących 

artystów i otwartych na nową sztukę słuchaczy, zwłaszcza spoza kulturowego obszaru 

Zachodu. Bhagwati zwrócił więc uwagę także na tło ideologiczne związane 

z preferowaniem pewnych form twórczości muzycznej, które niekoniecznie bliskie są 

eksperymentalnie nastawionym artystom pochodzącym spoza Europy czy Ameryki 

Północnej – koncert jako formę, która wyklucza kulturowo.  

Przyjęcie kreatywnej muzyki różnych stylów i tradycji do fałdy współczesności 

stworzyłoby najprawdopodobniej pewne problemy z koncertem jako formatem 

prezentacji. Koncert to format, który został wynaleziony w celu zmonetyzowania muzyki 

i publicznego sfinansowania niearystokratycznej praktyki muzycznej. […] Porzucenie 

koncertu jako centralnego modelu prezentacji nowej muzyki otworzyło już nowe formy 

zaangażowania w muzykę, które są bardziej partycypacyjne. […] Podobnie jak koncert, 

także dzieło muzyczne jest konstruktem ekonomicznym. […] Dzieła muzyczne nie są 
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jednolite, lecz są wielowarstwowymi asamblażami heterogenicznych elementów. 

Wtłacza się je w jednostkę czasu ze względu na format koncertu „siedź cicho i słuchaj”. 

Zmuszani do pozostawiania przez dłuższy czas cicho, ludzie w którymś momencie chcą 

mieć poczucie sensu tego zamknięcia – nawet jeśli chodzi tylko o pozwolenie na 

odkaszlnięcie, poruszenie się, wstanie i rozmowę z sąsiadem. Uzasadnione jest 

przypuszczenie, że dramaturgiczny łuk muzyki koncertowej pojawił się w odpowiedzi na 

tę jedyną w swoim rodzaju sytuację. W setach didżejskich jednak możemy dostrzec inne 

organizacyjne asamblaże elementów i wiele innych tradycji muzycznych (jak muzyka 

artystyczna Hindustani i Carnatic), które pozwalają, by słuchanie łączyło się z jedzeniem, 

piciem, możliwością opuszczenia pomieszczenia podczas rozwoju muzycznej narracji179. 

Koncert jest w tym ujęciu także miejscem, które reprodukuje stosunki kolonialne 

i preferuje formy uczestnictwa w kulturze muzycznej charakterystyczne dla 

mieszkańców Zachodu. 

2.8. W stronę wydarzenia dyskursywnego 

Czas postawić pytanie o to, co oznaczałoby odrzucenie klasycznego koncertu i jego 

ideologicznego balastu. Czy możliwe jest „rozhermetyzowanie” formy koncertu tak, by 

zmienił się on w miejsce bliższej współczesnej wrażliwości estetycznej, kulturowej, 

społecznej i politycznej? Czy społeczność nowej muzyki jest dożywotnio skazana na 

dziedzictwo muzyki klasycznej, od którego nie ma ucieczki? Czy zawsze już będziemy 

słuchać muzyki w ten sam „muzealny” sposób, charakterystyczny dla kultury muzycznej 

XIX wieku? 

Krytyczna refleksja o koncercie oraz próba przezwyciężenia wpisanych weń schematów 

wykonawczych i percepcyjnych powinna zacząć się od przemyślenia statusu dzieła 

kompozytora jako autonomicznego, autotelicznego obiektu estetycznego, istniejącego 

w oderwaniu od otoczenia, w hierarchicznej relacji produkcji i recepcji. Mistrzostwo 

kompozycji i wykonania nie musi być ostateczną instancją, która nadaje sens działaniom 

muzycznym, a skupione słuchanie nie zawsze musi być najbardziej efektywne. We 

współczesnych eksperymentach kuratorskich akcenty rozkładają się inaczej, znaczenia 

nabiera to, jak utwór jest prezentowany i słuchany w konstelacyjnej relacji z innymi 

utworami i wszystkim tym, co poza nimi, a także, co z tego wynika dla artystów 

i odbiorców. Kluczowe staje się pytanie o to, czy wokół koncertu zawiązuje się jakaś 

dyskusja, która poszerza rozumienie muzyki lub przekracza granice sztuki, oraz jak 

 
179 Sandeep Bhagwati, How to Be a Node, a Temporary Abode…, op. cit., s. 41-42. 
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koncert zmienia się z maszyny do (re)produkcji kanonu i poszukiwania arcydzieł 

w przestrzeń, w której możliwe jest nowe doświadczenie, a także nowa wiedza. 

Akcent na tworzenie wiedzy w sztuce łączy się z jednej strony z przemianami 

wywołanymi przez kapitalizm kognitywny, który przeniósł punkt ciężkości z produkcji 

przemysłowej na rozwój kompetencji. Z drugiej strony wiąże się ze zwrotem 

edukacyjnym w sztuce i kulturze oraz zainteresowaniem wielu artystów i twórców takimi 

formami działania, jak wykład, publikacja, warsztaty partycypacyjne czy badanie 

artystyczne. 

Za prekursora pracy na pograniczu sztuki i pedagogiki uważa się m.in. Josepha Beuysa, 

który w 1969 roku stwierdził: „Bycie nauczycielem jest moim najważniejszym dziełem 

sztuki”180. Jednocześnie Beuys dokonał radykalnej krytyki akademii: po dziesięciu latach 

pracy dydaktycznej porzucił Akademię Sztuk Pięknych w Düsseldorfie i w 1973 roku 

stworzył własną jednostkę edukacyjną: Wolny Międzynarodowy Uniwersytet 

Kreatywności i Badań Interdyscyplinarnych. Tłem dla zwrotu edukacyjnego jest więc 

również refleksja nad współczesną akademią, która z miejsca otwartego na 

eksperymentalne poszukiwania przemieniła się, jak zauważyła Claire Bishop, 

w instytucję zbiurokratyzowaną i zmierzającą do przysposabiania jednostki do życia 

w globalnym kapitalizmie181. Artystyczne, ale i kuratorskie zainteresowanie edukacją jest 

próbą przejęcia kompetencji akademii i tworzenia alternatywnych dla niej, wolnych od 

ideologicznych wpływów przestrzeni nauki.  

Irit Rogoff uchwyciła tę tendencję w wystawach sztuki i pokazała, jak z przestrzeni 

ekspozycji zmieniły się one w wydarzenia nastawione na tworzenie wiedzy182. Koncert 

jako miejsce silnie zideologizowane nie tworzy nowej wiedzy, lecz cementuje wiedzę już 

daną i wstępnie ugruntowaną. Prezentuje się arcydzieła (i ich interpretacje), by utrwalić 

ich kanoniczną pozycję, względnie poszukuje nowych dzieł (i nowych interpretacji), 

które spełniają kryteria arcydzielności. Koncert to product placement, nie zaś event of 

knowledge production. Wszystko odbywa się tu w jasno zdefiniowanych, niezmiennych, 

 
180 Joseph Beuys w wywiadzie z Willoughbym Sharpem w czasopiśmie „Artforum” (1969, 11) [za: Claire 

Bishop, Sztuczne piekła…, s. 420].  
181 Claire Bishop, Sztuczne piekła…, s. 459. 
182 Irit Rogoff, The Exhibition as an Event of Knowledge Prodction, wykład, 

https://aaa.org.hk/en/programmes/programmes/irit-rogoff-the-exhibition-as-an-event-of-knowledge-

production [dostęp: 8.2.2022]. 

https://aaa.org.hk/en/programmes/programmes/irit-rogoff-the-exhibition-as-an-event-of-knowledge-production
https://aaa.org.hk/en/programmes/programmes/irit-rogoff-the-exhibition-as-an-event-of-knowledge-production
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zinstytucjonalizowanych ramach muzycznej produkcji i recepcji. Należy zatem ustalić, 

w jakich warunkach koncert mógłby stać się przestrzenią tworzenia nowej wiedzy i kiedy 

zmienia się on z muzeum muzyki w wydarzenie dyskursywne183. 

Teoretyczka wystaw Reesa Greenberg zwróciła uwagę, że dyskursywność oznacza m.in. 

zmiany w recepcji sztuki oraz w kryteriach jej oceny:  

Kiedy wystawa jest ujęta w ramy wydarzenia dyskursywnego, jej sukces nie zależy tak 

bardzo od tradycyjnych kryteriów estetycznych. Oceny tego, co dobre, złe i brzydkie, 

mają mniejsze zastosowanie. Bardziej liczy się to, jak wiele dyskusji zostanie 

wywołanych, jak długo, w jakich sektorach społeczeństwa i, co najważniejsze, z jakim 

skutkiem. Nacisk kładzie się raczej na etykę niż na estetykę, na praktykę niż na teorię, na 

publiczność niż na artystę184. 

W wydarzeniu dyskursywnym liczy się zasięg i wynik dyskusji, zaś estetyczne walory 

poszczególnych dzieł – ich ewentualna arcydzielność – schodzą na dalszy plan. Celem 

tak zdefiniowanego koncertu nie byłoby zatem testowanie wybitności muzyki, względnie 

jej publicznej egzekucji, i udowadnianie tego słuchaczom, lecz raczej sprawdzanie, jak 

muzyka rezonuje z innymi muzykami, a także z obiektami, ciałami i przestrzeniami – i co 

z tego rezonowania wynika. W tak zakreślonej sytuacji z powodzeniem mogą 

funkcjonować nie tylko arcydzieła, lecz również utwory mniejszej wagi, niepozorne czy 

wzajemnie nieprzystające. Wszystko zależy od ich umiejscowienia w pewnej konstelacji 

sensu, która może odwrócić wektor ich oceny i nadać im znaczenie.  

Koncert jako wydarzenie dyskursywne przestaje być domeną prezentacji i reprezentacji, 

a staje się strukturą epistemiczną, przestrzenią wypracowywania się różnych spojrzeń na 

muzykę i konteksty, w których funkcjonuje. Struktura ta pozwala dostrzec to, co zrazu 

nieoczywiste bądź niewidoczne, przewartościować obiegowe sądy na temat muzyki oraz 

samych dzieł, a także wyjść poza ramy sztuki185. Przesunięcie akcentu z dzieł 

kompozytorów jako estetycznych obiektów na to, co między lub poza nimi, powoduje, 

że ważniejszy od ich ostatecznej, domkniętej postaci jest sam proces konstruowania ich 

szerszego znaczenia w świadomości uczestników koncertu. W koncercie jako wydarzeniu 

 
183 Reesa Greenberg, The Exhibition as Discursive Event, [w:] Longing and Belonging: From the 

Faraway Nearby, katalog wystawy, SITE, Santa Fe 1995, s.118–125, 

http://www.yorku.ca/reerden/Publications/EXHIBITION/exhibition_discursive_event.html [dostęp: 

8.2.2022]. 
184 Ibidem. 
185 Curating/Curatorial. A Conversation between Irit Rogoff and Beatrice von Bismarck, [w:] Cultures of 

the Curatorial…, s. 23. 

http://www.yorku.ca/reerden/Publications/EXHIBITION/exhibition_discursive_event.html
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dyskursywnym rozmaite muzyki, obiekty, ludzie, przestrzenie, konteksty i publiczności 

łączą się, by stworzyć coś, co nie miałoby szansy inaczej zaistnieć. Coś, co nie mieści się 

w ramach standardowych procesów artystycznej produkcji i recepcji oraz przekracza 

wąskie granice pojedynczych dzieł. 

Interesujące mnie projekty kuratorskie uciekają od „muzeum muzyki” i przekształcają 

koncert w miejsce tworzenia wiedzy i nowego doświadczenia. Mają też spory potencjał 

dyskursywny. W drugiej części pracy przeanalizuję ten potencjał, a także zbadam, jak 

w konkretnych realizacjach artyści rozbrajają urządzenie koncertu. Wyróżnione elementy 

tego urządzenia to (arcy)dzieło, konstrukcja programu, hierarchiczna współpraca, sposób 

słuchania i rytuał koncertowy, a także przestrzeń wykonania oraz czas trwania i pora 

koncertu, wreszcie jego charakter jako wydarzenia publicznego. Poszczególne projekty 

przyporządkowałam do odpowiednich elementów, co może się niekiedy wydawać 

arbitralne, jest to jednak nieunikniony kompromis. Naturą urządzenia jest relacyjność 

tworzących je elementów i naruszenie któregoś z nich powoduje zachwianie równowagi 

w obrębie tego urządzenia. Zdaję sobie sprawę, że poszczególne projekty mogłyby 

znaleźć się także w innym miejscu. Świadomość ta jest poniekąd rezultatem niniejszego 

badania. Niemniej w różnych projektach dostrzegam nieco inaczej postawione akcenty. 

Jeśli Kunsthalle for Music analizuję w rozdziale poświęconym przestrzeni, nie znaczy to, 

że takie elementy jak dzieło, sposób słuchania czy rytuał koncertowy pozostają 

nienaruszone. Jednak projekt ten jest przede wszystkim próbą zdefiniowania nowej 

przestrzeni dla muzyki i to zdecydowało o umiejscowieniu go w tym kontekście. 

Wprowadzeniem do analiz są podrozdziały, w których przyglądam się historycznym, 

estetycznym i kulturowym uwarunkowaniom poszczególnych elementów urządzenia 

koncertu. Przegląd niekoncertowych praktyk muzycznych dawnych i współczesnych ma 

za zadanie ukazać te elementy jako uwikłane w schematy poznawcze. Elementy wraz 

z odnośnymi projektami pogrupowałam wreszcie w trzech rozdziałach odpowiadających 

eksperymentom kuratorskim z muzyką, publicznością oraz przestrzenią i czasem.  
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CZĘŚĆ DRUGA 

3. Eksperymenty z muzyką 

 3.1. (Arcy)dzieło 

Ontologia dzieła muzycznego przewiduje 

hierarchiczny asamblaż: kompozytor-idol stoi nad 

interpretatorem, dyrygent nad instrumentalistą, 

interpretator nad słuchaczem, tak samo jak ideał 

dzieła autoryzuje i nadzoruje partyturę, która 

nadzoruje wykonanie, które nadzoruje odbiór186. 

Georgina Born 

 

Wraz z koncertem jako nową formą publicznego odtwarzania i słuchania muzyki rozwijał 

się i umacniał koncept dzieła muzycznego jako estetycznego obiektu. Dzieło jest 

z koncertem silnie związane i stanowi element jego urządzenia. Wyznacza horyzont 

myślenia nie tylko o muzyce, ale także o optymalnych warunkach jej prezentacji 

i recepcji. Reguluje standardy produkcji muzycznej opartej na hierarchii i podziale 

kompetencji. Dzieło jest ideologicznym zapleczem koncertu i tak jak koncert może być 

zakwestionowane. 

Jak podkreśla Lydia Goehr, „mówienie o muzyce w kategoriach dzieł nie jest ani 

oczywiste, ani konieczne, mimo to brakuje nam dziś umiejętności mówienia o muzyce 

w jakikolwiek inny sposób”187. Zinstytucjonalizowane pojęcie dzieła muzycznego 

zakreśla granice muzyki, definiuje ją niejako per se, i mimo historycznego charakteru 

tego pojęcia tworzy pozór jego uniwersalności, niepodważalności i bezalternatywności. 

Tymczasem „badania historyczne ujawniają, że przekonania, wartości, zasady oraz 

wzorce zachowań i prezentacji związane z pojęciem dzieła muzycznego regulowały 

klasyczną praktykę muzyczną dopiero od końca XVIII wieku”188.  

Rozumienie muzyki jako dzieła muzycznego zawdzięczamy romantykom. W eseju 

o muzyce instrumentalnej Beethovena E.T.A. Hoffmann jako jeden z pierwszych 

 
186 Georgina Born, On Musical Mediation: Ontology, Technology and Creativity, „Twentieth-Century 

Music” 2005, 2, s. 26. 
187 Lydia Goehr, The Imaginary Museum of Musical Works…, s. 243. 
188 Eadem, Being True to the Work, „The Journal of Aesthetics and Art Criticism” 1989, 47, 1, s. 55.  
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scharakteryzował muzykę w kategoriach dzieła. Sposób rozumienia muzyki, jaki wyłania 

się z jej opisu, pozostaje do dziś dominującym wzorcem myślenia o niej. 

Romantyczny koncept dzieła oparty jest na figurze twórczego geniusza i metafizycznej 

sile jego kreacji. W dzieło muzyczne wpisana jest zatem wyrazista hierarchia muzycznej 

produkcji oraz recepcji. Na szczycie tej hierarchii znajduje się kompozytor jako „Wielki 

Mistrz”, który tworzy „dzieło” („Wielki Mistrz wyobrażał sobie całość i planował ją 

z myślą o wszystkich jej emocjonalnych siłach”189). Poniżej jest wykonawca, który służy 

dziełu („Właściwe, niewymuszone wykonanie utworu Beethovena wymaga ni mniej, ni 

więcej, tylko tego, by go dogłębnie zrozumieć, wniknąć w jego najgłębszą istotę, by 

wykonawca świadomy własnego poświęcenia dla celu ośmielił się wejść w krąg 

mistycznych wizji, jakie wywołuje jego potężna magia. Ten, kto nie czuje tego 

poświęcenia, kto uważa tę świętą muzykę jedynie za rozrywkę, za coś, co ma służyć do 

spędzenia czasu, gdy nie ma nic innego do roboty, za zwykłą chwilową zmysłową 

przyjemność dla przytępionych uszu lub dla korzyści popisania się – powinien zostawić 

tę muzykę w spokoju”190). Na końcu tej hierarchicznej drabiny znajduje się słuchacz, 

który oddaje hołd dziełu, jego twórcy i wykonawcy („Z pewnością serce każdego 

wrażliwego słuchacza zostanie głęboko i duchowo poruszone uczuciem, które nie jest 

niczym innym, jak tą bezimienną, przeczuwaną tęsknotą; i […] nie będzie on w stanie 

oderwać się od tego cudownego, wyimaginowanego świata, w którym został zniewolony 

przez ten tonalny wyraz smutku i radości”191). 

Dzieło jako autorska wizja kompozytora jest na swój sposób doskonałe, a więc 

nienaruszalne w swojej muzycznej substancji („Zwróć uwagę na oryginalność modulacji, 

na kadencje na dominującym akordzie durowym, który bas przyjmuje jako tonikę 

kontynuowanego tematu w moll – i na przedłużenie samego tematu przez zapętlenie 

dodatkowych środków. Czy nie czujesz znowu tej niespokojnej, bezimiennej tęsknoty, 

tego przeczucia cudownego świata duchów, w którym Mistrz sprawuje władzę?”192). 

Hoffmann wprowadził pojęcie Werktreue na oznaczenie prawdziwej, wiernej 

interpretacji dzieła muzycznego, określając w ten sposób ideał relacji między twórcą 

 
189 E.T.A. [Ernst Theodor Amadeus] Hoffmann, Beethoven’s Instrumental Music, [w:] Arthur Ware 

Locke, Beethoven’s Instrumental Music. Translated from E.T.A. Hoffmann’s “Kreisleriana” with an 

Introductory Note, „The Musical Quarterly” 1917, 3, 1, s. 130. 
190 Ibidem, s. 132. 
191 Ibidem, s. 130.  
192 Ibidem. 
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i wykonawcą193. Oznacza to, że niepożądana jest zbyt daleko idąca swoboda interpretacji 

dzieła muzycznego – ani tym bardziej ingerencja w jego substancję – które wykraczałyby 

poza intencję kompozytora. Jakakolwiek zmiana nut, przekomponowanie dzieła lub 

wykonywanie jego wybranych fragmentów stanowią tabu, prowadzą bowiem do 

dezintegracji dzieła, a tym samym uderzają w autorską wizję kompozytora, która jest 

z zasady nienaruszalna. Dlatego właśnie, odpowiadając na prowokacyjne pytanie, jakie 

Lydia Goehr stawia na wstępie swojej książki, Beethovena trzeba grać zawsze od 

pierwszej nuty.  

Dzieło jest wreszcie autonomiczne i nie służy niczemu innemu, jak tylko sobie. Jest 

wyzwolone z pozaartystycznych funkcji i nie powinno być traktowane w sposób 

„użytkowy”. Dzieło jest obiektem estetycznym do skupionej kontemplacji. W jego 

autonomię wpisany jest modus zarówno prezentacji, jak i odbioru: dzieło projektuje nie 

tylko odpowiedni sposób wykonania (zgodnego z intencją kompozytora), ale także 

słuchania (pełnego respektu i najwyższej uwagi). Dzieło domaga się więc ramy, która 

podkreśli jego autonomię i oddzieli je od wszystkiego, co poza nim, w tym od obcych 

dźwięków. Funkcję ramy pełni sala koncertowa o doskonałej, sterylnej akustyce, do 

której nie mają prawa przeniknąć jakiekolwiek zewnętrzne hałasy. Dźwięki „spoza” 

dzieła uznawane są za niepożądane zakłócenia. Dzieło utrzymuje swoją autonomię 

również wobec innych dzieł. Ma jasno zakreślone i nieprzenikalne granice, które każą 

słuchać go niezależnie od tego, co wokół – czy będzie to świat życia, czy inna muzyka. 

Tak rozumiane dzieło muzyczne jest, jak pisze Heister, „historycznym osiągnięciem” 

muzyki. Osiągnięcie to urzeczywistniło się w koncercie, który przyznał dziełu centralną 

pozycję, wywyższył je ponad inne muzyczne czy społeczne aktywności 

i podporządkował dziełu zarówno wykonawców, jak i słuchaczy. Ugruntował hierarchie 

produkcji muzycznej oraz preferowane formy prezentacji i odbioru. Wreszcie 

wypracował idealną przestrzeń, która te formy optymalizuje. 

Rezultatem sprzężenia zwrotnego między dziełem i koncertem jest powszechne 

„udziełowienie” muzyki – niezależnie od historycznych okoliczności, w jakich powstała, 

a nawet intencji samych kompozytorów. Zwraca na to uwagę Lydia Goehr: 

 
193 Lydia Goehr, Being True to the Work…, s. 55. 
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W dzisiejszych czasach żadna forma produkcji muzycznej nie jest a priori wykluczona 

z możliwości ujmowania jej w kategoriach dzieła. Muzyka dawna – Palestriny, 

Vivaldiego i Bacha – jest w ten sposób przedstawiana, choć sama muzyka nie była tak 

postrzegana w momencie swojego powstania. Istnieje również tendencja do 

klasyfikowania większości, jeśli nie całej muzyki eksperymentalnej jako dzieł. Mówimy 

o dziełach Johna Cage’a, Maxa Neuhausa czy Frederica Rzewskiego, choć ci muzycy nie 

uważają się za kompozytorów tradycji romantycznej194.  

Znaczenie udziełowienia muzyki, która nie jest sama w sobie dziełem, stanowi formę 

symbolicznego wywyższenia jej do poziomu sztuki autonomicznej i nobilitacji jej 

twórcy. Dotyczy to muzyki zarówno dawnej, jak i współczesnej, w tym improwizacji 

oraz rozmaitych postaci konceptualnej muzyki „użytkowej”, jak muzyka-mebel Erika 

Satiego czy Music for Airports Briana Eno. Ta ostatnia „doczekała się” partytury 

i wykonywana jest dziś na koncertach jako „dzieło” do estetycznej kontemplacji.  

Także sposób programowania, jaki dominuje na koncertach muzyki klasycznej, 

a zwłaszcza postklasycznej nowej muzyki, opiera się na założeniu, że dzieło muzyczne – 

twór hermetyczny i samowystarczalny – jest oddzielone od innych dzieł jakąś 

niewidzialną barierą, w związku z tym nie wchodzi z nimi w relacje, nawet jeśli 

wykonywane jest tuż obok nich w ramach tego samego koncertu. Zestawienie kilku 

utworów różnych kompozytorów, które łączy co najwyżej podobna obsada wykonawcza, 

zakłada odrębność każdego z nich i każe słuchać dzieł z osobna, nie zaś w relacji.  

Z punktu widzenia historii muzyki oraz jej praktyk wykonawczych dzieło muzyczne jawi 

się jako koncept stosunkowo nowy i dość osobliwy. Punktem zwrotnym był przełom 

XVIII i XIX wieku, kiedy to – jak pisze Lydia Goehr – dokonała się fundamentalna 

zmiana w myśleniu o muzyce, której symptomem był stopniowy zanik wielu praktyk 

dotąd oczywistych, jak spontaniczne i doraźne ingerencje w utwory muzyczne. Parodia, 

aranżacja, transkrypcja czy improwizacja ustąpiły miejsca interpretacji – w imię ochrony 

kompozytorskiego „dzieła”, które znalazło ostateczną i nienaruszalną reprezentację 

w autorskiej partyturze. Przemiany estetyczne wspierał rozwijający się od XVIII wieku 

dyskurs prawa autorskiego i uchwalenie w 1886 roku konwencji berneńskiej o ochronie 

dzieł literackich i artystycznych – pierwszej międzynarodowej umowy zabezpieczającej 

interesy twórców. Autorska, „oryginalna” wersja dzieła ujęta w partyturę została 

 
194 Eadem, The Imaginary Museum of Musical Works…, s. 244. 
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niniejszym zastrzeżona i naruszenia jej „autorytetu” odbywać się mogło odtąd 

w granicach określonych prawem195.  

Tymczasem tacy kompozytorzy jak Schütz, Bach, Haydn, Mozart czy Schubert nie znali 

pojęcia dzieła, tak jak rozumiemy je dzisiaj, w sensie zarówno prawnym, jak 

i estetycznym. Dla wielu z nich takie cechy wpisane w dzieło, jak autorstwo, 

oryginalność, ponadczasowość, nienaruszalność partytury, perfekcja wykonania, 

skupione słuchanie i doskonale sterylne warunki akustyczne, pozwalające oddzielić 

muzykę od tego, co poza nią, nie były ani oczywiste, ani konieczne. Muzyka miała 

w dużej mierze charakter użytkowy i jako taka podlegała doraźnym przekształceniom 

i adaptacjom. 

Muzycy rzadko kiedy myśleli o tym, że ich muzyka przetrwa po ich życiu w postaci 

ukończonych i trwałych dzieł. Kiedy muzycy myśleli o powtarzalności, myśleli raczej 

o wielokrotnym wykorzystaniu tematów i części na różne okazje, niż o jednej i tej samej 

całej kompozycji powtarzanej na koncertach poświęconych wykonywaniu tej właśnie 

kompozycji196. 

Manifestowało się to w ogromnej zmienności repertuaru, gdyż muzykę komponowano 

doraźnie, na okazje. Johann Sebastian Bach tworzył więc co tydzień nową kantatę. 

Muzyka już raz skomponowana rzadko kiedy była powtarzana, nie myślano o niej jako 

o ponadczasowych ani tym bardziej oryginalnych, niepodrabialnych dziełach. Jej 

fragmenty mogły „odżyć” w kolejnych utworach, także innych kompozytorów197. Bach 

„nie wahał się podwójnie wykorzystywać pierwotnie świeckich utworów, adaptując je do 

 
195 Pewna licentia poetica przysługuje np. jazzmanom, którzy opracowują utwory Chopina „na jazzowo”, 

jednak w obiegu muzyki klasycznej i postklasycznej muzyki nowej, w którym koncept nienaruszalnego 

dzieła kompozytorskiego pozostaje do dziś najwyższą instancją, rzadko można spotkać się z podobną 

„nadinterpretacją”. O prawno-muzycznych konsekwencjach konwencji berneńskiej pisze szerzej Barbara 

Literska (Dziewiętnastowieczne transkrypcje utworów Fryderyka Chopina. Aspekty historyczne, 
teoretyczne i estetyczne, Musica Iagellonica, Kraków 2004, s. 92–98). 
196 Lydia Goehr, The Imaginary Museum of Musical Works…, s. 186. 
197 „Bach miał powody, by przypuszczać, że jego następcy nie będą wykonywać napisanych przez niego 

utworów częściej, niż on sam wykonywał kompozycje swoich poprzedników; i rzeczywiście, po jego 

śmierci jego dzieła były równie szybko odkładane na bok, jak poprzedników. […] Ani w jego pismach, 

ani we współczesnych komentarzach nie ma żadnej wskazówki, że jego dzieła były uważane za 

ponadczasowe lub nawet że miały szansę przetrwać po śmierci autora. […] Pod tym względem, jak i pod 

wieloma innymi, Bach był postacią całkowicie nieromantyczną” (The Bach Reader: A Life of Johann 

Sebastian Bach in Letters and Documents, red. Hans. T. David, Arthur Mendal, W.W. Norton & 

Company, New York 1966, s. 43, 359 [za: Lydia Goehr, The Imaginary Museum of Musical Works…, 

s. 186]). 
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tekstów sakralnych, lub włączać części z koncertów i innych kompozycji 

instrumentalnych do swoich kantat”198. 

To, że wspólne lub powszechne korzystanie z materiałów muzycznych było dozwolone, 

a nawet wspierane, było zgodne z wieloma ówczesnymi postawami dotyczącymi 

kompozycji muzycznej. Na przykład imitacja, rozumiana jako kopiowanie, polegała na 

naśladowaniu stylu innego kompozytora, a także na wykorzystywaniu lub rekompozycji 

istniejących melodii bądź struktur muzycznych. Praktyki te były akceptowanym 

sposobem wzorowania własnej muzyki na utworach dawnego mistrza. Corelli 

zaadaptował do swoich sonat tematy z oper Lully’ego; Bach wykorzystał tematy 

Vivaldiego, Albinoniego, Corellego i Legrenziego199. 

Jeszcze w połowie XIX wieku tożsamości muzyki była płynna i umożliwiała jej istnienie 

w wielu równoległych i alternatywnych postaciach. Każdy utwór można było zgodnie 

z potrzebą przearanżować i przerobić. Przeróbki wychodziły nie tylko spod piór 

kompozytorów i z ich autorskim stemplem. Często adaptacji dokonywali sami wydawcy, 

muzycy (np. dyrygenci), organizatorzy koncertów i anonimowi amatorzy, także bez 

wiedzy i zgody twórców, którzy i tak niewiele mogli na to poradzić.  

Dopóki nie istniały międzynarodowe regulacje, kompozytorom trudno było egzekwować 

autorstwo. Mimo że pod koniec XVIII wieku Francja, Anglia czy Niemcy miały już 

odpowiednie zapisy prawne, niemal do końca XIX wieku obowiązywały one jedynie na 

terenie ich kraju, podczas gdy w innym można było je bezkarnie łamać. W pamiętnikach 

Hector Berlioz wspomina na przykład „aranżację” Czarodziejskiego fletu Mozarta we 

francuskiej wersji niejakiego Ludwika Wacława Lachnitha. Nie tylko zmienił on tytuł 

opery Mozarta na Les Mystères d’Isis (1801), ale także „dokleił kilka taktów do końca 

uwertury […], zamienił sopranową partię chóru na arię basową, dodając kilka taktów 

własnych; przeszczepił instrumenty dęte z jednej sceny do drugiej; zmienił arię oraz 

akompaniament instrumentalny we wspaniałej arii Sarastra; z chóru niewolników 

stworzył pieśń O cara armonia; a duet zamienił na trio”200. 

Swobodne podejście do substancji utworu muzycznego wynikało z braku 

międzynarodowych regulacji prawnych oraz rozumienia muzyki w kategoriach nie 

 
198 „Hosanna w Mszy h-moll była pierwotnie częścią dramma per musica, świeckiej kantaty chóralnej 

wykonywanej jako serenada podczas wizyty króla i królowej w Lipsku, ale w późniejszej Mszy tworzy 

chwalebny utwór pochwalny o charakterze religijnym” (The Bach Reader…, s. 33 [za: Lydia Goehr, The 

Imaginary Museum of Musical Works…, s. 177]).  
199 Lydia Goehr, The Imaginary Museum of Musical Works…, s. 181.  
200 Mémoires d’Hector Berlioz, red. Pierre Citron, Flammarion, Paris 1991, s. 61 [za: Peter Szendy, 

Listening. A history of our ears, tłum. Charlotte Mandell, Fordham University Press, New York 2008, 

s. 45–46]. 
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dzieła, lecz praktyki. O powszechności przeróbek i adaptacji decydowały względy 

praktyczno-użytkowe. Chętnie redukowano więc lub rozszerzano obsadę wykonawczą, 

a także dostosowywano muzykę do umiejętności jej „użytkowników”, w tym amatorów. 

Jak pisze Danuta Gwizdalanka: 

Upowszechnienie się zwyczaju grania i śpiewania w domach stworzyło popyt na 

wydawnictwa nutowe dostosowane do różnych poziomów umiejętności technicznych 

i przeznaczone na rozmaite instrumenty oraz zespoły. Najbardziej poszukiwane były 

opracowania modnych utworów na duety, tria i kwartety, a więc na taką liczbę 

wykonawców, jaka z łatwością mogła zmieścić się w dziewiętnastowiecznym salonie201.  

Oprócz kwestii związanych z komercyjnym zapotrzebowaniem na „uproszczone” wersje 

popularnych utworów, a także czysto biznesowym podejściem wydawców, o redukcji 

obsady mogły zdecydować choćby okoliczności wykonania. Tak radzono sobie 

w sytuacjach, gdy nie miał kto towarzyszyć soliście albo pomieszczenie nie pozwalało na 

usadowienie większego zespołu. Koncertujący publicznie i prywatnie muzycy nie zawsze 

mieli do dyspozycji doskonałych partnerów do grania oraz odpowiednie warunki 

przestrzenne. Podróżujący wirtuozi musieli być więc przygotowani na obsadowe 

improwizacje. Pianista lub skrzypek nie zawsze dysponował orkiestrą, o czym doskonale 

wiedział Mozart, gdy w 1783 roku proponował paryskiemu wydawcy alternatywne 

wersje swoich koncertów fortepianowych z orkiestrą lub kwartetem („mam gotowe 

3 koncerty na fortepian, które można grać z całą orkiestrą – z obojami i rogami, ale także 

a quatro [tj. z towarzyszeniem kwartetu smyczkowego]”202). Także Chopin grał swoje 

koncerty fortepianowe z kwartetem smyczkowym, który był poręcznym zastępstwem dla 

orkiestry. 

Aranżacje służyły ponadto popularyzacji, w imię której można było przepisać muzykę 

kameralną na symfoniczną. W XIX wieku takim „ulepszeniom” poddawano na przykład 

późne kwartety Beethovena, co – jak podkreśla Gwizdalanka – było dość osobliwe, gdyż 

ich faktura nie poddawała się łatwemu zwielokrotnieniu głosów, co można było jeszcze 

zrobić z wczesnymi kwartetami Mozarta. Tymczasem późne kwartety Beethovena 

grywano w obsadzie nawet sześciokrotnej, bez zważania na oryginalne brzmienie tych 

utworów. Dostosowywanie muzyki dawniejszej – barokowej i klasycznej – do 

dziewiętnastowiecznych oczekiwań oznaczało zwykle monumentalizm i rozszerzenie 

 
201 Danuta Gwizdalanka, Złoty wiek muzyki kameralnej…, s. 36. 
202 Za: ibidem, s. 32. 
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aparatu wykonawczego, czego ślady widoczne były jeszcze w XX wieku. To w opozycji 

do tej dziewiętnastowiecznej tradycji zrodził się ruch muzyki dawnej, którego celem było 

przywrócenie muzyce baroku jej historycznych obsad kameralnych. Nastąpił zwrot o sto 

osiemdziesiąt stopni, a nową obsesją stała się muzyczna „prawda” partytury. 

W XX wieku jeszcze Schönberg i jego uczniowie dokonywali opracowań muzyki 

symfonicznej na obsadę kameralną – w ramach działalności Towarzystwa Prywatnych 

Wykonań Muzycznych powstało wiele cenionych do dzisiaj kameralnych wersji dzieł 

Brucknera, Mahlera i Debussy’ego. Schönberg nie miał pieniędzy na wykonanie ich 

pełnych wersji orkiestrowych, z drugiej jednak strony był zdania, że „odchudzenie” 

partytur symfonicznych korzystnie wpływa na muzykę, która bez całej instrumentacyjnej 

oprawy ukazuje swoją istotę. 

Rozwijająca się od XIX wieku „prawda” partytury doprowadziła do zaniku sztuki 

improwizacji. W dawnych praktykach muzycznych odgrywała ona ważną rolę, gdyż 

zapis nutowy długo miał charakter jedynie pomocniczy. Świadczy o tym nierozpisywanie 

harmonii w barokowym basso continuo czy pozostawianie wolnego miejsca na kadencję 

solisty w koncercie instrumentalnym. Czasem kompozytor nie precyzował nawet obsady 

wykonawczej, czego przykładem Kunst der Fuge Bacha oraz Concerts royaux Couperina. 

Doprecyzowanie obsady wykonawczej nie było konieczne, gdyż każdy zaangażowany 

w wykonanie muzyk wiedział, jakie instrumenty są odpowiednie203. 

Założenie o okazjonalnej i przemijającej naturze wykonań podważało potrzebę tego, co 

obecnie uważamy za w pełni precyzującą notację. We wczesnych wiekach, na przykład 

w XVI stuleciu, uważano, że wystarczy zanotować bas cyfrowany i zarys melodii, 

pozostawiając wykonanie do upiększenia ex tempore zgodnie z ustalonymi konwencjami 

i gustem. Nawet w XVIII wieku wykonawcy posługiwali się utrwalonymi i tradycyjnymi 

konwencjami odczytywania niekompletnych partytur. Mimo rosnącej złożoności tych 

ostatnich wykonawcy nadal byli zobowiązani do uzupełniania wymaganych ozdobników 

zgodnie z ówczesnymi zasadami dobrego smaku. Wykonawcy nie grali więc na ogół 

muzyki z myślą o odtworzeniu dzieła już ukończonego, dopracowanego w każdym 

elemencie konstrukcyjnym204. 

Współczesne spojrzenie na nietrafioną interpretację lub niedokładne wykonanie każe 

nam często stwierdzić: „to nie ten utwór”. Nic podobnego nie działo się w przeszłości, 

 
203 Lydia Goehr, The Imaginary Museum of Musical Works…, s. 196.  
204 Ibidem, s. 187.  
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a wykonanie – doskonałe bądź nie – było kompozycją samą w sobie. Perfekcja 

wykonania bynajmniej nie stanowiła warunku koniecznego muzykowania. Skoro do 

wspólnego grania zasiadali obok siebie profesjonaliści i amatorzy, rezultat takiego 

spotkania nie zawsze był udany. W dodatku muzycy nie uznawali za konieczne próbować 

utworów nawet przed prawykonaniem i dopiero kwestia zgodności interpretacji 

z zapisem zmieniła ich podejście. Koncerty nie były odróżniane od prób (tak je też 

zamiennie nazywano), a muzycy nieraz powtarzali nieudane fragmenty i zaczynali grać 

od środka205. 

Często wykonawcy popełniali tyle błędów, że występ musiał być powtórzony. Falstarty 

były częstym zjawiskiem. Często publiczność była znudzona muzyką, tak że nie zawsze 

była ona grana do końca. Często między graniem utworów lub części danej kompozycji 

były długie przerwy albo odstępy czasu. Często też pojedyncze części (aria, duet, 

sarabanda) danej kompozycji były wykonywane samodzielnie. W rezultacie kompozycje 

muzyczne rzadko były wykonywane od początku do końca podczas jednego występu206. 

Dezintegracja formy muzycznej długo nie stanowiła problemu. Cykl sonatowy nie był 

traktowany jako całość, a jeśli symfonię czy koncert instrumentalny decydowano się 

wykonać w całości, to między częściami, a nawet w ich trakcie, rozlegały się oklaski. 

Mendelssohn pierwszy wpisał do partytury Symfonii „Szkockiej”, że prosi, aby 

powstrzymać się od oklasków między częściami, co argumentował wolą zachowania 

integralności cyklu, jego pełnej formy. Wcześniej muzykę nie tylko poddawano 

rozczłonkowaniu, ale nawet mieszano różne utwory ze sobą, tworząc nowe całości. Tak 

wykonano w 1739 roku fragmenty oper Haendla Esther i Athalia. Lydia Goehr przytacza 

ten przykład, aby zilustrować tendencję: „Nie było to wykonanie fragmentów 

muzycznych czy medleyów różnych utworów, jakie można usłyszeć dzisiaj, lecz raczej 

wykonanie kompozycji – czasem nowo nazwanych – stworzonych z wcześniej napisanej 

muzyki”207. 

 
205 Jak pisze Lydia Goehr, do XVIII wieku „termin próba (rehearsal) i jego odpowiedniki die Probe, die 

Wiederholung i die Aufzählung były często używane zamiennie z terminami oznaczającymi wykonanie. 

Można było usłyszeć o publicznej lub prywatnej próbie jakiejś muzyki, przy czym nie była to zwykle, jak 

to się dzieje obecnie, sesja ćwiczeniowa, lecz rzeczywiste wykonanie muzyki. Coraz częściej 

w XVIII wieku próby zaczęły oznaczać wstępne play throughs. Później zaczęto je pojmować jako 

prywatne okazje do skoncentrowanej praktyki i nauki. Jednak dopiero pod koniec wieku pojęcie próby 

jako praktyki zaczęto ostro odróżniać od wykonania, a co więcej, próbę uznano za niezbędną do 

odpowiedniego wykonania” (Lydia Goehr, The Imaginary Museum of Musical Works…, s. 193).  
206 Ibidem, s. 192. 
207 Ibidem, s. 181. 
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Peter Szendy przywołuje podobny przykład „operacji”, jakiej jeszcze w 1824 roku 

dokonano na Wolnym Strzelcu Webera, „przenosząc akcję do Anglii i wstawiając do 

partytury wyciągi z innej opery Webera, Euryanthe”, którą niejaki François Henri Joseph 

Blaze (zwany Castil Blaze) „sam zreorkiestrował, dysponując jedynie wersją na 

fortepian”, a także zmieniając tytuł na Robin des Bois. „Pierwszy Robin des Bois okazał 

się fiaskiem; ale tydzień później Castil Blaze przedstawił nową wersję, która odniosła 

spory sukces i spopularyzowała muzykę Webera, dając początek nowym aranżacjom na 

fortepian o tytułach Le Franc chasseur (Wolny myśliwy), La Fiancée du chasseur czy 

Le Chame noir”208. 

Podobnych „krzyżówek” dokonywali także sami kompozytorzy, jak Mendelssohn, który 

od londyńskiego debiutu w 1829 roku z Symfonią c-moll czasem zamieniał w niej 

menueta na zorkiestrowane scherzo z własnego Oktetu smyczkowego209. 

Zmiana podejścia do utworu muzycznego przez dostrzeżenie wartości wynikającej z jego 

integralnej formy była zdobyczą romantyków: 

Żądanie pozostawienia dzieł w spokoju było racjonalizowane zgodnie z romantycznym 

przekonaniem, że wewnętrzna forma i treść każdego dzieła jest nierozerwalnie 

zjednoczona, lub też z przekonaniem, że dzieła są określone in toto zgodnie z jakąś 

podstawową lub transcendentną prawdą. To, że decydująca idea dzieła była wyrazem 

indywidualnie natchnionego geniuszu, oznaczało, że jego treść była z konieczności 

nieuchwytna i nie poddawała się prozaicznemu opisowi czy zmianie. W praktyce 

oznaczało to, że ci, którzy ośmielili się dotknąć dzieła, obawiali się, że prawdopodobnie 

zniszczą je nieodwracalnie i na zawsze210. 

Po drugiej wojnie światowej tendencja ta była już oczywista, a oddanie ujętemu 

w partyturę dziełu kompozytora doprowadziło do wyłonienia się specjalizacji 

w wykonawstwie muzyki dawnej, klasycznej i nowej. W nowej muzyce, bardziej nawet 

niż w muzyce klasycznej, „pozytywizm partyturowy” oznacza niemal całkowite 

schowanie się wykonawcy za dziełem. Jak przeanalizowała Julia Mihály, ta 

podporządkowana pozycja wykonawcy manifestuje się już przez kolor jego scenicznego 

ubioru. Czerń muzycznego uniformu jest nie tylko elegancka, lecz przede wszystkim 

neutralna i ma za zadanie zwrócić całą uwagę słuchaczy na dzieło i nie rozpraszać jej 

 
208 Peter Szendy, Listening. A history of our ears…, s. 27–28. 
209 Danuta Gwizdalanka, Złoty wiek muzyki kameralnej..., s. 35. 
210 Lydia Goehr, The Imaginary Museum of Musical Works…, s. 222. 
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subiektywną, cielesną obecnością muzyków na scenie. Ubrani na czarno muzycy stają się 

symbolicznie niewidoczni, niejako znikają za dziełem211.  

Niemniej wobec przemian kulturowych i technologicznych, jakie dokonywały się 

w muzyce od lat sześćdziesiątych XX wieku, podtrzymywanie konceptu autorskiego 

„dzieła” kompozytorskiego może dziś zaskakiwać. Tomasz Biernacki trafnie 

zdiagnozował te przemiany: 

Na przestrzeni minionych 60 lat w obrębie estetyki muzycznej dokonały się 

przeobrażenia na nieznaną przedtem skalę. Skłaniają one do postawienia na nowo pytania 

o relację między tożsamością dzieła a jego wymiarem performatywnym; relację, która 

uwzględniałaby powstałe w owym czasie – a nieprzystające do starych modeli 

teoretycznych – zjawiska jak happening, forma otwarta czy digitalizacja świata 

dźwiękowego. Zjawiska te ostatecznie przyczyniły się do wyczerpania się starego, 

heglowskiego porządku rzeczy. W tym systemie dzieło muzyczne ujawniało swoją 

„prawdę” czy „istotę” w poprawnej interpretacji, a rolą wykonawcy było pośredniczenie 

w owym przekazie: intelektualnie („odpowiednie” odczytanie intencji kompozytora, 

zawartej w tekście muzycznym) i technicznie (adekwatne przełożenie tego odczytania na 

szereg działań mechanicznych, czyli właściwa koordynacja mięśni i sprawność palców). 

Dopóki muzyka pozostawała w kręgu tych filozoficznych ograniczeń (kompozytor jako 

jedyny podmiot twórczy w wielopoziomowej grze performatywnej ze słuchaczem), 

a kreacja tekstu muzycznego była ściśle skonwencjonalizowana i ujęta w ramy 

aktualnego paradygmatu estetycznego, dopóty relacje kompozytor-wykonawca 

i wykonawca-słuchacz wydawały się dość stabilne, a tożsamość dzieła muzycznego – 

jasno zdefiniowana. Kolejne zmiany we współczesnej estetyce muzycznej, 

determinowane zarówno rozwojem technicznym (udoskonalenie sposobów nagrywania 

dźwięku, umożliwiające w końcu pracę z nim samym, nie zaś z jego symbolicznym 

odwzorowaniem na papierze), jak i zwrotem antyromantycznym (już przecież u Erika 

Satie dostrzegamy niechęć do traktowania muzyki jako namaszczonego wyjątkowością 

dzieła sztuki, domagającego się równie natchnionego odczytania), doprowadziły jednak 

do reinterpretacji roli wykonawcy muzycznego w procesie fizycznego, a także 

konceptualnego „stawania się” sztuki dźwiękowej212. 

Przykłady krytyki pojęcia dzieła odnajdziemy w twórczości kompozytorów zarówno 

XX stulecia, jak i XXI wieku. Przywoływany przez Biernackiego Erik Satie stworzył 

 
211 Julia Mihály, Dresscodes. Über Kleidung in der Neuen-Musik-Szene, „Positionen” 2017, 111, 

http://www.positionen-online.com/secure/Pos111/Mihaly_111.pdf [dostęp: 29.7.2021].  
212 Tomasz Biernacki, Od translacji do hiperciała. Przekształcenia czynnika performatywnego w nowej 

muzyce – typologia przypadków, „Glissando” 2016, 28, http://glissando.pl/tekst/od-translacji-do-

hiperciala/ [dostęp: 29.7.2021].  

http://www.positionen-online.com/secure/Pos111/Mihaly_111.pdf
http://glissando.pl/tekst/od-translacji-do-hiperciala/
http://glissando.pl/tekst/od-translacji-do-hiperciala/
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koncepcję muzyki-mebla, która w przeciwieństwie do wyróżnionego i ustawionego na 

piedestale (tj. w sali koncertowej) dzieła miała tworzyć tło dla życia, łagodzić szczęk 

sztućców i wypełniać krępującą ciszę między rozmówcami. Satie, a po nim także Cage, 

sprzeciwiali się praktyce oddzielania muzyki od dźwięków otoczenia. John Cage 

utworem 4’33’’ rozhermetyzował dzieło muzyczne, włączając do muzyki rozmaite 

odgłosy na prawach konstytutywnego dla niej materiału muzycznego. Obaj 

kompozytorzy dążyli także do zmiany nawyków percepcyjnych wpisanych w dzieło, 

odcinając się od ideału skupionego słuchania. Cage wyraził to wprost: „Z pewnego 

punktu widzenia muzyka to po prostu sztuka skupiania uwagi na jednej rzeczy w danym 

momencie. W mojej twórczości z całych sił próbuję NIE skupiać uwagi na tylko jednej 

rzeczy”213. Stockhausen również poddał dzieło muzyczne krytycznej rozwadze, 

kwestionując jego skończony, a także zwarty charakter, centralną pozycję w koncercie 

oraz hermetyczność w stosunku do innych utworów. Mówiąc o koncepcie Ensemble, 

którego program powstał z równoczesnego wykonania dwunastu kompozycji różnych 

autorów, Stockhausen wyjaśniał:  

Te „utwory” nie są gotowymi opracowanymi obiektami (dziełami) muzycznymi, lecz 

dźwiękowymi strukturami [Gebilde], indywidualnymi regułami, formami akcji i reakcji, 

i zanotowanymi „zdarzeniami”, które w procesie wspólnego wykonania odchodzą od 

pojedynczych kompozycji w stronę gry zespołowej [Ensemble-Spie]214. 

Rozwój i upowszechnienie narzędzi reprodukcji dźwięku umożliwiły ingerencję 

w substancję muzyki i manipulację jej materiałem dźwiękowym poza pośrednictwem 

zapisu nutowego, a tym samym intencją kompozytora. Historycznym przykładem 

dekonstrukcji romantycznego pojęcia dzieła są praktyki plądrofoniczne Johna Oswalda, 

opisane przez niego w 1985 roku w eseju Plądrofonia, czyli piractwo dźwiękowe jako 

kompozytorski przywilej. Remiksując wybrane utwory muzyczne, Oswald podważył 

m.in. takie wyznaczniki romantycznego konceptu dzieła, jak autonomia, nienaruszalność 

jego substancji dźwiękowej oraz integralność formy, a także niepodważalność intencji 

kompozytora i ogólnie problem autorstwa215.  

 
213 John Cage w: Cole Gagne, Tracy Caras, An Interview with John Cage (1975), „New York Arts 

Journal” 1976, 1 [za: Richard Kostelanetz, Conversing with Cage, Routledge, New York 1988; 2003, 

s. 88]. 
214 Karlheinz Stockhausen, Texte zur Musik, t. 3, DuMont Verlag, Köln 1971, s. 212. 
215 Por. Chris Cutler, Plądrofonia, [w:] idem, O muzyce popularnej. Pisma teoretyczno-krytyczne, tłum. 

i oprac. Ireneusz Socha, Wydawnictwo Zielona Sowa, Warszawa 1999, s. 155–187. 



 
 

101 

Obrazoburczy względem dzieła gest Oswalda był jedynie zapowiedzią tego, co przynieść 

miała rewolucja cyfrowa. Na przełomie XX i XXI wieku stworzyła ona nową sytuację 

muzyki, a medium partytury zastąpiło medium sampla216. O ile ingerencja w zapis 

nutowy muzyki wydawała się dotąd ograniczona, o tyle nowe medium cyfrowe 

i demokratyzacja dostępu do muzyki otworzyła ją na wszelkie ingerencje. Darmowe 

oprogramowanie umożliwiło miksowanie kompozycji i tworzenie nowych autorskich 

całości. Rewolucja cyfrowa przyczyniła się do osłabienia autorytetu dzieła muzycznego 

jako nienaruszalnego obiektu sztuki, w którego miejsce pojawiły się niezliczone re- 

i nadinterpretacje.   

Pojawiła się również nowa krytyczna refleksja nad dziełem muzycznym z punktu 

widzenia rewolucji cyfrowej i powiązanej z nią globalizacji. W utworze Fremdarbeit 

(2009) kompozytor Johannes Kreidler rozprawił się z koncepcją sztuki opartą na 

romantycznej figurze twórczego geniusza, dowodząc, że komponowanie nowej muzyki 

bazuje na w gruncie rzeczy prostych algorytmach i może być zlecone osobom trzecim. 

Na poczet projektu Kreidler wyszukał w Internecie dwóch muzycznych rzemieślników 

z Chin i Indii, którym wysłał próbki swoich kompozycji i zlecił napisanie nowego utworu 

„w jego własnym stylu”. Za ich pracę zapłacił niewielką część swojego honorarium, 

otrzymanego od berlińskiego festiwalu Klangwerkstatt. Podczas prawykonania 

Fremdarbeit Kreidler opowiadał o kulisach powstania utworu metodą outsourcingu, 

prezentując sylwetki zleceniobiorców i podając dokładną kwotę, jaką zapłacił obu za ich 

pracę (rzędu kilkudziesięciu dolarów), a także komentując przesłaną przez nich muzykę. 

Kreidler zwrócił w ten sposób uwagę na wyzysk i praktykę delegowania pracy do krajów 

o niskich dochodach, ale także na przestarzały i nieprzystający do technologicznej 

rzeczywistości koncept autorstwa: podważył romantyczne z ducha standardy produkcji 

kompozytorskiej, pokazując, jak w dobie rewolucji cyfrowej oraz globalizacji „dzieło” 

nowej muzyki pozwala się łatwo reprodukować: 

Nowa muzyka staje się czymś w rodzaju kompozycji algorytmicznej. Istnieje standard 

nowej muzyki na instrumenty klasyczne, który jest doskonale znany, można go łatwo 

przeanalizować, jest powszechnie nauczany, przekształca się w system reguł [Tonsatz], 

niczym kontrapunkt. To znaczy, że zamówienie kompozytorskie potencjalnie może 

zrealizować odpowiednio zaprogramowany komputer. To, rzecz jasna, bardzo 

kontrowersyjna sprawa, na którą zwrócił uwagę również Harry Lehmann, podając 

 
216 Harry Lehmann, Rewolucja cyfrowa w muzyce… 
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jaskrawe przykłady. Dlatego właśnie uważam, że z punktu widzenia kreatywności, 

oryginalności – nie ma już prawie nic do skomponowania, chyba że na jakiejś innej 

płaszczyźnie niż sama kompozycja. Widać to wyraźnie, od kiedy mamy do dyspozycji 

komputery. Fremdarbeit pokazuje, że produkcję nowej muzyki mogę przenieść gdzie 

indziej. Wiele ludzi uważa, że koncept Fremdarbeit jest interesujący, ale sama muzyka 

już niekoniecznie. Moim zdaniem, jest na odwrót: to właśnie muzyka jest najbardziej 

interesującą częścią tego projektu, bo pozwala zweryfikować powyższą tezę i zapytać, 

czy rzeczywiście nowa muzyka może zostać zlecona każdemu, kto dysponuje zestawem 

reguł nowoczesnej kompozycji muzycznej217. 

Praktyka delegowania pracy nad „dziełem” muzycznym, nie do pogodzenia 

z romantyczną figurą geniusza, jest starsza niż koncept dzieła. Lydia Goehr przypomina, 

że w latach dwudziestych XVII wieku Haendel został zatrudniony do skomponowania 

pewnej liczby oper, „które miał napisać on sam lub ktokolwiek inny, kogo sobie 

wybierze”218. Liczyło się, ale nie aż tak bardzo, kto skomponował muzykę. O wiele 

ważniejsze było to, czy muzyka spełniała wymagania związane z konkretną okazją.  

Odczarowania metafizyki „dzieła” oraz zanegowania figury twórcy-demiurga dokonał 

także Patrick N. Frank, poddając muzykę prawom rynku. W performansie The Law of 

Quality (2010) kompozytor uruchomił znany z aukcji sztuki mechanizm spekulacji co do 

wartości dzieła muzycznego jako obiektu kolekcjonerskiego i swoistej inwestycji219. 

Zachęcając do udziału w projekcie, Frank zachwalał: „Kupując The Law of Quality, 

otrzymają Państwo oryginalny rękopis, który jest jedynym egzemplarzem na całym 

świecie. Zostanie on przysłany w pięknej ramie z drewna orzechowego”220. Typowe 

czynniki dystynkcji, jak klasyczny gatunek pieśni, obsada wykonawcza i – last but not 

least – partytura w formie unikalnego rękopisu zostały wykorzystane do kreowania 

artystycznej i finansowej wartości muzyki, którą dodatkowo podbijają kolejne 

wykonania. Frank ośmieszył romantyczny status muzyki jako obiektu sztuki, który tak 

łatwo pozwala się utowarowić – i dotyczy to także nowej muzyki. 

 
217 Monika Pasiecznik, Nie tylko dla żartów. Rozmowa z Johannesem Kreidlerem, „Didaskalia” 2014, 

123. 
218 Christopher Hogwood, Handel, Thames and Hudson, New York 1984, s. 91 [za: Lydia Goehr, The 

Imaginary Museum of Musical Works…, s. 179–180]. 
219 Patrick N. Frank, The Law of Quality, strona internetowa projektu, http://lawofquality.com/en/ [dostęp: 

20.4.2022]. 
220 Por. Torsten Möller, Ilość to jakość. Projekt Patricka N. Franka The Law of Quality, tłum. Prasqual, 

„Glissando” 2016, 28, s. 117–118. 

http://lawofquality.com/en/


 
 

103 

Przemiany estetyczne, kulturowe i technologiczne skłaniają wielu twórców do stawiania 

pytań o aktualność romantycznego konceptu dzieła muzycznego oraz dominującej, 

nienaruszalnej pozycji kompozytora. Dotyczy to zarówno pojedynczych utworów, jak 

i projektów kuratorskich, które próbują podważyć uniwersalistyczny, 

zinstytucjonalizowany w koncercie model tworzenia, wykonywania i słuchania muzyki, 

jaki zawiera się w pojęciu dzieła. Do strategii przełamywania tej ideologii można zaliczyć 

zarówno „niewierne”, niekanoniczne odczytywanie partytur (nadinterpretacje) czy próby 

ingerencji w substancję dzieła, jak i afirmację słabości czy niedoskonałości jako antytezę 

nieomylnego geniuszu, czy przywrócenie muzyce jej „użytkowego” charakteru bądź 

wpisywanie muzycznych (arcy)dzieł w kontekst użytkowy, rozhermetyzowanie sterylnej 

akustyki sali koncertowej i afirmację dźwięków otoczenia, wreszcie przełamanie 

hierarchicznego modelu tworzenia muzyki.  

Kwestą interpretacji i nadinterpretacji zajmowali się kuratorzy minifestiwalu Faithful! 

Treue und Verrat der Musikalischen Interpretation (Berlin), na którym różne utwory 

muzyczne były prezentowane w kilku różnych wykonaniach, co bynajmniej nie jest 

powszechne w nowej muzyce. Granice interpretacji bada od lat Michał Libera, którego 

projekty opierają się na nieortodoksyjnym, a niekiedy i obrazoburczym podejściu do 

muzycznych oryginałów. W odniesieniu do arcydzieł muzyki klasycznej strategię 

nadinterpretacji stosuje również chętnie pianista Marcin Masecki, który poddaje twórczej 

dekonstrukcji utwory Chopina czy Beethovena. Grając je w pubie na rozklekotanym 

pianinie, nie zaś w sali koncertowej na najwyższej klasy fortepianie koncertowym, albo 

– jak na koncercie w Filharmonii Narodowej – w słuchawkach ochronnych, Masecki 

stawia pytanie o perfekcję realizacji rozumianą w kategoriach idealnie zbalansowanego 

brzmienia oraz o warunki słuchania dzieł muzyki klasycznej poza ich „muzealnym” 

środowiskiem, w atmosferze swobodnej, towarzyskiej i często biesiadnej. Z kolei 

sopranistka Barbara Kinga Majewska, wspólnie z pianistką Emilią Sitarz, przygotowały 

autorską, przekomponowaną wersję Winterreise Schuberta, bliższą, jak się zdaje, 

okolicznościom, w jakich pieśni te mogły być wykonywane niż współczesnym 

standardom koncertowym. Oryginalnym pomysłem wykazał się ponadto włoski pianista 

Marino Formenti, który wykonując w projekcie Torso utwory nieukończone oraz 

kompozytorskie szkice, zakwestionował sposób myślenia o muzyce jako o doskonale 

skończonym dziele geniusza. 
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Zwrot kuratorski w nowej muzyce, jaki zaznaczył się pod koniec drugiej dekady 

XXI wieku, przyniósł także krytyczną refleksję nad przestarzałym modelem działania 

instytucji muzycznych i festiwali, polegającym na programowaniu koncertów na 

podstawie dzieł kompozytorów. Sandeep Bhagwati wezwał wręcz do przesunięcia 

akcentu z dzieł na praktyki muzyczne: 

Opieranie kuratorstwa nowej muzyki na wywodzącym się z XIX–XX wieku modelu 

kompozytora i prezentacji jego dzieła staje się strategią coraz bardziej ograniczającą. 

Kuratorstwo kompozytorocentryczne nie wydaje się szczególnie efektywnym podejściem 

do problemów […] takich, jak dekolonizacja, równość płci, różnorodność i technologia, 

które nie zostaną ostatecznie rozwiązane przez to, że zaprosi się więcej kobiet albo 

kompozytorów queerowych, więcej kompozytorów arabskich czy indonezyjskich, więcej 

technologicznych czarodziei. […] Tak więc to nie geograficzna czy genderowa 

różnorodność jest w stanie wnieść powiew świeżości do obecnie tworzonej muzyki. Musi 

to być różnorodność muzycznych ekspresji, narzędzi, technik, języków, tradycji, która 

spowoduje zwrot w stronę globalnej muzycznej rzeczywistości obecnego historycznego 

momentu – w którym wielość gatunków, tradycji, stylów rywalizuje między sobą o uszy 

słuchaczy. Nasze współczesne uszy nigdy jeszcze nie były tak bardzo globalne 

i różnorodne w swoich artystycznych apetytach221.  

W krytycznym głosie Sandeepa Bhagwatiego – dodajmy: kompozytora – pobrzmiewa 

sceptycyzm względem podtrzymywanego przez festiwale i instytucje muzyczne 

wyjątkowego statusu kompozytora. Kreśląc perspektywy na przyszłość, Bhagwati 

postuluje mniej hierarchiczne relacje w polu produkcji muzycznej:  

Jakie są możliwe drogi dla kuratorowania muzyki naszych czasów, które nie wpadają 

w pułapkę uniwersalizmu, ideologii współczesności, nie uwodzą wyrafinowaniem i nie 

idolizują autora i arcydzieła? Mam cztery sugestie, które chciałbym krótko przedstawić: 

1. Skończyć z ideologicznymi pojęciami na określenie muzyki tworzonej dzisiaj. 

2. Tworzyć złożone równoległe poziomy partycypacji i prezentacji. 

3. Kuratorować praktyki, a nie tylko dzieła. 

4. Porzucić radykalny system świata, przyjąć ryzomatyczną prowincjonalizację 

eurologicznej muzyki artystycznej222. 

 

 

 

 
221 Sandeep Bhagwati, How to Be a Node, a Temporary Abode…, s. 39–40. 
222 Ibidem, s. 40. 
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  3.1.1. Torso  

Problem dzieła oraz jego współtwórczego miejsca w koncercie podjął m.in. Marino 

Formenti w projekcie Torso. Jego premiera odbyła się w 2013 roku w wiedeńskim 

Centrum Arnolda Schönberga, następnie projekt został powtórzony m.in. w Bremie 

i w Luksemburgu223. Włoski pianista Marino Formenti nazywany jest „Glenem Gouldem 

XXI wieku” („The Los Angeles Times”)224. Przydomek ten zdobył swoimi 

interpretacjami muzyki współczesnej. Spośród wykonawców wyróżnia go jednak także 

sposób układania programów oraz eksperymenty z formą recitalu, które czynią z Marina 

Formentiego jednego z najciekawszych artystów sceny nowej muzyki. Formenti jest 

żywo zainteresowany wyjściem poza skonwencjonalizowany rytuał koncertowy. „San 

Francisco Chronicle” scharakteryzował jego poszukiwania wymownym porównaniem: 

„Formenti chce zrobić z recitalem fortepianowym to, co James Joyce uczynił 

z powieścią”225. 

Projekt Torso powstał z inicjatywy Centrum Arnolda Schönberga, które zwróciło się do 

pianisty z propozycją opracowania nieukończonych utworów swojego patrona. Chodziło 

o prezentację szkiców Schönberga będących w zbiorach archiwum, jednak nie w formie 

„niemej” wystawy z rękopisami umieszczonymi w gablotach, lecz „żywego” koncertu. 

Marino Formenti był już wówczas znany z eksperymentów dramaturgicznych 

i umiejętności układania oryginalnych programów, ale koncept wykonywania serii 

nieukończonych utworów Schönberga wydawał mu się zbyt skromny. Postanowił więc 

skomentować je nieukończonymi utworami innych kompozytorów. W ten sposób 

poszerzył zakres całego projektu, który ze studium nad szkicami Schönberga przemienił 

się w studium nad fragmentarycznością, niedoskonałością, niekompletnością muzyki, 

a nawet artystyczną porażką w kontekście ideału skończonej, formalnie domkniętej wizji 

 
223 Marino Formenti, Torso, dokumentacja projektu, https://marinoformenti.net/torso/ [dostęp: 20.4.2022]. 

Zobacz także stronę pianisty na Colbert Artists Management, https://colbertartists.com/artists/marino-
formenti/ [dostęp: 20.4.2022].  
224 Urodzony w Mediolanie Formenti studia (pianistyczne i dyrygenckie) kończył w Wiedniu. W latach 

1994–2002 był członkiem zespołu Klangforum Wien. Pracował z takimi żyjącymi kompozytorami jak 

Helmut Lachenmann, György Kurtág, Salvatore Sciarrino, Olga Neuwirth, Beat Furrer, Friedrich Cerha 

i Bernhard Lang. Jako dyrygent Formenti był asystentem Kenta Nagano i Sylvaina Cambrelinga (Wiener 

Staatsper, LA Opera, Opera de Paris i inne). W 2008 roku zadebiutował w Accademia di Santa Cecilia 

w Rzymie, gdzie wystąpił na zaproszenie Maurizia Polliniego, z którym w kolejnym roku gościł w Teatro 

La Scala w Mediolanie i Cité de la Musique w Paryżu. Jako dyrygent występował ponadto w Salle Pleyel, 

Wiener Musikverein i Wiener Konzerthaus, a także w Berliner Konzerthaus. Udziela się też 

pedagogicznie – obecnie kieruje zespołem nowej muzyki w salzburskim Mozarteum.  
225 Joshua Kosman, A whole new way to do a recital, „San Francisco Chronicle”, 17.4.2007. 

https://marinoformenti.net/torso/
https://colbertartists.com/artists/marino-formenti/
https://colbertartists.com/artists/marino-formenti/
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twórczej geniusza. Centralną postacią projektu pozostał Arnold Schönberg i jego 

pochodzące z różnych okresów życia szkice226. W programie znalazły się zarówno 

nieukończone kompozycje neoromantyczne z pierwszych lat XX wieku, jak i próby 

atonalne czy dodekafoniczne (najstarsze fragmenty pochodzą z 1933 roku). Między 

niedokończone utwory Schönberga Formenti wplótł fragmenty, szkice i urwane myśli 

muzyczne takich twórców, jak m.in. Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart, 

Robert Schumann, Johannes Brahms, Leoš Janáček, Jean Barraqué i Marco Momi.  

Projekt nie tylko odznaczał się oryginalną, przemyślaną koncepcją programową, lecz 

również skłaniał do głębszej refleksji nad warunkami tworzenia oraz recepcji muzyki. 

Dotykał kwestii związanych z tworzeniem muzyki, przede wszystkim towarzyszących 

temu dylematów, podkreślając ludzki wymiar sztuki. Prezentował wycinek twórczości 

wybitnych kompozytorów, który nie jest szerzej znany. Szkice i notatki kompozytorskie, 

a nawet utwory nieukończone, nie funkcjonują w koncercie, gdyż nie mają statusu 

pełnoprawnych dzieł. Istnieją wprawdzie nagrania takich kompozytorski „prób”, jednak 

motywacją do podjęcia się ich wykonania jest raczej chęć ich udokumentowania niż 

włączenia na pełnych prawach do programu koncertu. Projekt problematyzował więc 

niejasny, marginalny status szkiców i luźnych, niezrealizowanych pomysłów 

muzycznych, stawiając pytanie, dlaczego wypadają one z praktyki koncertowej. Wreszcie 

badał potencjał muzyki, jaki kryje się w tych niezrealizowanych, nierozwiniętych 

pomysłach, które nierzadko odsłaniają skłonność twórców do eksperymentowania 

z materiałem muzycznym.  

Pianista postawił akcent na kwestie egzystencjalne. Wykonując muzykę „ułomną”, 

zakwestionował romantyczne wyobrażenie o metafizyce aktu twórczego oraz 

o nieomylności geniusza, ukazując towarzyszące pisaniu muzyki krew, pot i łzy:  

Fragmentaryczne, ledwie zarysowane, urwane, jak człowiek niedokończony, by posłużyć 

się słowami Michała Anioła: non finito. We fragmentach czuć ludzi wprost 

komponujących, zmagających się – może nawet jeszcze mocniej, jeszcze plastyczniej, 

jeszcze bardziej wątpiących, jeszcze bardziej nieszczęśliwych niż w przypuszczalnie 

ukończonych dziełach227. 

 
226 Torso miał także drugą odsłonę, w której centralną postacią był Robert Schumann.  
227 Marino Formenti, Torso, komentarz do projektu, https://www.philharmonie.lu/de/programm/marino-

formenti/401 [dostęp: 1.5.2020].  

https://www.philharmonie.lu/de/programm/marino-formenti/401
https://www.philharmonie.lu/de/programm/marino-formenti/401
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Ideą projektu Torso było pokazanie wybitnych kompozytorów jako ludzi, nie bogów. 

W wywiadzie z Yvonne Petitpierre Formenti zwrócił uwagę na skłonność do myślenia 

o muzyce i jej historii jako o katalogu arcydzieł, a o samych twórcach jak o cyborgach, 

choć byli oni ludźmi pełnymi rozterek, którzy przeżywali chwile słabości i zwątpienia, 

zarzucali pomysły, być może niezadowoleni z wyników swojej pracy. Formentiego 

zainteresowała ta ich niemoc twórcza i porażka rozumiana jako coś bardzo ludzkiego228.  

Drugim eksponowanym wątkiem projektu były dylematy związane ze stosunkiem do 

dzieł nieukończonych. Swoistym kluczem do Torso stał się Michał Anioł i jego zwyczaj 

niewykańczania rzeźb, znany jako technika non finito229. O ile rozmaici artyści nie 

kończyli swoich dzieł z powodu śmierci lub innych dramatycznych okoliczności 

życiowych, o tyle rzeźbiarz świadomie pozostawiał prace „nieukończone”, co każe 

spojrzeć inaczej na jego gest.  

W muzyce do najbardziej znanych nieukończonych dzieł, które noszą znamiona non 

finito, należy VIII Symfonia h-moll „Niedokończona” Franza Schuberta. Innym 

współczesnym przykładem non finito może być Glaubst du an die Unsterblichkeit der 

Seele (1983) Claude’a Viviera, końcowy fragment utworu scenicznego, w którym 

narrator, przedstawiający się jako Claude, opowiada o okolicznościach własnej śmierci 

w paryskim metrze. Utwór urywa się wraz z ciosem zadanym nożem przez nieznajomego. 

Historia tego utworu jest o tyle niezwykła, że sam Vivier został odnaleziony zadźgany 

w swoim mieszkaniu w trakcie pracy nad partyturą.  

 

Johann Sebastian Bach, Fragment einer Fuge BWV 906  

Arnold Schönberg, Fragment eines Klavierstücks nr 13  

Wolfgang A. Mozart, Fragment einer Fuge KV 154  

Wolfgang A. Mozart, Fragment eines Molto allegro KV 72a  

Wolfgang A. Mozart, Fragment eines Menuetts KV Anh. 34  

Wolfgang A. Mozart, Fragment einer Fantasie KV Anh. 32  

Arnold Schönberg, Fragment eines Klavierstücks nr 13  

Franz Schubert, Fragment einer Sonate D 571  

Franz Schubert, Fragment eines Ländlers D 980 C/2  

 
228 Yvonne Petitpierre, audycja o Torso w Deutschlandfunk, https://marinoformenti.net/torso/ [dostęp: 

3.5.2020]. 
229 Por. np. Creighton E. Gilbert, What Is Expressed in Michelangelo’s “Non-Finito”, „Artibus et 

Historiae” 2003, 24, 48, s. 57–64. 

https://marinoformenti.net/torso/
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Franz Schubert, Fragment eines Adagios D 178  

Arnold Schönberg, Fragment eines Klavierstücks nr 2  

Robert Schumann, Elf Skizzen und Fragmente aus dem Brautbuch  

Arnold Schönberg, Zwei Fragmente eines Klavierstücks nr 5  

Arnold Schönberg, Fragment eines Klavierstücks nr 7  

Arnold Schönberg, Fragment eines Klavierstücks nr 6  

Robert Schumann, Fünfzehn Skizzen und Fragmente aus dem Studien- und Skizzenbuch  

Arnold Schönberg, Fragmente und Skizze eines Klavierstücks nr 12  

Johannes Brahms, Drei Skizzen eines Klavierstücks zu op. 118  

Johannes Brahms, Fragment einer Gavotte  

Arnold Schönberg, Fragment eines Klavierstücks nr 4  

Leoš Janáček, Trois fragments d’une pièce pour piano  

Arnold Schönberg, Fragment eines Klavierstücks nr 3  

Alban Berg, Fünf Fragmente einer Sonate nr 4  

Arnold Schönberg, Fragment eines Klavierstücks nr 10  

Anton Webern, Zwei Varianten eines Kinderstücks nr 2 M 266  

Wolfgang Rihm, Entwurf eines Préludes nr 6  

Arnold Schönberg, Fragment eines Klavierstücks nr 9  

Arnold Schönberg, Fragment eines Klavierstücks nr 8  

Jean Barraqué, Esquisse d’un morceau pour piano  

Arnold Schönberg, Fragment eines Klavierstücks nr 11  

Marco Momi, Drei Fragmente eines Klavierstücks  

Arnold Schönberg, Fragment eines Klavierstücks nr 16  

Arnold Schönberg, Fragment eines Klavierstücks nr 17  

Arnold Schönberg, Fragment eines Klavierstücks nr 15  

Fabio Nieder, Vorstudie zum Thümmel  

Program Torso vol. 1 

Utwory Schuberta i Viviera grane są przeważnie w swoich „niepełnych” wersjach, choć 

ten pierwszy doczekał się kilku rekonstrukcji. Podobny los spotkał wiele innych 

nieukończonych utworów muzycznych, które pośmiertnie zostały uzupełnione przez 

muzykologów bądź kompozytorów. 

Praktyka kończenia bądź niekończenia dzieł mistrzów rzuca ciekawe światło na sposób 

postrzegania muzyki jako takiej oraz jej funkcjonowanie w koncercie. Czy forma dzieła 

może pozostać „niedomknięta” – i czy jako „niepełna”, muzyka taka nadaje się do 

publicznej prezentacji? Co motywuje ludzi do uzupełniania i rekonstrukcji dzieł innych 

twórców? Dlaczego tak chętnie się tego podejmują? 
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Radykalne stanowisko w tej kwestii reprezentował Adorno, który uważał, że kończenie 

dzieł innych twórców jest zbędne, gdyż  

ktoś, kto wyczuwa niezwykłą koncepcję Dziesiątej [Symfonii Mahlera], powinien obejść 

się bez adaptacji i wykonań. Podobnie jest ze szkicami niedokończonych obrazów 

mistrzów: każdy, kto je rozumie i potrafi sobie wyobrazić, jak mogłyby zostać 

ukończone, woli je odłożyć i kontemplować prywatnie, niż powiesić na ścianie230. 

Stanowisko Adorna było bliskie stanowisku romantyków, dla których  

nie było już dopuszczalne, by ktoś dokończył lub przekomponował oryginalne dzieło 

danego kompozytora. Lepiej, by niedokończona symfonia była uznana za autentyczną, 

a nawet skończoną (jak Symfonia h-moll Schuberta z 1822 roku), niż żeby symfonia była 

nieautentycznie skończona lub dokończona przez działalność kompozytorską odmienną 

od pierwotnej231.  

Niemniej już pod koniec XIX wieku, a następnie kilkukrotnie w XX wieku, 

podejmowano próbę dokończenia VIII Symfonii Schuberta na podstawie zachowanych 

szkiców. Podobny los spotkał wiele innych kompozycji, czemu sprzyjał zapewne rozwój 

badań muzykologicznych.  

Zdaniem Nikolaosa-Laonikosa Psimikakisa-Chalkokondylisa, skłonność do 

niepozostawiania utworów muzycznych we fragmentach może wynikać z troski o ich 

miejsce w koncercie, a tym samym w świadomości ludzi i w historii. Utwory 

nieukończone z trudem torują sobie drogę na estrady koncertowe. Choć utożsamiana 

z partyturą, muzyka w rzeczywistości nigdy się nią nie stała – nie ma zwyczaju 

publicznego obcowania z zapisem nutowym. Na koncertach nie prezentuje się rękopisów 

czy wydań dzieł muzycznych, lecz ich wykonania. Dokończenie utworów 

niedokończonych jest, zdaniem Psimikakisa-Chalkokondylisa, sposobem na uratowanie 

ich od niebytu i zapomnienia przez włączenie ich do życia koncertowego. A jest to 

możliwe pod warunkiem ich „udziełowienia”, czyli nadania szkicom formy w miarę 

domkniętego, skończonego dzieła. 

O sensowności rozumowania Psimikakisa-Chalkokondylisa może świadczyć fakt, że 

wiele fragmentów z projektu Torso miało w 2013 roku swoje światowe prawykonania – 

były wśród nich nieznane zupełnie fragmenty kompozycji m.in. Bacha, Mozarta, 

 
230 Theodor W. Adorno, Mahler: A Musical Physiognomy (1963), tłum. Edmund Jephcott, University of 

Chicago Press, Chicago 1996, s. X (Wstęp). 
231 Lydia Goehr, The Imaginary Museum of Musical Works…, s. 223. 
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Schumanna, Brahmsa, Janáčka, Schönberga, Momiego, Barraqué’a232. Formenti jako 

pierwszy artysta – nie muzykolog – wydobył je na światło dzienne i upublicznił w takiej 

postaci, w jakiej istniały. Dowartościował szkice i próby, które uznawane był dotąd za 

ułomne i przez to niegodne koncertowego wykonania. Niegodne wykonania oznacza tu 

poniekąd niewarte poznania. Projekt Torso ukazuje stosunek Formentiego do 

muzycznego archiwum oraz mechanizmów jego konstruowania. Selekcja, a w dalszej 

kolejności kanonizacja czy muzeifikacja, jest uwarunkowana możliwością zdefiniowania 

idei muzycznej w kategoriach skończonego dzieła, które może zostać wykonane na 

koncercie.  

W eseju na temat praktyki kończenia dzieł nieukończonych Nikolaos-Laonikos 

Psimikakis-Chalkokondylis zwrócił uwagę na różnice wynikające z odmiennych 

statusów muzyki, literatury i sztuki233. O ile szkice artysty traktowane są jako obiekty 

sztuki same w sobie i prezentowane w muzeach, o tyle szkice muzyczne pozostają 

schowane w archiwach, bibliotekach i innych miejscach o ograniczonej dostępności. 

Także Marino Formenti podkreślił paradoks polegający na innym podejściu do dzieł 

muzycznych i plastycznych:  

Dlaczego wydajemy miliony dolarów na szkic na serwetce, jeśli to bazgroły Picassa, 

a nikt nie dba o szalone fragmenty muzyki Roberta Schumanna? Czy potrzebujemy 

muzykologa, aby ukończył Symfonię Mahlera, jeśli nikt nie odważyłby się dotknąć 

Michała Anioła?234 

Praca nad projektem Torso uświadomiła pianiście, jak interesujące i oryginalne potrafią 

być te błędne, prowadzące donikąd bądź nierozwijane nigdzie potem poszukiwania. 

Pewnym skutkiem ubocznym było odkrycie, że wiele z zebranych fragmentów 

przedstawia bardzo śmiałe pomysły muzyczne. Niektóre fragmenty brzmią wręcz 

bardziej nowocześnie niż to, co kompozytor pozostawił po sobie w formie ukończonej. 

Skłonność do eksperymentowania Marino Formenti odnalazł na przykład w szkicach 

Roberta Schumanna. W projekcie Torso umieścił jedenaście z dwudziestu trzech szkiców 

pochodzących ze słynnej Brautbuch. W przeciwieństwie do wielu innych fragmentów, 

które stanową zalążki kompozycji, szkice Schumanna są jedynie kompozytorskimi 

 
232 Marino Formenti, Torso, dokumentacja projektu, https://marinoformenti.net/torso/ [dostęp: 20.4.2022].  
233 Nikolaos-Laonikos Psimikakis-Chalkokondylis, Unfinished Business. An investigation into the ethics 

of finishing unfinished works, http://imslp.info/files/imglnks/usimg/0/0b/IMSLP60734-PMLP124343-

Laonikos_-_Essay_4_-_Unfinished_Business.pdf [dostęp: 2.9.2021].  
234 Marino Formenti, Torso, dokumentacja projektu, https://marinoformenti.net/torso/ [dostęp: 3.5.2020]. 

https://marinoformenti.net/torso/
http://imslp.info/files/imglnks/usimg/0/0b/IMSLP60734-PMLP124343-Laonikos_-_Essay_4_-_Unfinished_Business.pdf
http://imslp.info/files/imglnks/usimg/0/0b/IMSLP60734-PMLP124343-Laonikos_-_Essay_4_-_Unfinished_Business.pdf
https://marinoformenti.net/torso/
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ćwiczeniami, notatkami pomysłów, z których większość nie została nigdy w żadnej 

kompozycji Schumanna wykorzystana czy rozwinięta235.  

Marino Formenti pokazał muzykę jako otwarty proces, a nie skończone dzieło. Ujawnił 

„kuchnię” kompozytorską Schumanna, by pokazać, jak przygotowywał on grunt pod 

swoje kompozycje, które traktuje jako dynamicznie zmieniające się idee, a nie lite formy. 

W projekcie Torso można więc dostrzec również próbę zbadania możliwych, choć 

niezaistniałych ścieżek rozwoju stylów kompozytorskich. Albo fantazję na temat 

potencjału muzyki. W ten sposób Formeti skonfrontował słuchaczy z wiedzą dostępną 

zwykle tylko badaczom twórczości poszczególnych kompozytorów. A także obudził 

ciekawość i dał impuls do aktywnego, pogłębionego słuchania czy nawet spekulacji, 

dlaczego dany fragment nie został ukończony, co jest w nim udane, a co ewidentnie 

ukazuje zderzenie ze ścianą. 

Dramaturgia projektu Torso jest porwana, pełna napięcia i uporczywie zawieszanego 

głosu, co nadaje mu jeszcze większej siły wyrazu. Z pewnością sporym wyzwaniem było 

zbudowanie spójnej całości nie z całych utworów, lecz z ich fragmentów. Torso ma 

postać swoistej metakompozycji. Jej plan formalny wyznacza z jednej strony chronologia 

powstania poszczególnych fragmentów (od Bacha do Momiego), z drugiej strony 

powracające niczym refren szkice Arnolda Schönberga. Pianista dał tu upust swojej 

czysto kompozytorskiej fantazji, która odgrywa ważną rolę w jego praktyce 

dramaturgicznej: „Zaraz jak tylko pierwszy raz usiadłem do fortepianu, uderzyłem parę 

dźwięków i akordów, natychmiast zapisałem je na papierze. Granie na fortepianie 

i komponowanie były dla mnie zawsze jedną i tą samą sprawą”236. 

Inspiracją dla Torso były m.in. praktyki kompozytorskie Jeana Barraqué’a i Györgya 

Kurtága (np. utwór Kafka-Fragmente). Obsesję fragmentu odnajdziemy również 

w późnej twórczości Luigiego Nona (np. kwartet Fragmente-Stille, an Diotima). W tym 

sposobie konstruowania programu rozpoznajemy metodę wykorzystaną przez 

Formentiego także w projektach Liszt Inspections i Kurtág’s Ghosts. Wszystkie powstały 

 
235 Robert-Schumann-Forschungsstelle e. V., strona internetowa, https://www.schumann-

ga.de/wordpress/?page_id=196 [dostęp: 3.5.2020]. 
236 Marino Formenti [za: Backstage with Marino Formenti, [w:] MuseNews. Interviews with Musicians, 

https://marinoformenti.files.wordpress.com/2019/07/iwm_press.pdf [dostęp: 3.5.2020]]. 

https://www.schumann-ga.de/wordpress/?page_id=196
https://www.schumann-ga.de/wordpress/?page_id=196
https://marinoformenti.files.wordpress.com/2019/07/iwm_press.pdf


 
 

112 

mniej więcej w tym samym czasie, między 2008 i 2013 rokiem. Fragmentaryczność 

stanowi lejtmotyw dramaturgicznych praktyk Marina Formentiego. 

3.1.2. Minor Music 

Innym przykładem mierzenia się z kategorią arcydzieła jest projekt Minor Music, 

przygotowany w 2017 roku na zamówienie festiwalu Donaueschinger Musiktage przez 

polskiego kuratora, socjologa muzyki i artystę dźwiękowego Michała Liberę. Aktywny 

na scenie muzyki eksperymentalnej także jako producent, wydawca i krytyk, w swoich 

licznych przedsięwzięciach Michał Libera bada społeczne konteksty muzyki. W serii 

koncertów PLAYBACK PLAY koncentrował się na relacji między kompozytorem 

i wykonawcą, w tym na zapośredniczającej tę relację partyturze. Z kolei w projekcie 

Krew na liściach. Muzyka jako teoria społeczna, składającym się z serii wykładów, 

dyskusji i koncertów, zwieńczonych wydaniem książki, rozwijał pytania postawione 

przez Jacques’a Attaliego w pracy Noise. Political Economy of Musik, badając, jak 

kompozytorzy i artyści dźwięku teoretyzują za pomocą muzyki na takie tematy jak 

miłość, kradzież, bieda, populizm czy postęp237.  

Jedną z ulubionych strategii artystyczno-badawczych Michała Libery jest 

nadinterpretacja, wyrażająca się w nieortodoksyjnym, niekanonicznym, często bardzo 

swobodnym podejściu do muzycznych oryginałów. Libera jest pomysłodawcą 

i kuratorem serii nagrań płytowych Populista, w której ukazały się autorskie opracowania 

zaproszonych przez Liberę muzyków na temat utworów m.in. Luca Ferrariego, Roberta 

Ashleya, Mauricia Kagela, a także Roberta Schumanna i Giuseppe Tartiniego238. 

Strategia nadinterpretacji lub mylnej interpretacji (misinterpretation) jest formą badania 

granic muzyczności, ale także społecznych uwarunkowań muzyki zawartych w pojęciu 

dzieła oraz formach jego mediacji. Libera lubi podkreślać, że jest przede wszystkim 

socjologiem – i perspektywa socjologa stanowi klucz do większości jego przedsięwzięć 

artystycznych. Jego podejście jest przy tym pokrewne badaczom reprezentującym „nową 

socjologię muzyki”.  

 
237 Krew na liściach. Muzyka jako teoria społeczna, red. Michał Libera, Zachęta Narodowa Galeria 

Sztuki, Warszawa 2010.  
238 Katalog płyt wydanych przez Bôlt Records w serii Populista, 

https://www.boltrecords.pl/3,populista,pl.html [dostęp: 20.4.2022].  

https://www.boltrecords.pl/3,populista,pl.html
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W tekście Music and Mediation: Towards a new Sociology of Music Antoine Hennion 

sformułował propozycję metodologiczną, która łączy podejście socjologiczne 

i estetyczne239. Francuskiego socjologa interesowało analizowanie nie tyle zawodu 

muzyka czy gustu publiczności, ile samej muzyki oraz tego, co ją zapośrednicza, czyli 

umożliwia jej istnienie. Swoją uwagę kierował on na społeczne i materialne 

uwarunkowania muzyki, które obejmują m.in. instytucje, formy zapisu, instrumenty 

muzyczne, nagrania, koncerty, wykonawców, technologie, dyskursy, cielesne nawyki 

i gesty. Gęsta sieć tych elementów i ich wzajemne oddziaływanie kształtują muzykę 

w nie mniejszym stopniu niż idealistycznie pojmowana wyobraźnia czy wola 

kompozytora.  

Rozumienie dzieła sztuki jako mediacji oznacza uważne przyglądanie się wszelkim 

gestom, ciałom, nawykom, materiałom, przestrzeniom, językom i instytucjom, które to 

dzieło zamieszkują. Style, gramatyka, systemy smaku, programy, sale koncertowe, 

szkoły czy działacze – bez tych wszystkich zakumulowanych mediacji żadne piękne 

dzieło sztuki nie zaistnieje240. 

Rozwijająca teorię muzycznych mediacji brytyjska antropolożka i muzyczka Georgina 

Born sformułowała koncepcję asamblażu jako zakumulowanych mediacji, definiując go 

jako „serię lub sieć relacji między dźwiękami muzycznymi, podmiotami ludzkimi 

i innymi, praktykami, przedstawieniami, kosmologiami, dyskursami i reprezentacjami, 

technologiami, przestrzeniami i relacjami społecznymi”241. Zdaniem Born, muzyka nigdy 

nie jest jednorodnym bytem, lecz istnieje w wielu pośrednich, gotowych i dostępnych 

mediacjach tworzących asamblaż. Nowa socjologia muzyki analizuje więc dzieło 

muzyczne przez sposób jego produkcji, dystrybucji czy podział ról w tych procesach. 

W odróżnieniu od Adorna, który relację dzieło – społeczeństwo ujmował bardzo 

abstrakcyjnie i uogólniająco, Hennion, Born i inni teoretycy muzycznych mediacji 

skłaniają się ku analizie muzyki w jej konkretnych, przyziemnych, materialnych 

i ludzkich przejawach.  

 
239 Antoine Hennion, Music and Mediation: Towards a new Sociology of Music, [w:] The Cultural Study 

of Music: A Critical Introduction, red. Martin Clayton, Trevor Herbert, Richard Middleton, Routledge, 

London 2003, s. 80–91. Tekst dostępny jest również w sieci: https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-

00193130/document [dostęp: 9.5.2019] 
240 Ibidem. 
241 Georgina Born, Listening, Mediation, Event: Anthropological and Sociological Perspectives, „Journal 

of the Royal Musical Association” 2010, 135, s. 79–89. Tekst dostępny jest również w sieci: 

https://www.academia.edu/11844066/Listening_Mediation_Event_Anthropological_and_Sociological_Pe

rspectives_2010_ [dostęp: 9.5.2019]. 

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00193130/document
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00193130/document
https://www.academia.edu/11844066/Listening_Mediation_Event_Anthropological_and_Sociological_Perspectives_2010_
https://www.academia.edu/11844066/Listening_Mediation_Event_Anthropological_and_Sociological_Perspectives_2010_
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Projekt Minor Music reprezentował takie właśnie podejście i skupiał w sobie większość 

zainteresowań artystycznych i teoretycznych Michała Libery. Punktem wyjścia była 

kwestia prawa do muzyki, rozumianego w sensie nie tyle legalistycznym, ile estetyczno-

filozoficznym, wyrażona w zestawie retorycznych pytań postawionych przez Petera 

Szendy’ego w przywołanym w nocie programowej cytacie: 

Wydaje się konieczne, by pytanie o prawo do muzyki sformułować nieco inaczej: jakie 

miejsce dzieło muzyczne wyznacza swojemu słuchaczowi? W jaki sposób wymaga od 

nas, byśmy go słuchali? Jakich środków używa, aby skomponować słuchanie? Ale także: 

jaki zakres, jaką przestrzeń do gry rezerwuje dzieło dla tych, którzy je grają lub słyszą, 

dla tych, którzy je interpretują, z instrumentami lub bez? [...] Kto ma prawo do muzyki? 

Pytanie to można również sformułować następująco: co ja mogę zrobić z muzyki? Co 

mogę zrobić z muzyką? Ale także: co mogę jej zrobić, co mogę zrobić muzyce? Co mam 

prawo uczynić z muzyki, z muzyką, muzyce?242 

Na program Minor Music złożyły się trzy koncerty z udziałem Eugene’a Chadbourne’a, 

Barbary Kingi Majewskiej i Alexa Watermana. Każdy z muzyków przygotował solowy 

minirecital na podstawie jednego z trzech arcydzieł: Wariacji Goldbergowskich Johanna 

Sebastiana Bacha, Tristana i Izoldy Richarda Wagnera oraz cyklu operowego Licht 

Karlheinza Stockhausena. O ile Wariacje Goldbergowskie to utwór solowy, o tyle 

wielogodzinny dramat muzyczny Wagnera czy monstrualny, blisko trzydziestogodzinny 

cykl siedmiu oper Stockhausena wydają się niewyobrażalne do opracowania przez 

muzyka mającego do dyspozycji jedynie własny głos, ciało, instrument. Materiał 

muzyczny każdego z utworów musiał więc być poddany skrajnej redukcji, jeśli nie 

całkowitej rekompozycji. W ten sposób trzy muzyczne kamienie milowe zostały 

przeskalowane i przeniesione w nową, obcą dla nich przestrzeń: „Chodziło 

o umieszczenie arcydzieł w niemożliwej sytuacji. W małej, improwizowanej 

i prowizorycznej ramie, wykonywanych przez zaledwie jedną osobę, przy użyciu 

najprostszych środków”243.  

Transkrybowanie, przepisywanie czy aranżowanie dzieł innych twórców to temat rzeka 

– także w XX wieku (a może zwłaszcza wtedy?) powstało wiele opracowań istniejących 

 
242 Peter Szendy [za: nota programowa do projektu Minor Music, 

https://www.swr.de/swrclassic/donaueschinger-musiktage/article-swr-320.html [dostęp: 21.4.2022]]. 
243 Alex Waterman [za: Ida Hermes, Die Labertasche, „Terzwerk”, 15.11.2017, 

https://www.terzwerk.de/die-labertasche/ [dostęp: 6.9.2021]]. 

https://www.swr.de/swrclassic/donaueschinger-musiktage/article-swr-320.html
https://www.terzwerk.de/die-labertasche/


 
 

115 

utworów244. Swoisty renesans dziewiętnastowiecznych praktyk transkrypcji przyniosła 

rewolucja technologiczna i remiks, który Peter Szendy nazwał praktyką słuchania 

krytycznego i relacyjnego245. Kluczowe pytanie o transkrypcję dotyczy więc dziś nie 

tylko sposobu opracowania, względnie stopnia wierności oryginałowi, ale także celu tego 

działania. Analizująca dziewiętnastowieczne transkrypcje utworów Fryderyka Chopina 

Barbara Literska wylicza m.in. cele dydaktyczne, komercyjne, popularyzatorskie, 

pragmatyczne (poszerzanie repertuaru). Transkrypcje mogły być też wyrazem uznania 

dla twórczości danego kompozytora i powstać z pobudek osobistych246. W XX wieku 

doszły do tego motywacje estetyczno-filozoficzne, polityczno-prawne, socjologiczno-

krytyczne, technologiczne i inne. Współczesne konteksty i praktyki transkrypcji to 

zagadnienie zbyt złożone, by streścić je w jednym akapicie, wymagają z pewnością 

odrębnego studium. 

Projekt Minor Music wykorzystywał nadinterpretację jako strategię artystyczno-

badawczą, która w związku z festiwalem Donaueschinger Musikatge zyskała nowe 

znaczenia. Projekt wyrósł z osobistych odczuć Michała Libery, które przekształcił on 

w pomysł polegający na konieczności zmierzenia się z gigantem i konfrontacji 

z niemożliwym.  

Cały pomysł na ten program wynikał z bycia onieśmielonym i zaskoczonym tym, że ktoś 

mi to proponuje. Donaueschinger Musiktage to pierwszy festiwal muzyki współczesnej 

na świecie, pierwsza edycja odbyła się w 1921 roku. Czułem, że jedyne, co naprawdę 

chciałbym tam zaproponować, to jakaś forma zdania sprawy z tego, że ktoś postawił mnie 

pod gigantycznym gmachem historii niemieckiej muzyki współczesnej. 

Zaproponowałem trzy solowe koncerty z materiałem niemieckich kompozytorów: 

Bachem, Wagnerem i Stockhausenem. Na zasadzie przekornej próby postawienia trzech 

muzyków w tej sytuacji, w której ja zostałem postawiony247. 

 
244 Heiner Goebbels przepisywał pieśni Hansa Eislera, a Luciano Berio – piosenki zespołu The Beatles. 

Kilkadziesiąt autorskich opracowań utworów innych kompozytorów (m.in. Scarlattiego, Bacha, Mozarta, 
Gesualda, Liszta i Rossiniego) ma w dorobku Salvatore Sciarrino. Swoistą obsesją transkrybowania 

owładnięty był też m.in. György Kurtág. Ze współczesnych praktyk transkrypcji wspomnijmy projekt 

z udziałem zespołu Zeitkratzer, który transkrybował na instrumenty akustyczne nagrania utworów 

muzyki elektroakustycznej powstałej w Studiu Eksperymentalnym Polskiego Radia w Warszawie. 

Oryginalne podejście do transkrypcji prezentuje też m.in. kompozytor Maximilian Marcoll w serii 

utworów zatytułowanych Ampromprification. 
245 Peter Szendy, Listening. A history of our ears…, s. 137. 
246 Barbara Literska, Dziewiętnastowieczne transkrypcje utworów Fryderyka Chopina…, s. 47–77. 
247 Filip Lech, Wszystkie słowa przychodzą do nas z zewnątrz. Rozmowa z Michałem Liberą, 

https://culture.pl/pl/artykul/michal-libera-wszystkie-slowa-przychodzily-do-nas-z-zewnatrz-wywiad 

[dostęp: 11.2.2021]. 

https://culture.pl/pl/artykul/michal-libera-wszystkie-slowa-przychodzily-do-nas-z-zewnatrz-wywiad


 
 

116 

Festiwal w Donaueschingen wydaje się dla projektu Minor Music szczególnie istotny. To 

nie tylko najstarszy na świecie festiwal muzyki współczesnej, ale także jeden 

z najbardziej prestiżowych i opiniotwórczych oraz jeden z największych (rocznie 

odwiedza go około dziesięciu tysięcy osób) przeglądów najnowszej twórczości 

kompozytorskiej. To żywe muzeum nowej muzyki. W Donaueschingen prawykonania 

miały takie kamienie milowe muzyki drugiej połowy XX wieku, jak m.in. orkiestrowe 

utwory Metastaseis (1955) Iannisa Xenakisa, Atmosphères (1961) Györgya Ligetiego, 

Coro (1976) Luciana Beria, Fluorescencje (1962) Krzysztofa Pendereckiego, 

Pianophonie (1979) Kazimierza Serockiego czy kinetyczna rzeźba dźwiękowa Zwei 

Mann Orchester (1973) Mauricia Kagela. Festiwal pozostaje mecenasem twórczości 

kompozytorskiej, co roku zamawia nowe utwory. Współorganizowany przez rozgłośnię 

radiową SWR i wszystkie podległe jej zespoły, przede wszystkim Orkiestrę Symfoniczną 

SWR, która od 2005 roku przyznaje nagrodę za najlepszy utwór festiwalu, 

Donaueschinger Musiktage wspiera powstawanie muzyki koncertowej: orkiestrowej 

i ansamblowej. Od lat dziewięćdziesiątych XX wieku inspiruje też tworzenie instalacji 

dźwiękowych, performansów i muzyki konceptualnej. Mimo programowej otwartości na 

różne formy i gatunki z pogranicza sztuk wszelakich w centrum programu 

Donaueschinger Musiktage pozostają jednak przede wszystkim koncerty z udziałem 

orkiestry, zaś nowe kompozycje na ten iście królewski skład traktowane są jako 

najważniejsze i najbardziej prestiżowe, są nagradzane i wspierane przez radiofonię przez 

dalszą promocję na antenie. To właśnie te utwory przyciągają największą uwagę 

publiczności i mediów, o czym świadczą dogłębne omówienia poszczególnych 

kompozycji w relacjach z festiwalu248. Swój prestiż festiwal buduje i umacnia zatem 

przede wszystkim przez umiejętne przyznawanie zamówień kompozytorskich, które 

mogą potencjalnie przyczynić się do powstania arcydzieł. Im więcej arcydzieł, tym 

większy prestiż i znaczenie festiwalu takiego jak Donaueschinger Musiktage. Oto 

największa stawka, a także pewien charakterystyczny wyróżnik pośród innych 

międzynarodowych przeglądów nowej muzyki, które nie są tak mocno skoncentrowane 

wokół zamówień kompozytorskich oraz orkiestry symfonicznej. Współczesne praktyki 

muzyczne są bardziej zróżnicowane, niż mogłoby to wynikać z formuły Donaueschinger 

Musiktage. Wielu ambitnych, utalentowanych twórców, zwłaszcza młodszego pokolenia, 

 
248 100 Jahre Neue Musik. Die Donaueschinger Musiktage, red. Björn Gottstein, Michael Rebhahn, 

Henschel Verlag, Leipzig 2021, s. 114. 
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nie jest wcale zainteresowanych pisaniem muzyki na orkiestrę ani nawet tworzeniem 

arcydzieł249. Awangarda szuka dla siebie miejsca na obrzeżach głównego nurtu, negując 

aparat estetyczny w postaci zespołu symfonicznego, radiofonii jako medium przekazu 

niezdolnego do rejestracji takich elementów jak performans, wizualność, przestrzeń czy 

koncept, i wreszcie samego koncertu jako ramy do prezentowania dzieł, określającej 

relacje współpracy i wszelkie inne warunki twórcze. Chcąc pozostać przeglądem 

inspirującym i opiniotwórczym, festiwal w Donaueschingen musi stale szukać swojego 

miejsca w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości muzyki, co oznacza m.in. 

gotowość krytycznego spojrzenia na własną historię oraz artystyczny dorobek. Jest to 

trudne, niemniej w ostatnich latach festiwal podejmował próbę poszerzenia perspektyw 

muzyki o elementy krytyki jej własnego aparatu250. Mimo to projekty takie jak Minor 

Music, które problematyzują standardy produkcji i recepcji nowej muzyki i których 

w Donaueschingen w ostatniej dekadzie paradoksalnie nie brakowało, nie przyciągają 

takiej uwagi, jak koncerty z udziałem ansambli czy orkiestry.  

Inscenizując ironiczne obezwładnienie wielkością tradycji niemieckiej Neue Musik oraz 

splendorem najstarszego festiwalu współczesnej twórczości kompozytorskiej, projekt 

Minor Music był de facto jego wszechstronną krytyką. Przypuszczalnie artyści biorący 

udział w przedsięwzięciu tak naprawdę wcale nie aspirowali do otrzymania zamówienia 

na utwór orkiestrowy, nie byli też zainteresowani twórczością muzyczną zdefiniowaną 

w kategoriach dzieła kompozytorskiego podanego do precyzyjnego odtworzenia zgodnie 

z kanonem wykonawstwa muzyki klasycznej bądź nowej. Przekomponowując Wagnera 

czy Stockhausena, stawiali pod znakiem zapytania standardową relację między twórcą 

i podporządkowanym mu wykonawcą, przyznając sobie więcej interpretacyjnej 

niezależności i artystycznej podmiotowości. Spojrzenie na gigantów z podziwem 

zmieszanym z ironicznym dystansem spotykało się tu z krytyką mechanizmu 

 
249 Przykładem może być Jagoda Szmytka, która dostała z Donaueschinger Musiktage zamówienie na 

utwór orkiestrowy i go nie zrealizowała, gdyż zajęła się performansem i organizowaniem konceptualnych 

wydarzeń muzyczno-artystycznych Play Plattform. Por. Jagoda Szmytka, strona internetowa artystyki, 

http://www.jagodaszmytka.com/ [dostęp: 20.4.2022]. 
250 W niniejszej pracy analizuję jeszcze jeden projekt, który został zrealizowany w Donaueschingen 

w 2017 roku, mianowicie L’école de la claque Billa Dietza. Także w kolejnych latach na festiwalu 

prezentowano projekty „niekoncertowe” i niezorientowane na dzieło kompozytorskie, np. instalację Das 

Festival duetu artystycznego Melanie Mohren i Bernharda Herbordta (działających jako Die Institution), 

którzy w 2019 roku na placu przed Donauhallen powołali do życia „konkurencyjny” festiwal dzieł 

nieistniejących lub niemożliwych – por. dokumentację projektu: https://vimeo.com/369701678 [dostęp: 

22.4.2022]. 

http://www.jagodaszmytka.com/
https://vimeo.com/369701678
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funkcjonowania współczesnej twórczości muzycznej w trybach machiny instytucjonalnej 

służącej do (re)produkcji arcydzieł. 

Minor Music to ironiczny komentarz do idei arcydzieła. Trzy muzyczne kamienie milowe 

zostaną zinterpretowane w nowej, nadzwyczaj skromnej ramie. Na pierwszy plan 

wysunie się muzyczna substancja dzieł Johanna Sebastiana Bacha, Richarda Wagnera 

i Karlheinza Stockhausena. Jednocześnie, wobec utraty wielkości i wzniosłej fasady, 

dziełom tym zawsze grozić będzie popadnięcie w śmieszność251. 

Wybór miejsca wykonania nie był przypadkowy. Projekt został zaprezentowany nie 

w przestrzeni koncertowej, lecz na terenie dawnych nazistowskich koszar 

w Donaueschingen. Surowa militarna architektura z lat trzydziestych XX wieku, 

w dodatku historycznie obciążona, tworzyła wymowną scenografię dla podszytego ironią 

spektaklu uwielbienia. Koncerty odbyły się w sali balowej oficerskiego kasyna, pod 

ciężkimi żyrandolami w formie drewnianych pierścieni nabitych kulistymi lampami, 

które zwisały z drewnianych kasetonów. Sala miała charakter pokazowy 

i reprezentacyjny, niegdyś odbywały się tam huczne przyjęcia. Przetrwała 

bombardowania i stała się ponurym wspomnieniem najciemniejszej nocy w historii 

Niemiec252. Ta szczególnie surowa oprawa, w połączeniu ze skrajną redukcją treści 

muzycznych oryginałów, pozbawionych kunsztownego brzmienia, barwnej orkiestracji 

i scenicznego rozmachu, sprzyjała wyobcowaniu i ośmieszeniu dzieł. Skoro, jak pisała 

Lydia Goehr, rama jest sposobem informowania odbiorcy o statusie i randze dzieła, 

prezentacja muzyki w tej mało prestiżowej przestrzeni musiała wpłynąć na jej recepcję. 

Wpływ ten potwierdziła w relacji z koncertu Ida Hermes, która tak scharakteryzowała 

panującą na koncercie atmosferę:  

Dziwne miejsce. Plastikowe plandeki i taśmy odgradzające, którymi zalepione są puste 

futryny drzwi, strzegą dostępu. Wreszcie jakieś przejście. Kawałki parkietu skrzypią 

w stęchłym cieple, świadcząc o duchach, które zagnieździły się w rysach i rowkach 

drewnianej podłogi. Obudzone ciepłem, szepczą stare historie. Narodowosocjalistyczna 

przeszłość sączy się z każdego miejsca w budynku253. 

 
251 Michał Libera, Minor Music, komentarz do projektu, https://www.swr.de/swrclassic/donaueschinger-

musiktage/event-swr-972.html [dostęp: 4.9.2021]. 
252 Budynek kasyna został tymczasem przekształcony na blok mieszkalny.  
253 Ida Hermes, Die Labertasche, „Terzwerk”, 15.11.2017, https://www.terzwerk.de/die-labertasche/ 

[dostęp: 8.9.2021]. 

https://www.swr.de/swrclassic/donaueschinger-musiktage/event-swr-972.html
https://www.swr.de/swrclassic/donaueschinger-musiktage/event-swr-972.html
https://www.terzwerk.de/die-labertasche/
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Zderzenie dawnej, upadłej i skompromitowanej „świetności”, której pamiątką jest była 

nazistowska sala balowa, z nieśmiertelną świetnością muzycznych arcydzieł, tworzyło 

też niepokojące napięcie, przypominając, że obie one były dziełem Niemców.  

Pierwszy minirecital należał do Eugene’a Chadbourne’a, który zagrał Wariacje 

Goldbergowskie Bacha na banjo. Swoją interpretację w stylu bluegrass, łączącą Bacha 

z elementami muzyki country i swobodnej improwizacji, zatytułował German Country 

and Western. Chadbourne już wcześniej brał na warsztat muzykę Bacha, nagrał na banjo 

jego sonatę i partitę254. Instrument, którego historia nie jest związana z muzyką klasyczną, 

lecz z ludową muzyką amerykańską, przenosi muzykę Bacha w obcy, wręcz egzotyczny 

dla niej wymiar255. 

Na drugim recitalu sopranistka Barbara Kinga Majewska wykonała monolog 

zatytułowany Isolde, Brangäne and Marke, będący jej autorskim i kobiecym spojrzeniem 

na Tristana i Izoldę Wagnera. Majewska odjęła dramatowi muzycznemu patetyczny ton 

i wyrażającą się w zawiłościach Wagnerowskiej harmoniki, meandrach jego melodyki 

i rozbudowanej formie manifestację potęgi, skupiając się na kilku wybranych frazach 

i motywach, które zapętliła, przeplatając śpiew recytacją. W centrum swojego 

solilokwium umieściła spojrzenie Tristana, a wszystko, czym dysponowała, był jej 

własny głos, bez towarzyszenia innych instrumentów.  

Trzecią część przygotował Alex Waterman na podstawie Licht Karlheinza Stockhausena. 

Z dwudziestodziewięciogodzinnego cyklu operowego stworzył 

dwudziestodziewięciominutowy cykl pieśni zatytułowany LIGHT MUSIC na głos, 

elektronikę i światło. Artysta pojawił się na antresoli umiejscowionej nad głównym 

wejściem do sali balowej i niczym kaznodzieja z podniesionym palcem wyrzucał z siebie 

wodospady słów, którym towarzyszyły „elektroniczne pejzaże dźwiękowe i kolorowy 

pokaz świateł, które zaczarowały nazistowską salę taneczną w przypominającą sektę salę 

kościelną”256. Nieoczekiwanie, trzy tygodnie przed premierą, Fundacja im. Stockhausena 

zablokowała wykonanie Watermana, nie udzielając artyście ani festiwalowi praw do 

dzieła swojego patrona. Zakaz ten był wielce wymowny z punktu widzenia założeń 

 
254 Eugene Chadbourne, German Country and Western: Bach Sonata and Partita #1 for violin adapted 

for 5-string banjo, płyta CD, Volatile Records, Glasgow 2002.  
255 Por. Adam Czech, Ordynaci i trędowaci. Społeczne role instrumentów muzycznych, słowo/obraz 

terytoria, Gdańsk 2013, s. 190–217. 
256 Ida Hermes, Die Labertasche… 
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projekt Minor Music. Alex Waterman zmuszony był wykropkować nazwisko 

kompozytora, a także zmienić koncepcję występu w, jak to opisał Libera, „operetkę 

o niemieckim kompozytorze, który zafascynował się twórcą płatków Kellogg’s, 

zafascynowany tym skomponował swoje wielkie dzieło o tym, jak ważne jest zjedzenie 

porządnego śniadania”257.  

Projekt Minor Music miał również jeszcze inny, bardziej emocjonalny i osobisty wymiar. 

Sprowadzając trzy arcydzieła wszech czasów do poziomu zwykłego słuchacza, zwykłego 

wykonawcy, pojedynczego muzyka, artyści próbowali zdać sprawę także z ich osobistej, 

intymnej, prywatnej relacji z arcydziełem. Projekt był wszystkim, tylko nie czołobitnym 

podejściem do muzycznych arcydzieł, jednak nie miał za zadanie ich całkowicie 

zanegować. Ukazywał za to całą gamę sprzecznych emocji, jakie towarzyszą słuchaniu 

dzieł mistrzów przez innych artystów. Jak zaznaczył kurator Michał Libera, ich podejście 

„nie odsłania nawet najmniejszego śladu pokusy nowego wykonania utworu klasycznego. 

Minor Music nie jest o tym. Raczej o samotniku przyłapanym w nocy w majestatycznym 

wnętrzu wykwintnego muzeum, wpatrującym się w zapierający dech w piersiach obraz”. 

I o towarzyszących temu sprzecznych emocjach:  

O byciu aresztowanym. Zakochanym. Sfrustrowanym. Przerażonym. A potem nienawiść. 

Potem znowu podziw. To wszystko może tam być. Bycie podporządkowanym, 

a następnie podporządkowującym, stawianie czoła niewinnemu szantażowi, ale także 

i z tej samej konieczności – taniemu, jakimi niewątpliwie są wszystkie szantaże, w tym 

te największe. Rywalizacja, uznanie i bogactwo, kto wie – mogą też unosić się 

w powietrzu tej wspaniałej instytucji258. 

Zamiast namaszczonych, pełnych respektu i profesjonalizmu interpretacji arcydzieł 

Bacha, Wagnera i Stockhausena jako nienaruszalnych obiektów muzealnych, 

domagających się odpowiedniego wykonania oraz recepcji, artyści Minor Music 

zaproponowali bardzo osobiste, intymne i pełne ambiwalencji spojrzenia na 

niedoścignione ideały mistrzów. Odzierając arcydzieła z ich splendoru, a niekiedy wręcz 

je ośmieszając, stawiali pytania nie tylko o to, co jako artyści, słuchacze, ludzie mają 

prawo zdobić z muzyką, ale także o to, czy mogą w ogóle nawiązać z arcydziełem 

jakikolwiek dialog z pozycji innej niż niższa? 

 
257 Filip Lech, Wszystkie słowa przychodzą do nas z zewnątrz. Rozmowa z Michałem Liberą… 
258 Michał Libera w komentarzu do projektu Minor Music, 

https://www.swr.de/swrclassic/donaueschinger-musiktage/article-swr-320.html [dostęp: 20.4.2022]. 

https://www.swr.de/swrclassic/donaueschinger-musiktage/article-swr-320.html
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Niższość miała szczególne znaczenie dla twórców Minor Music i niosła pewien 

subwersywny potencjał. Tytuł projektu Minor Music był nawiązaniem do książki Gilles’a 

Deleuze’a i Félixa Guattariego Kafka. Ku literaturze mniejszej. Francuscy filozofowie 

zdefiniowali w niej pojęcie mniejszościowości, które Libera odniósł do muzyki.   

Określenie mniejsza nie jest oznacznikiem dla jakichś wybranych literatur, lecz określa 

rewolucyjne uwarunkowania każdej literatury na łonie tej, którą nazywamy wielką (lub 

kanoniczną). Nawet ktoś, kto ma nieszczęście urodzić się w kraju wielkiej literatury, jest 

zmuszony pisać w jej języku, tak jak czeski Żyd pisze po niemiecku albo jak Uzbek po 

rosyjsku. Pisać niczym pies, który kopie swoją dziurę, szczur, który wydrapuje swoją 

norę. A wszystko po to, by odnaleźć swój własny niedorozwój, własną gwarę, swój 

własny, Trzeci Świat, swoją pustynię259.  

U Kafki ten „niedorozwój” przejawiał się, jak wylicza przywoływany przez Deleuze’a 

i Guattariego biograf czeskiego pisarza Klaus Wagenbach, w licznych językowych 

niezręcznościach i błędach, takich jak „niepoprawne użycie przyimków; nadużywanie 

zaimków; wykorzystanie czasowników-wytrychów (takich jak choćby czasownik giben, 

dla serii »wkładać, siedzieć, kłaść, zabierać«, która wytwarza wówczas intensywność); 

zwielokrotnienie (multiplication) i następowanie po sobie przysłówków; użycie konotacji 

związanych z bólem”260. Słowa z trudem wiążą się ze sobą, „spółgłoski z blaszanym 

pobrzękiem ocierają się o siebie szeregiem, a samogłoski przyśpiewują niby Murzyni 

wystawieni na pokaz”261. 

Oprócz dystansu względem arcydzieła i wpisanych w nie standardów produkcji i recepcji 

projekt Minor Music poruszał też kwestię relacji między kulturą dominującą 

i zdominowaną i był próbą obronienia się przed hegemonią silnie oddziałującej muzyki 

niemieckiej, która tworzyła kolejną metaramę dla projektu. Wielka tradycja muzyczna od 

Bacha po Stockhausena stanowi nieunikniony punkt referencji dla każdego artysty 

muzyka. Czy nie jest tak, że wobec niemieckiej kultury muzycznej, manifestującej swoją 

potęgę m.in. w formie najdłużej działającego festiwalu nowej muzyki, który realnie 

tworzył historię tej formy sztuki w XX wieku, można stwierdzić jedynie półperyferyjność 

własnej kultury muzycznej (doświadczenie artystów z Polski) albo wręcz jej podrzędność 

 
259 Gilles Deleuze, Félix Guattari, Kafka. Ku literaturze mniejszej, tłum. Anna Zofia Jaksender, Kajetan 

Maria Jaksender, Wydawnictwo Eperons-Ostrogi, Kraków 2016. Cytat zaczerpnięty ze strony 

internetowej czasopisma „Machina Myśli”: http://machinamysli.org/kafka-ku-literaturze-mniejszej-

fragment/ [dostęp: 4.9.2021]. 
260 Ibidem.  
261 Ibidem. 

http://machinamysli.org/kafka-ku-literaturze-mniejszej-fragment/
http://machinamysli.org/kafka-ku-literaturze-mniejszej-fragment/
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(doświadczenie grającego na banjo Chadborne’a, którego muzyczną ojczyzną jest 

amerykańska muzyka ludowa)? 

Projekt Minor Music był przewrotną afirmacją małości, słabości, niedorozwoju, 

niższości, nieuniknionej porażki w zderzeniu z gigantem, która dokonała się w kontekście 

pełnego przepychu, glorii i majestatu muzeum muzyki współczesnej, kontynuującego 

najlepsze tradycje muzyki niemieckiej. Stwierdzając swoją z góry straconą pozycję 

w konfrontacji z arcydziełami oraz kulturą, która je zrodziła, jednocześnie mając za wzór 

przykład Kafki, artyści uruchomili rewolucyjny potencjał odmowy uczestnictwa 

w niemożliwym wyścigu o miejsce w muzealnej kolekcji pośród arcydzieł muzyki 

współczesnej. 

Projekt Minor Music diagnozował też poniekąd sytuację współczesnej muzyki, która to 

diagnoza odbijała się echem w relacji z festiwalu opublikowanej na łamach „Neue 

Musikzeitung”. Pytając sam siebie, jakie były muzyczne wydarzenia festiwalu, krytyk 

Gerhard R. Koch stwierdził, że tworzenie „rankingów” jest coraz trudniejsze, jeśli nie 

jest już aroganckie, a „wyczekiwane arcydzieł na miarę starych mistrzów – Stockhausena, 

Bouleza, Xenakisa, Ligetiego, Nono, Kagela, Berio, nawet Lachenmanna – wydaje się 

już nieosiągalne. Będziemy musieli z tym żyć”262. Głos ten nie jest bynajmniej odrębny 

i oddaje nastrój schyłku dawnego optymizmu wpisanego w koncepcję nowej muzyki, jaki 

dał się odczuć na scenie muzycznej w drugiej dekadzie XXI wieku. Była o nim mowa 

w rozdziale pierwszym niniejszej pracy. 

3.2. Programy 

Programy dawnych koncertów w niczym nie przypominały programów koncertów 

współczesnych, nie tylko zresztą swoją długością, ale także zawartością muzyczną. Były 

to swoiste rogi obfitości, które rządziły się zasadą nieustannej zmienności gatunków 

muzycznych, stylów i obsady wykonawczej. W osiemnasto- i dziewiętnastowiecznych 

programach sąsiadowały ze sobą utwory solowe, kameralne i orkiestrowe, instrumentalne 

i wokalne. Cykle były wykonywane wyłącznie we fragmentach, a między pojedyncze 

części kwartetów czy koncertów instrumentalnych wstawiano arie operowe, miniatury 

fortepianowe, a nawet popularne piosenki. Jak ognia wystrzegano się monotonii, dlatego 

 
262 Gerhard R. Koch, Idyllen, Inferno und mancherlei Rätselhaftes, „Neue Musikzeitung” 2017, 11, 

https://www.nmz.de/artikel/idyllen-inferno-und-mancherlei-raetselhaftes [dostęp: 8.9.2021].  

https://www.nmz.de/artikel/idyllen-inferno-und-mancherlei-raetselhaftes
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kameralną muzykę instrumentalną długo wykonywano na zmianę z wokalną, zaś pomysł, 

by wykonać cykl pieśni Schuberta czy Schumanna na jednym koncercie, uznawano za 

eksperyment niemal do końca XIX wieku263. 

Pieśń długo torowała sobie drogę na estrady, gdyż uchodziła za gatunek niekoncertowy, 

przynależący do sfery prywatnego muzykowania. Także występy solistyczne były nie do 

pomyślenia aż do czwartej dekady XIX wieku, kiedy to Liszt wymyślił recital, zuchwale 

wołając: „Koncert to ja!”264. Dotąd wirtuozi występowali wyłącznie z towarzyszeniem 

innych muzyków, np. Paganini chętnie grywał obok śpiewaków operowych. Liszt skrócił 

swój recital do godziny, gdyż nawet jego błyskotliwa osobowość i sceniczna charyzma 

nie były w stanie sprostać gustom dziewiętnastowiecznej publiczności, przywykłej do 

bardziej zróżnicowanych programów niż zestaw utworów na fortepian solo. Liszt był 

wszechstronnym innowatorem – nie tylko wymyślił nowy rodzaj koncertu, ale także 

pierwszy zaczął włączać do swoich programów utwory muzyki dawnej, Bacha i Haendla, 

łącząc je z dziełami „współczesnych” kompozytorów, takich jak Beethoven czy 

Chopin265.  

Do XIX wieku wśród wykonawców i słuchaczy królowała „muzyka współczesna”. 

Wprowadzenie muzyki dawnej do programów oznaczało nadanie dawnym utworom 

statusu „ponadczasowych arcydzieł”, jakiego ich twórcy im nie przypisywali. Precyzyjny 

zapis nutowy i wielokrotne wykonania budowały kanon muzycznych arcydzieł, które na 

stałe weszły do repertuaru na warunkach określonych przez Liszta w jego manifeście 

muzeum dzieł muzycznych266. Także muzyka kameralna była przez pewien czas 

niewyobrażalna bez przerywników wokalnych, a koncerty z muzyką czysto 

instrumentalną traktowano jeszcze na początku XIX wieku jako eksperymenty267. 

Programy nie musiały być z góry ustalone i sporo było improwizacji oraz podejmowania 

spontanicznych decyzji. Muzycy musieli liczyć się z koniecznością odpowiedzenia na 

życzenia słuchaczy, a podróżujący wirtuozi musieli umieć improwizować na zadany 

 
263 Edward Kravitt, The Lied in the 19th-Century Concert Life, „Journal of American Musicological 

Society” 1965, 28(2), s. 207–218. 
264 Kenneth Hamilton, After the Golden Age: Romantic Pianism and Modern Performance, Oxford 

University Press, Oxford 2008, s. 41. 
265 Alan Walker, Franz Liszt: The virtuoso years…, s. 285–286. 
266 Lydia Goehr, The Imaginary Museum of Musical Works…, s. 247.  
267 Na przykład w 1831 roku Felix Janiewicz „odważył się” w Edynburgu zorganizować koncert 

wyłącznie z muzyką instrumentalną, pierwszy w Anglii, co było „eksperymentem”, jak pisze 

Gwizdalanka, i wymagało odwagi. Por. Danuta Gwizdalanka, Złoty wiek muzyki kameralnej…, s. 85.  
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temat. W obiegu były też rozmaite parafrazy, opracowania i transkrypcje, które 

rozwiązywały lokalne i doraźne problemy z niedoborami w obsadzie wykonawczej czy 

umiejętnościach muzyków. Kompozytorzy naprędce aranżowali swoje utwory na 

mniejsze obsady. 

Programy szczególnie rozbudowane układano w Anglii, gdzie koncerty trwały najdłużej. 

Danuta Gwizdalanka przytacza relację Henryka Wieniawskiego, który grał na koncercie 

w 1861 roku. Program tego koncertu zawierał  

pieśni Beethovena, Schuberta, Cimarosy, Mendelssohna i Dusika, suitę Haendla, 

sonaty klawesynowe Scarlattiego, utwór Mozarta na dwa fortepiany zaanonsowany 

jako duet, sonatę skrzypcową Dusika, Suitę Bacha na wiolonczelę solo w opracowaniu 

fortepianowym, Kwartet smyczkowy D-dur Haydna op. 63, Kwartet smyczkowy Es-

dur op. 127 Beethovena268. 

Prasa pisała, że niewiele uszu jest w stanie to wytrzymać, w czym można dostrzec zmianę 

podejścia do muzyki i symptom kształtującej się kultury skupionego słuchania. 

W praktyce oznaczało to konieczność skrócenia koncertu i dostosowania jego długości 

do nowej formy percepcji. Zaczęły się także wyodrębniać różne rodzaje koncertów 

odpowiadające różnym obsadom wykonawczym. 

Od przełomu XIX i XX wieku kształtowały się typowe programy koncertów 

symfonicznych, kameralnych, a także wirtuozowskich recitali i wieczorów pieśni. Każda 

z odmian koncertu zyskała specyficzny kształt i rozwijała swój program wokół repertuaru 

zgodnego z daną obsadą wykonawczą. Program koncertu symfonicznego otrzymał formę 

trzyelementową i w zwykłej postaci składa się dziś najczęściej z uwertury, koncertu 

instrumentalnego oraz – wykonywanej po przerwie – symfonii. Koncerty kameralne 

obejmują trzy, cztery pozycje repertuarowe na daną i niezmienną w trakcie koncertu 

obsadę wykonawczą. Programy wieczorów pieśni obejmują całe cykle bądź ich wybory, 

jednak śpiewacy nie dzielą już estrady z innymi solistami czy zespołami. Programy 

poszczególnych odmian koncertów rozwinęły się wokół obsady wykonawczej, czy 

będzie to orkiestra symfoniczna, kwartet smyczkowy, solista, czy – jak w nowej muzyce 

– ansambl. Także recitale wirtuozowskie zyskały charakterystyczną strukturę 

programową, z dominującymi pozycjami repertuarowymi w postaci sztandarowych dzieł 

kilkunastu kompozytorów. Studium Rosy Ge poświęcone programom recitali 

 
268 Ibidem, s. 88. 
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pianistycznych w Carnegie Hall pokazuje, jak niewiele zmieniło się w ciągu ostatnich stu 

lat, zaś przeciętny zakres repertuarowy pianisty wirtuoza obejmuje utwory od Beethovena 

przez Chopina po Rachmaninowa269. 

Sala koncertowa jako „świątynia muzyki” wpłynęła radykalnie na zmianę nawyków 

percepcyjnych publiczności, która stopniowo zaczęła się wyciszać, co sprzyjało 

uważnemu słuchaniu muzycznych detali. Nowa kultura słuchania, a także narodziny 

muzykologii i związany z tym rozwój świadomości historycznej w ostatnich dekadach 

XIX wieku, sprzyjały zawężeniu programu i skupianiu się muzyków na bardziej 

zniuansowanej interpretacji. Coraz więcej muzyków było gotowych poświęcić się 

wąskiemu repertuarowi, studiować go latami i doskonalić wykonanie.  

Wirtuoz zmienił się w interpretatora, a wraz z tą zmianą zanikać zaczęła powszechna 

wśród muzyków jeszcze w XIX wieku umiejętność improwizacji oraz kompozycji. Coraz 

rzadziej (aczkolwiek wciąż jeszcze) można spotkać się na recitalach pianistycznych 

z autorskimi parafrazami czy wykonaniami utworów na życzenie publiczności, 

praktycznie zniknęła jednak z programów koncertów klasycznych zarówno muzyka 

dawna (Bach, Haendel), jak i muzyka współczesna270. Muzyka współczesna jest dziś 

domeną odrębnej grupy wykonawców, wyspecjalizowanych w technikach nowej muzyki. 

Podobnie stało się z muzyką barokową, którą „na poważnie” zajęli się soliści i zespoły 

muzyki dawnej. Postępujące specjalizacje w danym okresie historycznym czy stylu 

wykonawczym, w muzyce dawnej, w Chopinie czy muzyce współczesnej, zaowocowały 

wyodrębnieniem się niezależnych obiegów koncertowych oraz rozwój specyficznych dla 

każdego z nich konstrukcji programów. Mieszanie muzyk – podobnie jak mieszanie 

obsad wykonawczych – jest dziś na koncercie raczej wyjątkiem niż regułą i sugeruje 

krytyczny namysł kuratorski oraz próbę przezwyciężenia zinstytucjonalizowanych 

estetycznych podziałów. To samo dotyczy łączenia różnych gatunków muzycznych, 

takich jak pop, klasyka i np. muzyka tradycyjna.  

 
269 Rosy Ge, Solo Piano Recitals with a Comparison of Golden Age and Modern Day Concert Programs 

at Carnegie Hall, University of Kansas 2017, 

https://kuscholarworks.ku.edu/bitstream/handle/1808/25995/Ge_ku_0099D_15574_DATA_1.pdf?sequen

ce=1&isAllowed=y [dostęp: 31.3.2020]. 
270 Por. Maria I.J. Reich, Präludieren, Fantasieren, Collagieren: die Improvisation, eine vergessene 

Kunst im Klassischen Konzert, [w:] Das Konzert..., s. 105–120. 

https://kuscholarworks.ku.edu/bitstream/handle/1808/25995/Ge_ku_0099D_15574_DATA_1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://kuscholarworks.ku.edu/bitstream/handle/1808/25995/Ge_ku_0099D_15574_DATA_1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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W nowej muzyce od końca lat sześćdziesiątych XX wieku rozwija się specjalistyczne 

wykonawstwo oparte na znajomości rozszerzonych technik gry. Skrzypek Irvine Arditti 

czy perkusista Steven Schick, dla których skomponowano setki utworów, na nowo 

zdefiniowali muzyczne wirtuozostwo271. Profesjonalizacja zespołów nowej muzyki 

przyczyniła się do upowszechnienia i ustandaryzowania programów opartych na wąskim 

i stylistycznie koherentnym repertuarze z XX i XXI wieku, ujętym w trwający około 

półtorej godziny program złożony z kilku utworów kameralnych różnych kompozytorów.  

„Koncerty kompozytorskie” i „koncerty nowości” (Novitätenkonzerte) sięgają jeszcze 

XVIII wieku272. Nie miały one wówczas odrębnego charakteru, nie tworzyły opozycji 

względem innych koncertów ani jakiejś odrębnej kultury koncertowej, lecz poszerzały 

zakres ówczesnego życia muzycznego. Zwolennikiem nowości był Franz Liszt, który 

w 1852 roku w miejscowości Ballenstedt zorganizował festiwal pod nazwą 

Zukunftsmusikfest (Festiwal muzyki przyszłości). Jego inicjatywa była już odpowiedzią 

na zarysowujący się konflikt między coraz bardziej zachowawczą publicznością, 

rozwijającym się równolegle historyzmem a postępowo nastawionymi kompozytorami. 

Po pierwszej wojnie światowej powstaje już międzynarodowa sieć koncertów i festiwali 

nowej muzyki – rodzi się niezależny obieg festiwalowo-instytucjonalny tej formy sztuki. 

Są wśród nich m.in. Verein für Musikalische Privataufführungen (1918, Wiedeń), Bund 

für neue Tonkunst (1919, Königsberg). W 1921 roku powstają: w Brukseli – seria 

koncertowa Pro-Arte, a w Salzburgu – Internationale Gesellschaft für Neue Musik. 

W 1923 roku w Leningradzie działalność rozpoczyna Towarzystwo Muzyki 

Ćwierćtonowej, podobne organizacje powstają ponadto w Hadze, Darmstadt, Moskwie, 

Berlinie, Sienie i Sztokholmie. Futuryści włoscy organizują swoje serate, a Francuzi – 

koncerty kawiarniane. 

W 1921 roku w Donaueschingen powstaje pierwszy festiwal nowej muzyki, nazywany 

wówczas Donaueschinger Kammermusikaufführungen zur Förderung zeitgenössischer 

Tonkunst. Festiwal ten działa do dziś, podobnie jak inny, utworzony w 1936 roku 

w Witten i znany obecnie jako Wittener Tage für Neue Kammermusik. Zawarta w nazwie 

„muzyka kameralna” zapowiada kierunek, w jakim będzie się rozwijać 

 
271 Por. „Glissando” 2016, 28. 
272 Walter Salmen, Das Konzert..., s. 213. 
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dwudziestowieczna twórczość muzyczna. Muzyka kameralna stanie się trzonem 

repertuaru, a koncert kameralny – najpowszechniejszą odmianą koncertu nowej muzyki. 

Charakterystyczną dla wielu utworów nowej muzyki kameralną obsadę wykonawczą 

można wywieść z jednej strony z przeznaczonej na flet, klarnet, skrzypce, fortepian 

i wiolonczelę kompozycji Pierrot lunaire Schönberga (tzw. obsada pierrotowska), 

z drugiej zaś – z nieco bardziej rozbudowanej, przeznaczonej na piętnaście różnych 

instrumentów Kammersymphonie op. 9 tego kompozytora. Kilkunastoosobowa orkiestra 

solistów, potocznie nazywana dziś ansamblem, od końca lat siedemdziesiątych XX wieku 

stała się najpopularniejszym aparatem wykonawczym nowej muzyki, a powstające 

w ostatnich dwóch dekadach zespoły przyczyniły się do wytworzenia się rozległego 

repertuaru na tę właśnie obsadę. W nowej muzyce spotykamy oczywiście wiele 

rozmaitych obsad kameralnych, kompozytorzy zawsze eksperymentowali z nietypowymi 

połączeniami instrumentów, jednak na przełomie XX i XXI wieku te eksperymenty 

zeszły na dalszy plan. Ansambl stał się uniwersalnym aparatem wykonawczym, który 

daje muzykom największe możliwości znalezienia repertuaru, kształtuje ponadto 

charakterystyczne brzmienie nowej muzyki i jej typowe programy273. Ansambl jako nowa 

orkiestra muzyki XX i XXI wieku zinstytucjonalizował się, a programy ansamblowe 

złożone z kilku utworów różnych kompozytorów stały się współczesnymi 

odpowiednikami koncertów symfonicznych. 

Rozwój nowej muzyki w kierunku muzyki kameralnej miał oczywiście przyczynę 

ekonomiczną i wynikał z braku wystarczających środków finansowych na opłacenie 

koncertów z udziałem wielkiej orkiestry symfonicznej. Redukcja obsady wykonawczej 

szybko nabrała jednak waloru estetycznego. W ramach koncertów swojego Towarzystwa 

Prywatnych Wykonań Muzycznych Arnold Schönberg prezentował utwory na niewielkie 

obsady – pieśni, muzykę fortepianową i kameralną, ale także kameralne opracowania 

utworów symfonicznych. W takiej postaci wykonywano muzykę orkiestrową m.in. 

Mahlera, Brucknera i Debussy’ego. Aranżacje przygotowywał sam Schönberg lub jego 

uczniowie. Powodem były skromne możliwości organizacyjne i finansowe Towarzystwa, 

 
273 Przypomnijmy w tym miejscu słowa cytowanego już Johannesa Kreidlera, który krytycznie odniósł się 

do „ansamblowego brzmienia Nowej Muzyki” i postulował „konieczność zmiany tapety”. Por. Johannes 

Kreidler, Institutionen komponieren…, s. 114. 
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ale sama idea kameralnej redukcji dużego dzieła orkiestrowego fascynowała Schönberga, 

który twierdził, że usunięcie warstw daje nowe spojrzenie na kompozytorskie rzemiosło.  

Oprócz Weberna, Berga czy Schreckera, a więc kompozytorów z kręgu Schönberga, 

w ciągu trzech lat działalności Towarzystwa wykonano nową muzykę francuską Ravela 

i Satiego, a także dzieła twórców wschodnioeuropejskich: Aloisa Háby, Josepha Suka, 

Beli Bartóka, Igora Strawińskiego, Aleksandra Skriabina i – dwukrotnie – Karola 

Szymanowskiego274. Programy koncertów Towarzystwa układane były z utworów 

nowych bądź nieznanych i przewidywały powtarzanie ich dla lepszego poznania 

i zrozumienia. Schönberg nie podawał programów do wiadomości aż do ostatniej chwili, 

chcąc w ten sposób zapobiec ocenianiu muzyki przed jej wysłuchaniem. Wszystko to 

zostało zapisane w statucie Towarzystwa275. Logika programowania Schönberga opierała 

się na chęci prezentowania publiczności muzyki nowo powstałej bądź szerzej nieznanej 

i stanowiła przeciwieństwo logiki programowania koncertu klasycznego jako „muzeum 

muzyki”, w którym prezentuje się przede wszystkim znane i cenione arcydzieła. To 

zróżnicowanie sposobu myślenia o programie koncertu umocniło się w XX wieku i do 

dziś głównym czynnikiem kształtującym programy koncertów z muzyką współczesną 

pozostaje motywacja poznawczo-popularyzatorska.  

Nieco inne, bardziej zniuansowane podejście do programowania rozwinął po drugiej 

wojnie światowej Pierre Boulez, który w 1954 roku powołał do życia w Paryżu cykl 

koncertów Domaine Musical. Boulez kierował nim aż do 1967 roku, potem zastąpił go 

na tym stanowisku Gilbert Amy. Boulez był rozczarowany kształtem życia muzycznego 

we Francji. W latach pięćdziesiątych XX wieku na paryskich salach koncertowych i na 

falach radiowych królowali neoklasycy: Strawiński, Milhaud, Honegger, Poulenc, 

Dallapiccola, Martinů i Menotti. Nie było zaś śladu po kompozytorach szkoły 

wiedeńskiej, zwłaszcza Webern pozostawał nieznany francuskiej publiczności. Po latach 

Boulez przyznał w wywiadzie:  

 
274 Jedynym kompozytorem, którego brakowało w programie, był sam Schönberg – jego utwór zabrzmiał 

po raz pierwszy dopiero w 1920 roku, a zatem po dwóch latach działalności Towarzystwa. 
275 Arnold Schönberg, statut Verein für musikalische Privataufführungen, 

https://www.schoenberg.at/images/stories/bilder_statische_artikel/bio/108_Verein_Zweck.jpg [dostęp: 

12.6.2021]. 

https://www.schoenberg.at/images/stories/bilder_statische_artikel/bio/108_Verein_Zweck.jpg
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Gdybym mieszkał w Niemczech, organizowanie Domaine Musical nie byłoby konieczne, 

gdyż drzwi były otwarte, stacje radiowe nie wahały się poświęcać całych koncertów 

współczesnej muzyce, był też festiwal w Donaueschingen…276 

Pierre’owi Boulezowi nie chodziło jednak tylko o prezentowanie nieznanych dzieł nowej 

muzyki, jak czynił to przed nim Schönberg. Kompozytor starał się wpisać muzykę 

współczesnych twórców w pewien wyraziście zarysowany kontekst historyczny. 

Kontekst ten, będący trzonem koncepcji programowej, Boulez przedstawił w swoistym 

manifeście programowym. Określił w nim precyzyjnie, jakiego rodzaju muzyki należy 

oczekiwać na koncertach Domaine Musical, przy czym uporządkował ją w trzech 

kategoriach czy – jak sam to nazwał – „poziomach”. 

Pierwszy „poziom referencji” obejmował muzykę dawną, która z racji estetyki, techniki 

czy ogólnej koncepcji była, zdaniem Bouleza, bliska muzyce jego czasów i jego 

zainteresowaniom. Znalazły się tu izorytmiczne motety Machauta i Dufaya, 

chromatyczna muzyka Gesualda i formalnie inspirująca Musikalisches Opfer Bacha, 

a także kompozycje Monteverdiego, Gabrlielego, a z czasem także Mozarta i Beethovena. 

Drugi „poziom edukacyjny” zakładał zapoznanie publiczności ze współczesną muzyką 

nieznaną, niewykonywaną, która – zdaniem Bouleza – była ważnym ogniwem ewolucji 

muzycznej. Tu znalazły się utwory Strawińskiego, Bartóka, Varèse’a i Debussy’ego oraz 

cała szkoła wiedeńska z Webernem na czele. Trzeci „poziom badawczo-odkrywczy” 

obejmował utwory najnowsze, komponowane przez młodych kompozytorów, wpisane 

w „możliwie klarowną historyczną perspektywę”277.  

Pierwsze koncerty Domaine Musical były dosyć długie i trwały około trzech godzin. Po 

latach Boulez przyznawał, że nie od początku była dla niego jasna sprawa dramaturgii: 

„Musiałem się nauczyć planować czas koncertu”278. Charakterystyczną cechą programów 

Bouleza była ich trzyczęściowość, z dwiema przerwami, co odpowiadało trzem 

„poziomom” programu279. Na jednym koncercie wykonywano kompozycje 

przedstawicieli różnych „poziomów”, a zatem Bach sąsiadował ze Stockhausenem, 

Gesualdo z Webernem, a Schönberg z Beethovenem. Pierre Boulez widział konieczność 

 
276 From the Domaine Musical to IRCAM. Pierre Boulez in conversation with Pierre-Michel Menger, 

„Perspectives of New Music” 1990, 28, 10, s. 8. 
277 Za: Dominique Jameux, Pierre Boulez, tłum. Susan Bradshaw, Harvard University Press, Cambridge, 

MA 1991, s. 61–62. 
278 Ibidem, s. 63. 
279 Zdarzały się także koncerty dłuższe, złożone z czterech części.  
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wykonywania nowej muzyki na tle muzyki dawnej. Szukał wspólnego mianownika 

między nowymi i dawnymi technikami kompozytorskimi, by w ten sposób pokazać 

ewolucyjną ciągłość tradycji muzycznej. Strategia ta, mająca początkowo na celu 

włączanie nowej muzyki, przede wszystkim serialnej i dodekafonicznej, do repertuaru 

muzyki klasycznej, z czasem stała się swoistym znakiem firmowym Bouleza 

i doprowadziła do przewartościowania muzycznych sądów. Dziś mówi się wręcz 

o „kanonie” Bouleza, który „zredefiniował programowanie” i „przekształcił kanon, 

wprowadzając repertuar dwudziestowieczny”280. Charakterystyczny sposób myślenia 

Bouleza widać nie tylko w programach koncertów Domaine Musical, ale także 

w większości koncertów pod jego dyrekcją, m.in. w programach Filharmonii 

Nowojorskiej, którą kierował w latach siedemdziesiątych. Tej filozofii programowania 

trzyma się także Pierre Boulez Saal w Berlinie.  

Skrupulatne, analityczne myślenie Bouleza o programie koncertu znalazło antytezę 

w działaniach Johna Cage’a, wielkiego admiratora przypadku, który zastosował go, m.in. 

tworząc „kompozycję dla muzeum” Rolywholyover. A Circus for Museum 

(1989/1993)281. Kompozycja, będąca de facto autorską strategią wystawienniczą, oparta 

była na zasadach muzycznych282. Jak wskakuje podtytuł A Circus for Museum, John Cage 

nawiązał w niej do koncepcji cyrku muzycznego, którą zrealizował po raz pierwszy 

w 1967 roku w postaci happeningu Musicircus.  

Idea tej kompozycji jest niczym innym, jak zaproszeniem dla dowolnej liczby muzyków, 

którzy chcą wykonywać jednocześnie wszystko, co tylko zechcą. Manuskrypt to lista 

muzyków biorących udział w pierwszym wykonaniu oraz schemat ich pozycji 

w przestrzeni; wskazuje on także różne dzieła Cage’a i Erika Satiego, które zostały 

wykonane, jak również kilka utworów niemuzycznych283. 

Musicircus afirmował brak hierarchii na każdym poziomie: żaden artysta nie był 

ważniejszy od innych, żaden z występów nie był centralny lub marginalny w stosunku do 

 
280 Rebecca Schmid, Pierre Boulez’s Life in Service to Music, „The New York Times”, 31.3.2015, 

https://www.nytimes.com/2015/04/01/arts/international/pierre-boulezs-life-in-service-to-music.htm 

[dostęp: 31.7.2019]. 
281 Anne de Fornel, Spotkania z przypadkiem w „muzealnych” kompozycjach Johna Cage’a, [w:] CAGE 

100. Materiały z sympozjum z okazji stulecia urodzin Johna Cage’a, red. Jerzy Kutnik, tłum. Magdalena 

Dymel, Jerzy Kutnik, Konrad Szulga, Wydawnictwo Ośrodka Inicjatyw Twórczych Rozdroża, Lublin 

2015, s. 141–159. 
282 Skurvida Sandra, “Rolywholyover. A Circus for Museum” by John Cage, 1993, [w:] THE ARTIST AS 

CURATOR #1, Mousse #42, Mediolan 2014, http://moussemagazine.it/taac1-b1/ [dostęp: 8.10.2019]. 
283 John Cage, Musicircus, komentarz do utworu, https://johncage.org/pp/John-Cage-Work-

Detail.cfm?work_ID=273 [dostęp: 8.10.2019]. 

https://www.nytimes.com/2015/04/01/arts/international/pierre-boulezs-life-in-service-to-music.htm
http://moussemagazine.it/taac1-b1/
https://johncage.org/pp/John-Cage-Work-Detail.cfm?work_ID=273
https://johncage.org/pp/John-Cage-Work-Detail.cfm?work_ID=273
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pozostałych. Zasada ta dotyczyła również gatunków czy rodzajów wykonywanej muzyki 

– muzyka klasyczna spotykała się z tradycyjną, jazzową, popularną, wchodząc 

w przygodne alianse. „Program” Rolywholyover. A Circus for Museum stanowiły 

zarówno kompozycje własne Cage’a, jak i utwory innych autorów, a ponadto obiekty 

plastyczne, eksponaty muzealne i dokumenty życia. Sztuka sąsiadowała z nie-sztuką, 

a statyczne eksponaty – z działaniami interaktywnymi. Choć Rolywholyover była 

niewątpliwie wystawą autotematyczną, zbudowaną wokół sylwetki jej autora, z wieloma 

czytelnymi odniesieniami do jego biografii artystycznej, współistnienia eksponatów nie 

porządkowała żadna konkretna narracja, układ prac nie sugerował żadnego ukrytego 

sensu: nie było porządku chronologicznego, stylistycznego, gatunkowego, 

jakiegokolwiek innego. Cage położył akcent na przygodność zestawień, a także na sam 

proces randomowej selekcji, która stała się celem samym w sobie.  

Podobnie jak w cyrku muzycznym, koncepcja programowa Rolywholyover zakładała, że 

nie ma dzieł ważniejszych i mniej ważnych. Arcydzieło malarstwa, minerał czy prywatne 

zapiski kompozytora traktowane były równorzędnie. Cage zrezygnował również 

z podpisów pod obiektami – zamiast tytułu, autora i notki przy dziełach widniały tylko 

numery. O tym, gdzie i jak dany obiekt będzie eksponowany, decydował komputer. 

W praktyce oznaczało to, że czasem arcydzieło znikało z ekspozycji, zastąpione czymś 

mniej spektakularnym. Neologizm Rolywholyover sugeruje pewien ruch i zmianę. 

Podczas trwania wystawy zmieniał się porządek ekspozycji, dzieła wędrowały z miejsca 

na miejsce, wchodząc w nowe, przygodne konfiguracje. Muzeum zachęcało widzów do 

odwiedzenia wystawy kilkakrotnie, m.in. obniżając ceny biletów. Cage wprowadził do 

muzeum temporalność i zmienność charakterystyczną dla utworu muzycznego. Wybór 

dzieł dokonany w ramach operacji losowych stanowił przeciwwagę dla standardowych 

procesów kuratorskich i stosowanych zazwyczaj kryteriów selekcji, budowania 

określonej narracji i sposobu komunikowania z odbiorcą.  

Mimo wielu potencjalnie możliwych strategii i eksperymentów z programowaniem 

koncertów w instytucjonalno-festiwalowym mainstreamie nowej muzyki rzadko można 

takie eksperymenty spotkać. Dominują standardowe procedury selekcji utworów, zaś 

najważniejszą instancją pozostają zamówienia kompozytorskie. Myśląc o kolejnym 

koncercie, wykonawcy i instytucje głowią się raczej nad tym, u którego kompozytora 

zamówić nowy utwór, niż jak mógłby wyglądać nowatorski program. Prestiżu koncertom 
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nowej muzyki dodają prawykonania, a nie oryginalne strategie programowe. Często są to 

jednak po prostu transakcje wiązane – zespoły nowej muzyki pozyskują finansowanie na 

własną działalność przez zamówienia kompozytorskie. Sytuacja rodzi problem z dziełami 

już skomponowanymi, które po jednorazowym wykonaniu z trudem powracają na 

estradę. Dotyczy to także dzieł wybitnych, utworów Weberna, Bouleza, Nona, Xenakisa, 

Griseya czy Schaeffera, które stanowią dziś kanon nowej muzyki. Ta licząca już ponad 

sto lat tradycja siłą rzeczy klasycznieje, a wiele utworów ma dziś status arcydzieł284. 

Problem programowania nowej muzyki oznacza więc także konieczność opieki nad 

nowym kanonem i utrzymania dzieł w obiegu koncertowym, z którego zbyt często i zbyt 

szybko wypadają, na co zwrócił uwagę Andrzej Chłopecki:  

Istnieje obszar twórczości, którym intensywnie zajmują się festiwale. W którymś 

momencie pewne nazwiska czy utwory zaczynają jednak wypadać z zainteresowania 

festiwali, ale nie zaczynają wpadać w zainteresowania np. filharmonii. Tworzy się luka 

w recepcji. Wiemy o jakichś utworach na podstawie książek, encyklopedii, ale pies 

z kulawą nogą tego nie słyszał! Ważne nazwiska w polskiej muzyce lat 60. i 70. – 

Sikorski, Baird czy Serocki – spadają w niebyt recepcji285. 

Sytuację recepcji nowej muzyki zmieniła rewolucja technologiczna i demokratyzacja 

dostępu do jej dzieł i ich wykonań na takich platformach jak YouTube i Spotify. Internet 

stał się powszechną multimedialną encyklopedią muzyczną – albo wirtualnym „muzeum 

muzyki”, w którym znaleźć można praktycznie każdą muzykę, z partyturą i informacjami 

na jej temat. Można jej posłuchać nie, jak chciał Liszt, raz na pięć lat, lecz „na żądanie”. 

Oznacza to konieczność przemyślenia standardowych procedur programowania 

koncertów, które opierają się niezmiennie na prezentowaniu „nowych” dzieł w duchu 

dziewiętnastowiecznego Lisztowskiego „muzeum muzyki”. Skoro możemy posłuchać 

muzyki Lutosławskiego, nie wychodząc z domu – i to w najlepszym możliwym 

wykonaniu – to czy koncert na żywo nie powinien oferować czegoś więcej niż tylko 

odtworzenia sytuacji odsłuchu, często, niestety, w gorszej jakości i słabszym wykonaniu?  

Niektórzy muzycy i kuratorzy stawiają sobie to pytanie i poszukują wyjścia z sytuacji, 

w której koncerty są tautologią fonografii bądź Internetu. Marino Formenti pracuje nad 

nowymi odczytaniami dzieł klasyków i awangardystów, konfrontując je ze sobą 

 
284 Ulrich Mosch, Strukturwandel. Kanonbildung in der Musik des 20. Jahrhunderts, „Positionen” 2004, 

58, http://www.positionen-online.com/secure/Pos58/Mosch_58.pdf [dostęp: 28.7.2021].  
285 Monika Pasiecznik, Luki w recepcji. Rozmowa z Andrzejem Chłopeckim, „Odra” 2010, 7–8, 

https://pasiecznik.wordpress.com/?s=luki+w+recepcji [dostęp: 13.6.2021].  

http://www.positionen-online.com/secure/Pos58/Mosch_58.pdf
https://pasiecznik.wordpress.com/?s=luki+w+recepcji
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w ramach jednego koncertu, czego przykładem omawiane w tej pracy programy Kurtág’s 

Ghosts i Liszt Inspections. Oba projekty to niezwykle przemyślane, oryginalne i zarazem 

subiektywne, osobiste spojrzenia na twórczość Györgya Kurtága i Franza Liszta, które 

stanowią wkład nie tylko w wykonawstwo muzyki fortepianowej, lecz przede wszystkim 

w wiedzę o ich muzyce i jej artystycznym oddziaływaniu. Dla włoskiego pianisty 

programowanie jest muzykologicznym studium nad twórczością danego kompozytora, 

formą krytycznej refleksji nad zróżnicowanymi kontekstami, w jakich rezonuje muzyka. 

Formenti jest wzorowym dramaturgiem w znaczeniu, jakie tej praktyce nadali z jednej 

strony Martin Tröndle, z drugiej – Gerald Mertens. Pierwszy scharakteryzował 

dramaturgię jako muzykologię w działaniu: dramaturgia to „muzykologiczno-artystyczne 

badania zorientowane na praktykę”286. Drugi z kolei uważa, że „dramaturgia koncertowa 

jest muzykologicznym kręgosłupem planowania programu”287. Dobra dramaturgia opiera 

się zatem nie tylko na istniejącej wiedzy muzykologicznej, lecz zmierza do jej 

poszerzenia, uaktualnienia, traktując program jako pole badawcze, a koncert jako 

miejsce, w którym powstaje nowa wiedza. Ambicję innego spojrzenia na twórczość 

muzyczną Zbigniewa Karkowskiego w duchu „akademicko-researchowym” miał 

również programowany przeze mnie projekt Karkowski/Xenakis, w którym mniej znana 

instrumentalna muzyka polskiego kompozytora została skonfrontowana z muzyką jego 

mistrza Iannisa Xenakisa288. Programowanie jako poszukiwanie nowej wiedzy jest 

charakterystyczną cechą wielu projektów socjologa i kuratora Michała Libery. 

Przykładem Avant Avant Garde czy Musica Sanae. 

Włączając do koncertów elementy interakcji i partycypacji, Marino Formenti pozwala 

niekiedy słuchaczom stać się współkuratorami. Niezwykle rzadko publiczność dostaje 

możliwość współtworzenia programu, jak to się stało w Koncercie życzeń Barbary Kingi 

Majewskiej. Artystka ogłosiła open call i z nadesłanych propozycji ułożyła program 

koncertu. Także Rafał Zapała w omawianym w tej pracy projekcie Maszyna koncertowa 

zaprosił artystów i kuratorów do współtworzenia programów wydarzeń online. 

Właściwie każde dążenie do przezwyciężenia schematu programowego opartego na 

zestawianiu, mniej lub bardziej przypadkowo, dzieł kilku kompozytorów, dla których 

 
286 Das Konzert…, s. 22. 
287 Gerald Mertens [za: Jonas Becker, Koncertdramaturgie und Marketing. Zur Analyse der 

Programgestalltung von Symphonieorkestern, Stuttgart 2015, s. 48]. 
288 Dossier projektu Karkowski/Xenakis można znaleźć na stronie internetowej 

https://pasiecznik.wordpress.com/2016/11/13/karkowski-xenakis-extended-pl/ [dostęp: 30.11.2021]. 

https://pasiecznik.wordpress.com/2016/11/13/karkowski-xenakis-extended-pl/
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wspólnym mianownikiem jest obsada wykonawcza, i prezentowaniu ich w nienaruszalnej 

formie w typowo koncertowej sytuacji, stanowi punkt wyjścia interesującej nas 

kuratorskiej świadomości. 

3.2.1. Kurtág’s Ghosts i Liszt Inspections 

Przykładem programowania w duchu artystycznego badania twórczości danego 

kompozytora są dwa programy recitali Marina Formentiego. Łączy je podobna 

mozaikowa struktura z centralną postacią odpowiednio Györgya Kurtága i Franza Liszta, 

wokół których orbitują inni twórcy. Pianista wpisał utwory tych kompozytorów 

w historyczny (w wypadku pierwszego) i współczesny (w wypadku drugiego) kontekst, 

który poszerza perspektywę ich słuchania. Programy Kurtág’s Ghosts i Liszt Inspections 

pokazują, jak dzięki przemyślanej dramaturgii, która odchodzi od zwyczajowej 

prezentacji znanych utworów w nowym wykonaniu, koncert zmienia się 

w muzykologiczny eksperyment, który zmierza w stronę lepszego poznania 

i zrozumienia muzyki w szerokim wymiarze jej oddziaływania, wpływów i potencjałów.  

Kurtág’s Ghosts 

Tekst jest sfinksem, którego zagadkę próbujemy odgadnąć. 

To największe i centralne wyzwanie projektu Kurtág’s 

Ghosts289. 

Marino Formenti 

 

W 2008 roku Marino Formenti nagrał dwupłytowy album zatytułowany Kurtág’s Ghosts 

(Duchy Kurtága)290. Znalazło się na nim siedemdziesiąt utworów, cały program trwa zaś 

sto cztery minuty291. Prosty rachunek matematyczny pozwala stwierdzić, że ten na 

pierwszy rzut oka niezwykle rozbudowany zestaw utworów to seria miniatur, z których 

każda trwa średnio półtorej minuty. W rzeczywistości najkrótszy utwór to zaledwie 

dziewięciosekundowy drobiazg, najdłuższy zaś liczy niecałe pięć i pół minuty. Taką 

konstrukcję programu można odnieść bezpośrednio do specyfiki twórczości Kurtága. 

Podobnie jak Webern, Kurtág znany jest z lapidarności muzycznej wypowiedzi, 

skłonności do samoograniczenia i zarazem dbałości o detal. Jego utwory trwają często 

 
289 Marino Formenti w: Marino Formenti und Peter Oswald im Gespräch über Kurtág’s Ghosts, 

książeczka do płyty KAIROS 0012902KAI, Wiedeń 2009. 
290 Płytę wydała wytwórnia KAIROS MUSIK, nr katalogowy płyty 0012902KAI, Wiedeń 2009. 
291 W wersji zarówno wydawniczej, jak i koncertowej, program podzielony jest na dwie części, z których 

pierwsza trwa 47 minut, druga – 55 minut. Podział ten odzwierciedla praktykę wykonawczą na koncercie: 

program przedzielony jest wtedy przerwą. 
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krócej niż minutę. Z drugiej strony jest to twórczość o przebogatych relacjach 

intertekstualnych, zawierająca liczne odwołania do twórczości innych kompozytorów. 

Nawiązując do tytułu projektu, można wręcz powiedzieć, że Kurtág otaczał się duchami, 

oddawał im cześć, ale też po prostu dobrze się czuł w ich gronie. Program Kurtág’s 

Ghosts jest więc próbą wejścia w głąb twórczości węgierskiego kompozytora i jej 

wszechstronnej interpretacji, przy czym nie chodzi tu jedynie o właściwą realizację tekstu 

nutowego. Marino Formenti interpretację rozumie bowiem jako hermeneutyczne, 

relacyjne zgłębianie tekstu muzycznego przez rozkodowywanie zawartych w nim 

znaczeń kulturowych i symbolicznych oraz przez konfrontację z innymi tekstami. 

Marino Formenti sięgnął po zbiór Játékok, pisany przez Kurtága od lat siedemdziesiątych 

XX wieku i liczący kilkadziesiąt kompozycji, przeważnie o charakterze dydaktycznym. 

Játékok to po węgiersku „gry” – w muzyce Kurtága są one wielowątkowe i mogą 

oznaczać zarówno zabawę instrumentem, jak i erudycyjny dialog z innymi twórcami. 

Pierwsze cztery tomy, opublikowane w 1979 roku, wyróżniają się eksploracją możliwości 

fortepianu i mają cel przede wszystkim pedagogiczny. Tomy od piątego do ósmego, 

publikowane między 1997 a 2010 rokiem i opatrzone podtytułem Wpisy do pamiętnika, 

wiadomości osobiste, akcentują bardziej osobiste tony. Urodzony w 1926 roku György 

Kurtág nadal komponuje. Najnowszy, dziesiąty tom Játékok został opublikowany 

w 2021 roku292. 

Formenti wybrał utwory z tomów trzeciego, szóstego i ósmego. Choć nie ułożył ich 

chronologicznie – miniatury z trzech tomów przeplatają się – program ukazuje, jak przez 

lata zmieniała się twórczość samego Kurtága. W pierwszych miniaturach, pisanych 

z myślą o dzieciach, jest sporo metodycznej pracy z materiałem muzycznym oraz radości, 

która w miarę powstawania kolejnych tomów Játékok zaczęła ustępować bardziej 

pesymistycznym tonom pożegnania i utraty. Możliwość śledzenia przemian 

zachodzących od pierwszego do ostatniego tomu jest jednym z najbardziej fascynujących 

aspektów tego zbioru, stanowiącego według słów samego kompozytora jego „podróż 

autobiograficzną”293. 

 
292 György Kurtág, Játékok, t. I–X, Universal Music Publishing Editio Musica Budapest, Budapeszt 

1979–2021.  
293 György Kurtág: Entretiens, Textes, Écrits Sur Son, red. Philippe Albèra, Éditions Contrechamps, 

Genève 1995, s. 21. 
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Przede wszystkim jednak w programie Kurtág’s Ghosts Marino Formenti podjął 

intertekstualną grę w duchu węgierskiego kompozytora. Zestawiając utwory Kurtága 

z utworami innych kompozytorów, pianista tropi związki węgierskiego modernisty z jego 

mistrzami. Sam Kurtág daje impuls do takich poszukiwań – jego obfita twórczość jest 

uwikłana w relacje z innymi kompozytorami, a wiele utworów z Játékok ma postać 

Hommage lub In memoriam. Kurtág miał wręcz obsesję na punkcie tradycji muzycznej, 

a liczba odniesień – jawnych bądź ukrytych – jest w jego muzyce ogromna. Jak pisał 

Bálint András Varga, badacz twórczości Kurtága, „nie było żadnego tematu, żadnego 

skrawka pamięci, żadnego doświadczenia, które po rozważeniu w nowym kontekście, nie 

wyczarowywało kolejnych ważnych szczegółów, które domagały się włączenia do 

materiału. Wachlarz skojarzeń, które wydobywał z podświadomości, był fascynujący”294. 

Podobną postawę przyjął Marino Formenti. Przekrojowy program zawiera muzykę 

kompozytorów dawnych i współczesnych, grawitujących wokół postaci Kurtága. 

Formenti zestawia dedykacje Kurtága z ich adresatami – z dziełami Guillaume’a de 

Machauta, Franza Schuberta, Leoša Janáčka, Fryderyka Chopina, Roberta Schumanna, 

Györgya Ligetiego, Franza Liszta, Karlheinza Stockhausena, Pierre’a Bouleza, Oliviera 

Messiaena, Domenica Scarlattiego, Johanna Sebastiana Bacha, Josepha Haydna, Béli 

Bartóka, Ludwiga van Beethovena, Modesta Musorgskiego, Henry’ego Purcella. 

Niekiedy są to zaledwie fragmenty ich dłuższych utworów. Konstrukcja programu 

Kurtág’s Ghosts, złożonego z tak licznych drobiazgów, to chęć uchwycenia specyficznej 

ulotności muzyki Kurtága. Fragmentaryczność odzwierciedla jednak także pracę 

pamięci, która filtruje wspomnienia i tworzy z nich własne mozaiki.  

Zwracając uwagę na warstwy wspomnień i sposób, w jaki Kurtág sięgał do nich po swój 

materiał, Sylvia Grmela zdefiniowała jego proces twórczy jako przypominanie 

i powtarzanie295. Sam Kurtága przyznawał: „Byłbym zbyt leniwy, by szukać partytury. 

[...] Zachowuję to, co zapamiętałem z jednorazowego wysłuchania. Nawet jeśli zapomnę, 

to po latach może to do mnie wrócić”296. W licznych, mniej lub bardziej bezpośrednich 

odniesieniach do historii, twórczość Kurtága sama stanowi więc mozaikę wspomnień, 

 
294 Bálint András Varga, György Kurtág: Three Interviews and Ligeti Homages, University of Rochester 

Press, Rochester 2009, s. 1. 
295 Sylvia Grmela, Recall and Repetition in Some Works by Kurtág, „Studia Musicologica Academiae 

Scientiarum Hungaricae” 2002, 43, 3–4, s. 371. 
296 György Kurtág [za: Bálint András Varga, György Kurtág: Three Interviews and Ligeti Homages…, 

s. 28–29]. 
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która staje się w programie Kurtág’s Ghosts matrycą dla dalszych dociekań Formentiego: 

„Program ukazuje nasz stosunek do muzycznej przeszłości. Uprawianie muzyki oraz jej 

słuchanie ma wiele wspólnego z pamięcią. Moim zdaniem, Kurtágowi chodzi właśnie 

o pamięć. Dlatego przejął wiele toposów muzycznych, figur i wspomnień i włączył je do 

swojej muzyki”297. 

Pianista skwapliwie korzysta z możliwości, których jest naprawdę wiele i są one 

rozmaite. Ukazuje Kurtága jako spadkobiercę trzech wielkich tradycji muzycznych: 

muzyki węgierskiej z Lisztem, Bartókiem i Ligetim na czele, szkoły darmstadzkiej 

z Boulezem i Stockhausenem, i wreszcie korony muzyki dawnej z Bachem, 

Beethovenem, Schubertem, Schumannem, Machautem i Purcellem włącznie. Formenti, 

podobnie zresztą jak sam Kurtág, nie różnicuje tych tradycji, lecz raczej chce się poczuć 

częścią każdej z nich. Dążenie do ukazania ciągłości myśli muzycznej, ciągłości 

„awangard”, to charakterystyczny rys jego praktyki programowej. Podejście to łączy 

Formentiego niewątpliwie z Boulezem.  

W rozmowie z Peterem Oswaldem, która opublikowana została wraz z płytą, Formenti 

ujawnia, jak przebiegała selekcja utworów do programu Kurtág’s Ghosts298. Pianista 

inspirował się licznymi tropami analitycznymi i interpretacyjnymi, jakie podsuwał mu 

Kurtág. Ważne były więc zarówno możliwe i rzeczywiste pokrewieństwa techniczno-

muzyczne i stylistyczne, powracająca w różnych utworach i epokach gestyka, jak 

i wielkie muzyczne inspiracje Kurtága (Schubert, Bach, Scarlatti, Bartók, Stockhausen, 

Messiaen, Boulez). Formenti chciał przy tym wydobyć wątki folklorystyczne w postaci 

stylizacji tańców obecnych w utworach nie tylko Kurtága, ale także Bartóka, Janáčka, 

Chopina i Schuberta. Niezwykle istotne są tu także muzyczne toposy w postaci lamentów 

i nagrobków, jakże licznych w twórczości Kurtága Hommages i In memoriam, które 

Formenti komentuje m.in. utworami o podobnej tematyce autorstwa Liszta i Purcella, czy 

motyw dziecięctwa – pisane z myślą o dzieciach utwory Játékok spotykają się 

w programie z fragmentami Kinderszenen Schumanna. Ważne okazują się ponadto wątki 

subiektywne, autobiograficzne, intymne i tożsamościowe, np. węgierskość w muzyce 

Liszta, Bartóka, Kurtága, a nawet Beethovena (Bagatelle). 

 
297 Marino Formenti w: Marino Formenti und Peter Oswald im Gespräch… 
298 Ibidem.  
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Guillaume de Machaut, Loyauté. que point ne delay 1:55 

György Kurtág, Hommage à Farkas Ferenc nr 2 1:28 

Guillaume de Machaut, Tres douce dame 1:46 

György Kurtág, Hommage à Farkas Ferenc nr 4 2:08 

György Kurtág, Hommage à Stockhausen 0:46 

Karlheinz Stockhausen, II Klavierstück 0:56 

Olivier Messiaen, Île de Feu 1 1:34 

György Kurtág, ...humble regard sur Olivier Messiaen... 1:15 

György Kurtág, Hommage à Pierre Boulez 2:22 

Pierre Boulez, Notation 10 0:25 

Pierre Boulez, Notation 12 0:41 

Modest Mussorgski, Catacombae (Sepulcrum romanum) (Pictures at an Exhibition) 2:36 

György Kurtág, Hommage à Muszorgszkij 1:33 

Modest Mussorgski, The First Punishment (Recollections of my Childhood) 1:28 

György Kurtág, Hommage à J. S. Bach 0:09 

György Kurtág, Hommage à Domenico Scarlatti 0:19 

György Kurtág, Hommage à Farkas Ferenc nr 3 (evocation of Petrushka) 0:34 

Domenico Scarlatti, Sonata e-moll K 394 2:24 

György Kurtág, Hempergös 0:15 

György Kurtág, Five-Finger Quarrel 0:15 

Johann Sebastian Bach, Preludium d-moll BWV875 1:30 

György Kurtág, Temptavit deus Abraham... 0:30 

György Kurtág, Consurrexit Cain adversus fratrem suum... 0:19 

Joseph Haydn, Die Sieben Letzten Worte: Il Terremoto 1:52 

György Kurtág, Sirens of the Deluge 0:28 

Domenico Scarlatti, Sonata h-moll K197 4:00 

György Kurtág, Fugitive Thoughts about the Alberti Bass 3:20 

György Kurtág, All’ongherese (Hommage à Gösta Neuwirth) 1:41 

Franz Schubert, Ungarische Melodie D817 4:16 

György Ligeti, Musica Ricercata nr 8 0:51 

Béla Bartók, Hungarian Peasant Song op. 20 nr 5 0:50 

György Kurtág, Orosz Tánc – Russian Dance 0:09 

Béla Bartók, Hungarian Peasant Song op. 20 nr 5 0:50 

Ludwig van Beethoven, Bagatelle op. 119 nr 10 0:09 

Béla Bartók, Rumanian Folk Dance nr 6: Maruntel 0:45 

György Kurtág, Do-Mi D’arab 0:59 

 

*** 
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Henry Purcell, Round O ZT684 2:11 

György Kurtág, Tears 1:36 

György Kurtág, Le Adieux (in Janáceks Manier) 2:05 

Leos Janácek, Po zarostlém chodnícku: II, 2 3:02 

György Kurtág, Doina 2:00 

Franz Schubert, Walzr D365 nr 22 0:54 

György Kurtág, Hommage à Schubert 1:07 

György Kurtág, Keringö (Waltz) 1:28 

Fryderyk Chopin, Mazurek op. 41 nr 2 2:15 

György Kurtág, Hommage à Petrovics 0:17 

György Kurtág, Hommage à Znon (Achilles and the tortoise, or overtake your other hand) 0:23 

Robert Schumann, Kinderszenen op. 15: Fürchtenmachen 1:42 

György Kurtág, ...and once again: Shadow-play 0:47 

György Kurtág, Agitato 0:21 

Robert Schumann, Kinderszenen op. 15: Der Dichter spricht 0:29 

György Kurtág, (...and round and round it goes) 0:10 

György Kurtág, Face to Face 0:21 

Robert Schumann, Davidsbündlertänze op. 6 nr 8 1:02 

Robert Schumann, Davidsbündlertänze op. 6 nr 9 1:07 

György Kurtág, Nyuszicsököny 0:26 

Robert Schumann, Davidsbündlertänze op. 6 nr 4 1:13 

György Kurtág, In memoriam Edison Denisov 2:15 

György Ligeti, Musica Ricercata nr 9 (Béla Bartók in memoriam) 2:40 

György Kurtág, In memoriam András Mihály 4:13 

Franz Liszt, La Lugubre Gondola nr 1 5:28 

György Kurtág, For Marianne Teöke 1:00 

György Kurtág, In memoriam Lajos Vass 2:10 

Franz Liszt, Am Grabe Richard Wagners 3:25 

György Kurtág, Szunyogh Istv’an in memoriam 1:33 

György Kurtág, Marina Tsvetayeva: It's Time 1:25 

Robert Schumann, Kinderszenen op. 15: Der Dichter spricht 2:05 

György Kurtág, ...de már elfelejtettem... 1:28 

György Kurtág, Lendvai Ernö in memoriam 1:39 

György Kurtág, In memoriam Pál Járdányi 2:01 

Program Kurtág’s Ghosts 
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Począwszy od utworu In memoriam Edison Denisow Kurtága w programie zaczyna 

dominować wątek śmierci, utraty i pożegnania w postaci utworów poświęconych pamięci 

zmarłych kompozytorów, dźwiękowych nagrobków czy epitafiów. Oprócz kompozycji 

samego Kurtága uwagę zwracają także Musica Ricercata nr 9 (Béla Bartók in memoriam) 

Györgya Ligetiego, La Lugubre Gondola nr 1 oraz Am Graben Richard Wagners Franza 

Liszta, Catacombae (Sepulcrum romanum) Modesta Musorgskiego oraz fragment Die 

Sieben Letzten Worte: Il Terremoto Josepha Haydna. Wątek śmierci i pamięci osnuwa 

nie tylko program Kurtág’s Ghosts, odnajdziemy go również w Liszt Inspections, a także 

w projekcie zatytułowanym wprost Ma Mort299.  

Program Kurtág’s Ghosts otwiera jednogłosowa kompozycja Loyauté. que point ne delay 

Guillaume’a de Machauta. Kurtág robił transkrypcję utworów także Machauta. Obecność 

w programie utworu średniowiecznego kompozytora jest ciekawa i ułatwia zrozumienie 

postawy zarówno Kurtága, jak i Formentiego. Zagrany na fortepianie Machaut zostaje 

przeniesiony na obcy grunt, na którym jego muzyka rezonuje jako taka – poza 

historycznymi realiami i właściwymi jej praktykami wykonawczymi. Tekst jest sfinksem, 

jak mówi Formenti, jest zagadką, a muzyka – ahistoryczną ideą, która krąży przez stulecia 

i aktualizuje się w rozmaitych, często nieoczywistych kontekstach i w relacji z inną 

muzyką. 

Nie tylko Kurtág’s Ghosts, ale także Liszt Inspections i inne programy Formentiego 

ukazują pianistę jako wszechstronnego erudytę i muzycznego hermeneutę. Artysta 

pracuje z tekstem muzycznym, próbując odkodować mnogość zawartych w nim znaczeń, 

przy czym interesują go kwestie zarówno formalne, jak i filozoficzne czy biograficzne:  

Nasze spojrzenie na pozamuzyczne aspekty w twórczości awangardy jest często 

purytańskie. Dla mnie osobiście nie istnieje coś takiego jak muzyka absolutna – nawet 

Struktury Bouleza powstały w związku z pewną estetyką i wyrażają pewną filozofię, to 

znaczy żyją w kontekście pozamuzycznym. Inny przykład to Kunst der Fuge Johanna 

Sebastiana Bacha300.  

Podkreślając przemianę, jaka dokonuje się w późnych tomach, w których zaczyna 

dominować nastrój schyłku, utraty, Formenti interpretuje Kurtága na sposób 

egzystencjalny. Kurtág przez lata zmagał się z depresją i niemocą twórczą, z których 

 
299 Marino Formenti, Ma Mort, dokumentacja projektu, https://marinoformenti.net/ma-mort/ [dostęp: 

23.4.2022]. 
300 Marino Formenti w: Marino Formenti und Peter Oswald im Gespräch… 

https://marinoformenti.net/ma-mort/
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Játékok okazały się wyzwoleniem. Niektórzy badacze twierdzą wręcz, że kryzys ten był 

spowodowany zbyt intensywnym studiowaniem muzyki innych autorów301. 

Przeładowany utworami i wątkami program Kurtág’s Ghosts oddaje więc także napięcie 

istniejące między pracą twórczą i wymiarem historycznym, stawiając pytanie, czy 

zgromadzona przez całe życie wiedza wzmacnia twórcę, czy wręcz przeciwnie.   

Sposób słuchania Formentiego i Kurtága można scharakteryzować jako relacyjny. 

Marino Formenti przyjmuje tu postawę odmienną do tej, jaką rozpoznajemy 

w eksperymentach koncertowych, takich jak One to One, w których aspekt 

performatywny odgrywa ważniejszą rolę niż program jako taki. Tu włoski muzyk 

koncentruje się wyłącznie na programie i sposobie jego rozwijania. Prowadzi go to 

w stronę tekstu muzycznego i jego interpretacji, która oznacza jednak nie tyle chęć 

zbliżenia się do ideału wykonania, rozumianego tylko jako właściwe odczytanie intencji 

kompozytora zawartej w nutach (Werktreue). Formenti idzie dalej i studiuje muzykę 

Kurtága przez relacje, jakie wytwarza ona z inną muzyką, ukazując ją jako element 

pewnej złożonej historycznej metakompozycji, zgodnie z maksymą: „Każde dzieło 

w historii muzyki jest odpowiedzią na poprzednie i pytaniem dla następnego”302.  

Program Marina Formentiego został odebrany jako eksperyment. Recenzujący dla „Irish 

Times” koncert w St. Peter’s Church of Ireland w Drogheda 2 maja 2015 roku Michael 

Dervan napisał: „Tak radykalna reimaginacja recitalu fortepianowego, jakiej tylko można 

sobie życzyć”303. Recenzent zauważył, że „typowy recital fortepianowy zawiera zaledwie 

kilka utworów. W Kurtág’s Ghosts jest ich ponad sześćdziesiąt. Prezentowane są 

w dwóch płynnych połówkach, jako rodzaj montażu, który zaciera granice tak, że utwory 

i style oddzielone od siebie wiekami przepływają obok siebie jako część tego samego 

kontinuum”304.  

Jeśli jednych program Formentiego zachwycił radykalnym podejściem do 

programowania, to inni rzucili się w ocean możliwości jego interpretacji i dalszego 

pogłębiania wygenerowanej w jego ramach wiedzy. Muzykolog Paul Griffits dosłuchał 

 
301 David Metzer, Quotation and Cultural Meaning in Twentieth-Century Music, Cambridge University 

Press, Cambridge 2003, s. 3. 
302 Marino Formenti, Kurtág’s Ghosts, dokumentacja projektu, https://marinoformenti.net/kurtags-ghosts/ 

[dostęp: 23.4.2022].  
303 Michael Dervan, Review of Marino Formenti’s Kurtág’s Ghosts, „Irish Times”, 6.5.2015, 

https://www.louthcms.org/irish-times-review-of-marino-formentis-kurtags-ghosts/ [dostęp: 27.4.2022]. 
304 Ibidem. 

https://marinoformenti.net/kurtags-ghosts/
https://www.louthcms.org/irish-times-review-of-marino-formentis-kurtags-ghosts/
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się wspólnych wątków folklorystycznych w utworach Guillaume’a de Machauta 

i w poświęconym pamięci nauczyciela Kurtága Hommage à Farkas Ferenc: 

„Niewykluczone, że Machaut, który wiele podróżował, słyszał kiedyś rumuńską kolindę; 

bardziej prawdopodobne jest, że mamy do czynienia ze zwrotami frazy modalnej, które 

są uniwersalnymi figurami muzyki europejskiej”305. 

Łącząc muzykę dawną, klasyczną i współczesną, program Kurtág’s Ghosts przekraczał 

ponadto obiegi koncertowe i mógł przyciągać publiczność zarówno filharmoniczną, jak 

i zainteresowaną muzyką nową. Płytę wydała wytwórnia KAIROS, specjalizująca się 

w nowej muzyce, jednak program Kurtág’s Ghosts Formenti wykonywał nie tylko na 

festiwalach muzyki współczesnej. Pianista występował m.in. w De Young Museum 

w San Francisco (2007), na Lucerne Festival (2007), w Wiener Konzerthaus (2009), 

Wigmore Hall w Londynie (2011) czy Lincoln Center New York (2015). Podobnie było 

z drugim programem Liszt Inspections, poświęconym twórczości romantycznego 

wirtuoza fortepianu Franza Liszta. 

Liszt Inspections 

Nie wyobrażam już sobie recitalu, koncertu orkiestry 

lub zespołu jako grochu z kapustą, jako następstwa 

mniej lub bardziej pasujących lub niepasujących 

utworów. Myślę, że wieczór powinien mieć również 

swoją gęstość306. 

Marino Formenti 

 

Liszt Inspections to kolejny program Marina Formentiego, również zarejestrowany na 

dwupłytowym albumie KAIROS, zawierającym sto trzydzieści minut muzyki i około 

trzydziestu utworów, z których najkrótszy trwa nieco ponad minutę, najdłuższy zaś 

prawie czternaście307. Mozaikowa konstrukcja programu, który „narasta” wokół postaci 

tytułowego kompozytora, łączy Liszt Inspections i Kurtág’s Ghosts. O ile jednak 

w programie Kurtág’s Ghosts pianista badał twórczość węgierskiego modernisty, 

zagłębiając się razem z nim w muzyczną przeszłość, o tyle w programie Liszt Inspections 

 
305 Paul Griffits, György KURTÁG: Jatékók, recenzja na stronie internetowej muzykologa, 

http://www.disgwylfa.com/record-reviews.html [dostęp: 27.4.2022]. 
306 Marino Formenti [za: Heinz Rögl, MICA Interview mit Marino Formenti, 28.5.2010, 

https://www.musicaustria.at/mica-interview-mit-marino-formenti/ [dostęp: 26.3.2020]]. 
307 Płytę wydało również wydawnictwo KAIROS MUSIC, nr katalogowy 0013292KAI, Wiedeń 2015. 

http://www.disgwylfa.com/record-reviews.html
https://www.musicaustria.at/mica-interview-mit-marino-formenti/
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zaaranżował swoisty eksperyment myślowy, polegający na projekcji twórczości Liszta 

w przyszłość.  

Próbuję uchwycić fenomen Liszta, zwłaszcza w jego późnych dziełach, rozmaite 

impulsy, jakie dał muzyce współczesnej. Nie tylko atonalność – wiadomo, że jest 

twórcą pierwszego utworu atonalnego. Ale także muzyka przestrzenna, także muzyka 

bez rozwoju, rodzaj sztuki konceptualnej nawet, nawet minimalizm, skomponował 

dwa lub trzy prawie minimalistyczne utwory. Bardzo mnie to interesuje308. 

Tytuł programu należy rozumieć dwojako. Inspekcja, badanie, dociekanie, zgłębianie, 

eksplorowanie dotyczy zarówno poznawania samej twórczości Liszta, jak i kontynuacji 

rozpoczętych przez niego poszukiwań artystycznych, które znalazły realizację 

w twórczości przedstawicieli muzycznej moderny w XX wieku. Zdaniem Formentiego, 

poszukiwania Liszta szły równolegle w wielu rozmaitych kierunkach, wytyczając drogi 

rozwoju i zasób możliwości dla muzyki na kolejne stulecie. Pianista stara się ukazać 

Liszta jako prekursora dwudziestowiecznej moderny. Skupia się na rewolucyjnym 

potencjale jego poszukiwań, ale także rzuca pewne światło na jego karierę jako wirtuoza.  

Program Liszt Inspections składa się z wybranych, często późnych i rzadko 

wykonywanych miniatur Liszta przeplecionych kompozycjami twórców 

dwudziestowiecznych, takich jak Luciano Berio, György Ligeti, Karlheinz Stockhausen, 

Wolfgang Rihm, Morton Feldman czy Galina Ustwolska. W eseju dołączonym do płyty 

Formenti odsłania kulisy pracy nad programem, podkreślając swoje zainteresowanie 

związkami łączącymi muzykę Liszta z wybranymi kompozytorami 

dwudziestowiecznymi. Jego fascynacja twórczością Liszta jest natury bardziej 

kompozytorskiej lub muzykologicznej niż stricte wykonawczej. Formenti docenia 

pianistyczne walory utworów Liszta, jednak to nie wirtuozeria wykonawcza budzi jego 

największe zaciekawienie: 

Dokładna inspekcja wciąż w dużej mierze niedocenianej twórczości fortepianowej 

Franza Liszta […] ładnie pasuje do opisu zaproponowanego przez Maurice’a Ravela: 

»burzliwy, kipiący, potworny i wspaniały chaos muzycznego materiału«. […] Nawet 

tak zwane popisowe utwory są pionierskie – formalnie, harmonicznie i estetycznie, 

by nie powiedzieć technicznie. Mniej znane utwory Liszta ujawniają jednak rodzaj 

poszukiwań, które są tak eksperymentalne, jakby reprezentowały podejście prawie 

laboratoryjne do materiału kompozytorskiego i problemów kompozytorskich: to 

 
308 Marino Formenti [za: Heinz Rögl, MICA Interview mit Marino Formenti…]. 
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poszukiwania/inspekcje we wszystkich kierunkach. Jako utalentowany wykonawca, 

Liszt był wyjątkowo szybki w przechwytywaniu, jak gigantyczna gąbka albo 

gigantyczna antena. I wydaje się, że właśnie ta umiejętność pozwoliła mu przewidzieć 

wiele możliwości, a nawet zagadek modernizmu; wypróbował bardzo różne, a czasem 

sprzeczne drogi naprzód, przewidując wiele problemów, tematów i kompozytorskich 

szkół309. 

We wspomnianym eseju Formenti stworzył rodzaj słownika zawierającego hasła klucze 

do projektu oraz muzyki samego Liszta, jakby starając się uporządkować, 

skategoryzować jego eksperymenty. Są to zarówno określenia stylistyczne: minimalizm, 

spektralizm, ekspresjonizm, atonalność, materiał, forma otwarta, jak i pojęcia odnoszące 

się do charakteru muzyki, subiektywnego podejścia artysty do dzieła czy uniwersalnej 

topiki muzycznej. Program ułożony jest w ten sposób, by każdy z wyżej wymienionych 

wątków muzyki Liszta wydobyć i podkreślić przez zestawienie z odpowiednim 

przykładem z muzyki współczesnej. Muzyka Liszta przeplata się więc w programie 

z utworami innych kompozytorów.  

Podejście konstruktywistyczne Liszta reprezentują jego Bagatelle sans tonalité, które 

Formenti podkreśla sąsiedztwem utworów Touchs Bloquées (z Études pour piano, 

I Book) Györgya Ligetiego oraz Speech of Clouds (z Vexierbilder II) Gérarda Pessona – 

każdym z nich rządzi pewna jednocząca zasada. Przeciwieństwem tego jest, spotykane 

m.in. w utworach Michael Mosonyi czy Funérailles Liszta, otwarte podejście do formy 

i materiału.  

Można odnieść wrażenie – i myślę, że to naprawdę pierwszy przypadek w historii muzyki, 

być może najnowocześniejszy aspekt całego Liszta – że muzyka obywa się bez logiki 

konstrukcji, bez złudzeń o językowej kompletności. Ten brak logiki nie oznacza, że 

czegoś mu brakuje, ale raczej przypomina to, jak myślimy i czujemy w najgłębszy 

możliwy sposób: dzięki procesom, które nie są bynajmniej zawsze liniowe, ale raczej 

przerwane, dialektyczne, wewnętrznie sprzeczne310. 

Ta swoista forma otwarta czy rodzaj zapisu automatycznego koresponduje 

z Klavierstücke nr 6 i nr 7 Wolfganga Rihma, który zdefiniował muzykę w podobny 

sposób.  

 

 
309 Ibidem. 
310 Ibidem. 
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Franz Liszt, Ungarisches Volkslied nr 5, S. 245 2:56 

Friedrich Cerha, Slowakische Erinnerungen aus der Kindheit nr 20 1:11 

Franz Liszt, Fünf Klavierstücke: II Lento assai, s. 192 3:00 

György Ligeti, ...waiting for Susan... 1:22 

Franz Liszt, Bagatelle sans tonalité, S. 216a 2:49 

György Ligeti, Études pour piano: Touchs Bloquées 2:10 

Gérard Pesson, Vexierbilder II: Speech of Clouds 4:59 

Franz Liszt, Michael Mosonyi, S. 205 7:41 

Wolfgang Rihm, Klavierstück nr 6 (Bagatellen) 13:18 

Franz Liszt, Funérailles, S.173 10:51 

Wolfgang Rihm, Klavierstück nr 7 9:21 

Franz Liszt, II Penseroso, S.161 4:04 

Galina Ustwolska, Sonata nr 6 7:38 

 

*** 

 

Franz Liszt, Au lac de Wallenstadt, S.160 4:36 

Luciano Berio, 6 encores for piano: Wasserklavier 2:20 

Franz Liszt, Wiegenlied, S. 198 3:55 

Luciano Berio, 6 encores for piano: Brin 2:01 

Morton Feldman, Nature Piece nr 4 1:48 

Franz Liszt, En rêve: Nocturne, S. 207 2:05 

György Ligeti, Études pour piano, II Book: En suspens 2:11 

Tristan Murail, Cloches d’adieu, et un sourire 4:11 

Franz Liszt, Weihnachtsbaum: Cloches du Soir, S. 186 4:43 

John Adams, China Gates 4:49 

Franz Liszt, In festo transfiguationis Domini nostri Jesu Christi 4:01 

Karlheinz Stockhausen, Natürliche Dauern nr 5 6:08 

Franz Liszt, Resignazione, S. 187a 2:14 

Salvatore Sciarrino, Polveri laterali 1:51 

Franz Liszt, Weihnachtsbaum: O Heilige Nacht, S. 186 7:10 

Morton Feldman, Piano Piece 1964 5:04 

Program Liszt Inspections 

 

W Au lac de Wallenstadt (z Annès de Pèlerinage I: Suisse) Liszta Formenti dosłuchał się 

zapowiedzi spektralizmu, co podkreślił sąsiedztwem utworu Cloches d’Adieu, et un 

Sourire Tristana Muraila. Liszt jest wreszcie minimalistą, o czym zaświadcza radykalna 

redukcja materiału dźwiękowego połączona z repetycją rozłożonych trójdźwięków w In 
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festo transfigurationis Domini nostri Jesu Christi. Z kolei w Cloches Du Soir imitacja 

brzmienia tytułowych dzwonów, a także brak melodii, którą zastępują ruch i rytm, 

prowadzą w stronę minimalizmu, lecz również czystej brzmieniowości – sonoryzmu. 

Uwadze Formentiego nie umknęły eksperymenty Liszta z brzmieniem, z możliwościami 

instrumentu w zakresie rezonansu. Redukcjonistyczny, minimalistyczny aspekt muzyki 

Liszta podkreślają z jednej strony China Gates Johna Adamsa, z drugiej Sonata nr 6 

Galiny Ustwolskiej, z trzeciej zaś Piano Piece 1964 Mortona Feldmana. Z kolei 

eksperymenty z rezonansem uwydatniają eksplorujące naturalne wybrzmienia Natürliche 

Dauern Karlheinza Stockhausena, ale także Polveri laterali Salvatore Sciarrina, Piano 

Piece 1964 Mortona Feldmana i Brin Luciana Beria, niezwykłe studium pedału i wibracji 

dźwięku oraz rezonansu. Podobnie jak Feldman, także Liszt dochodzi w Il Penseroso do 

swoistego zatrzymania muzycznej narracji, skąd już prosta droga do zasłuchania się 

w ciszy. Cisza i spokój przepełniają Wiegenlied Liszta311.  

Jakby tych związków i pokrewieństw materiałowych było mało, program Liszt 

Inspections oplatają ponadto takie wątki, jak śmierć, rezygnacja, wycofanie, wewnętrzne 

wyciszenie, autobiografizm, poszukiwanie tożsamości czy pamięć. Większość z nich 

stanowi lejtmotywy programów recitali Formentiego. Organizują one percepcję także Ma 

Mort i Kurtág’s Ghosts. Dialektyka wspominania i zapominania dochodzi do głosu 

w kilku utworach Liszta, a także Rihma i Kurtága. W Valses Oubliées Liszta 

pobrzmiewają taneczne motywy jak zatarte wspomnienie, tak odległe, że aż komiczne. 

Z kolei na koniec Funérailles Liszta muzyka rozpada się na fragmenty, podobnie dzieje 

się w Klavierstück nr 7 Rihma i końcówce Michael Mosonyi Liszta, gdy odległe asocjacje 

muzyczne stopniowo pochłania cisza. Zdaniem Formentiego, utwory te odzwierciedlają 

procesy pamięci, która porusza się między wspominaniem i zapominaniem, co przywodzi 

na myśl ideę Kurtág’s Ghosts. 

Program Liszt Inspections otwiera zestawienie Ungarisches Volkslied nr 5, S. 245 Liszta 

i Slowakische Erinnerungen aus der Kindheit nr 20 Friedricha Cerhy, w programie 

koncertowym uzupełnione dodatkowo przez Čaje Šukarije (canzone tradizionale gitana) 

Esmy Redžepowej. Sąsiedztwo tych utworów przywołuje topos poszukiwania narodowej 

 
311 Program Liszt Inspections Marino Formenti wykonuje w kilku różnych wersjach, z niewielkimi 

zmianami w stosunku do płyty. Zmiany te dotyczą pojedynczych utworów lub ich kolejności. Recital 

w Casa della Musica di Parma 20 listopada 2017 roku pianista zdecydował się zakończyć właśnie 

utworem Wiegenlied Liszta. 
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tożsamości kompozytorów, który występuje niezależnie od eksperymentów 

materiałowych. 

W Liszt Inspections wiele utworów ma formę marsza żałobnego, hommage lub adieu. 

Należą do nich utwory Liszta: Funérailles, Michael Mosonyi, Beria: Brin, Muraila: 

Cloches d’Adieu, et un Sourire. Formenti dorzuca do tego utwory o quasi-funeralnym 

charakterze, jak Il Pensero Liszta czy Sonata nr 6 Ustwolskiej. Ten ostatni utwór w 

swoim skrajnym redukcjonizmie i technice uderzania pięścią i przedramieniem 

w klawisze fortepianu brzmi niczym dzwon pogrzebowej kaplicy. Motyw dzwonów 

przewija się w kilku utworach, w tym Cloches Du Soir Liszta i Cloches d’Adieu, et un 

Sourire Muraila. Jest ponadto motyw wody i przepływu w utworach Beria Wassermusik 

i Brin oraz Liszta Au lac de Wallenstadt (z Annès de Pèlerinage I: Suisse). Wreszcie 

wycofanie, wyciszenie czy wręcz rezygnacja – a zatem całkowite przeciwieństwo Liszta 

wirtuoza – reprezentują takie utwory jak kołysanka Wiegenlied czy Resignazione. 

Powyższy, zaledwie pobieżny przegląd ważniejszych wątków wiążących program Liszt 

Inspections był punktem wyjścia esejów i muzykologicznych analiz, nie tylko zresztą 

poświęconych twórczości Liszta312. Stanowiący trzon programu wybór utworów tego 

kompozytora budzi jednak pewne zastanowienie, nie jest on bowiem wcale tak oczywisty 

czy reprezentatywny, jak mógłbyś się z pozoru wydawać. Formentiemu zależało na 

ukazaniu Liszta jako prekursora muzyki XX wieku, nie włączył jednak do swojego 

zestawu takich kompozycji, jak choćby Nuages gris (Trübe Wolken), La Lugubre 

Gondola 1 i 2 czy Unstern! – Sinistre – Disastro, R.W. – Venezia, Am Grabe Richard 

Wagners, które uważane są za jedne z najbardziej niezwykłych, „modernistycznych” 

utworów Liszta313. Temat wpływów Liszta na muzykę XX wieku nie jest nieznany. 

W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku powstało kilka opracowań na 

ten temat, w których czytamy, że Liszta można postrzegać jako prekursora dla twórczości 

Debussy’ego, Ravela, Bartóka, Strawińskiego, Skriabina, Schönberga czy Weberna314. 

 
312 Por. Christopher Little, Liszt Inspections, „Ninteenth-Century Music Review” 2018, 15, 1, s. 135–137. 
313 Literatura na temat związków Liszta z XX wiekiem obejmuje choćby pracę Allena Forte’a (Liszt’s 

Experimental Idiom and Music of the Early Twentieth Century, „19th-Century Music” 1987, 10, 3, 

s. 209–228), Bárdosa Lajosa (Ferenc Liszt, the Innovator, „Studia Musicologica Academiae Scientiarum 

Hungaricae” 1975, 17, 1–4, s. 3–38) czy Searle’a Humphreya (Liszt and 20th Century Music, „Studia 

Musicologica Academiae Scientiarum Hungaricae” 1961 (1963), 5, 1–4, s. 277–281).  
314 Por.: Allen Forte, Liszt’s Experimental Idiom and Music of the Early Twentieth Century…, s. 210; 

Humphrey Searle, Liszt and 20th Century Music…, s. 277. 



 
 

148 

Wydaje się, że Formenti sięga jednak dalej i aktualizuje spojrzenie na Liszta 

z perspektywy drugiej połowy XX, a także początku XXI wieku – w tym z perspektywy 

epoki YouTube: 

Próbowałem wykorzystać siłę i swobodę wyobraźni, by ujrzeć Liszta w przyszłości, 

choćby w szkole spektralistów, co jest dla mnie logiczną konsekwencją 

Zimmermanowskiego konceptu kulistego kształtu czasu, a co tymczasem, w dobie 

YouTube i oferowanych dostępności, i jednoczesności wszystkiego, stało się 

oczywiste315. 

YouTube jest tu symbolem tego, jak diametralnie zmieniły się percepcja w dobie 

rewolucji cyfrowej oraz sposób słuchania muzyki – w anachroniczny, nielinearny, 

nieortodoksyjny, fragmentaryczny. Nieograniczony dostęp do całej historii muzyki, 

wybór spośród wielu nagrań to codzienność każdego z nas, a także czynnik, którego 

wpływu można szukać w sposobie programowania Formentiego. Pianista przyznał 

w wywiadzie, że traktuje YouTube jako swojego najlepszego nauczyciela316. Marino 

Formenti włącza świadomość technologiczną do swoich praktyk dramaturgicznych. 

Widać ją również w nieortodoksyjnym podejściu do gatunków muzycznych: pianista nie 

tylko unieważnia podział na muzykę nową i klasyczną, lecz również poważną 

i popularną. W jednym z wariantów programu Liszt Inspections odnajdziemy utwór 

islandzkiej piosenkarki Björk, także w innych projektach znalazło się miejsce dla m.in. 

Johna Lennona czy Nirvany. Zinstytucjonalizowane definicje muzyki nowej, klasycznej 

i popularnej oraz regulowana przez poszczególne obiegi dostępność do innych praktyk 

przestają działać w Internecie, gdzie każdy ma dostęp do muzyki wszelakiej.  

Oczywiście Liszt i popkultura stanowią temat sam w sobie, o czym Marino Formenti nie 

omieszkał wspomnieć. Gwiazdorstwo Liszta wirtuoza było w czasach kompozytora 

ewenementem. Ken Russel w dowcipnym, brawurowym filmie Lisztomania (1975) 

ukazał wirtuoza jako współczesną gwiazdę rocka. 

Być może Liszt był zajęty czymś, co zdawało się reprezentować zupełnie nową (a więc 

i potworną) moc dla niego i dla społeczeństwa, w którym żył – czymś, co dziś nazywamy 

„medialnym szumem” [media hype]. Zjawisko społeczne znane jako „Lisztomania” było 

 
315 Esej w książeczce do płyty.  
316 „Was wir in der Musik treiben, ist lächerlich“ – Marino Formenti im Mica-Porträt, 

https://www.musicaustria.at/was-wir-in-der-musik-treiben-ist-laecherlich-marino-formenti-im-mica-

portraet/ [dostęp: 1.5.2020]. 

https://www.musicaustria.at/was-wir-in-der-musik-treiben-ist-laecherlich-marino-formenti-im-mica-portraet/
https://www.musicaustria.at/was-wir-in-der-musik-treiben-ist-laecherlich-marino-formenti-im-mica-portraet/
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tak nowe, że aż uznawane za chorobę, którą niektórzy lekarze z całą powagą obiecywali 

wyleczyć317. 

Pianista dostrzegł w Liszcie wystawiającym siebie i swoje ciało na widok publiczny 

nawet ojca performansu i porównał jego wirtuozowskie występy z działaniami Mariny 

Abramović, która uczyniła swoje ciało materią sztuki. Nie chodzi tu jednak o prostą 

afirmację sztuki wirtuozowskiej. Wyjaśniając ideę programu Liszt Inspections, Marino 

Formenti zastrzegł: to nie jest koncert dla tych, którzy lubią „inscenizowany 

międzynarodowy cyrk wirtuozów, którego symbolem stała się napiętnowana jako 

kiczowata muzyka Franza Liszta”. Porównując praktykę wykonawczą tego kompozytora 

ze sztuką performansu, dokonuje zarazem krytyki współczesnego obiegu koncertowego. 

Już sam wybór utworów Liszta niejako przeczy jego wirtuozowskiej naturze – 

przypomnijmy: Formenti stawia akcent z jednej strony na „niepopularne” eksperymenty 

materiałowe, z drugiej na takie wątki, jak wyciszenie, rezygnacja, uspokojenie, 

eksponując wręcz antywirtuozowską naturę Liszta. Formenti wciela zresztą pewien ideał 

bliski Lisztowi, nie tylko w tym programie.  

Liszt Inspections, tak jak Kurtág’s Ghosts, skoncentrowany jest właściwie na programie. 

Jego konstrukcja nie zaburza, nie rozsadza ramy koncertu jako takiego. Relacja treści 

programowej do przestrzeni wykonania jest neutralna. Oba programy doskonale 

funkcjonują jako standardowe recitale w przestrzeni sali koncertowej – i tak również były 

często prezentowane. Jednak w 2014 roku na koncercie w Nowym Jorku pianista wystąpił 

w nieco innej formule. Koncert odbył się w przestrzeni Stanley H. Kaplan Penthouse. Ta 

sala o charakterze loftu, będąca częścią Lincoln Centre, mieści się na dziesiątym piętrze 

Samuel B. & David Rose Building. Jej ściany są od podłogi do sufitu ze szkła, co 

umożliwia gościom podziwianie panoramy Nowego Jorku. Wielofunkcyjna sala 

zapewnia miejsce dla trzystu słuchaczy i oferuje sto osiemdziesiąt nakryć stołowych. Na 

miejscu funkcjonuje kuchnia. Sala wyposażona jest w teatralne oświetlenie i w zależności 

od potrzeb może zmieniać się w restaurację, salę balową lub widowiskową. W miejscu 

tym organizowane są m.in. koncerty jazzowe oraz kameralne spotkania z artystami318. 

 
317 Esej w książeczce do płyty. 
318 Lincoln Center, strona internetowa: http://yourevent.lincolncenter.org/venues/stanley-h-kaplan-

penthouse [dostęp: 1.5.2020]. 

http://yourevent.lincolncenter.org/venues/stanley-h-kaplan-penthouse
http://yourevent.lincolncenter.org/venues/stanley-h-kaplan-penthouse
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W takim kameralnym i swobodnym otoczeniu Marino Formenti wykonał swój program 

Liszt Inspections, którego publiczność słuchała, siedząc „przy kabaretowych stolikach 

i winie”319. Z historii wiemy, że Franz Liszt występował w rozmaitych przestrzeniach, 

które niekoniecznie były salami koncertowymi – salonach muzycznych, domach 

arystokratów. Obyczaje panujące na tych dziewiętnastowiecznych półprywatnych 

koncertach były bardzo swobodne, a słuchanie muzyki łączono z konwersacją 

i konsumpcją. Być może ta nowojorska odsłona projektu Formentiego wyzwoliła jeszcze 

inny, towarzyski, społeczny aspekt praktyki wykonawczej Liszta, czyniąc projekt Marina 

Formentiego tym bardziej interesującym. 

3.2.2. Série Rose 

W tym rozdziale chciałabym przedstawić projekt, którego sama byłam kuratorką. Będzie 

to próba autoetnograficznego spojrzenia na własne działania na pograniczu teorii 

i praktyki, a także na ich rezultaty. Pokażę, w jaki sposób pracowałam nad programem 

koncertu, aby stał się on czymś więcej niż następstwem luźno powiązanych utworów. Nie 

chodziło mi przy tym o ingerencję w ich treści, formę czy autonomię. Liczyła się przede 

wszystkim suma pojedynczych głosów, a także dialog, w jaki ze sobą wchodziły. 

Program Série Rose został zbudowany wokół określonego tematu, który wyznaczył 

kierunek artystycznego badania, horyzont poszukiwań i sposób doboru utworów. 

Nakreślił również ramy dyskusji, która miała wyjść poza standardową ocenę 

arcydzielności poszczególnych kompozycji i zaowocowała interesującą debatą 

o charakterze politycznym, filozoficzno-estetycznym i etycznym.  

Idea programu Série Rose pojawiła się około 2016 roku i była wynikiem różnych 

wydarzeń, doświadczeń i odkryć oraz wynikłych z nich przemyśleń. Jednym 

z katalizatorów był głośny comming out Georga Friedricha Haasa, cenionego 

austriackiego kompozytora, który w 2015 roku zszokował międzynarodową społeczność 

muzyczną (i, jak się okazało, tylko ją), ujawniając szczegóły swojego życia erotycznego. 

Być może „Haas Gate” nie zaistniałaby w publicznej świadomości, gdyby nie fakt, że 

sześćdziesięciotrzyletni poważny kompozytor z dnia na dzień zaczął publikować 

w Internecie swoje ekstrawaganckie nagie zdjęcia, udzielać wywiadów o wyzwoleniu, 

 
319 Joost Ramaer, When every performance becomes an act of composition: One to one with Marino 

Formenti, piano ‘pugilist’ extraordinaire, „Culturebot”, 10.12.2014, 

https://www.culturebot.org/2014/12/22820/when-every-performance-becomes-an-act-of-composition-

one-to-one-with-marino-formenti-piano-pugilist-extraordinaire/ [dostęp: 1.5.2020]. 

https://www.culturebot.org/2014/12/22820/when-every-performance-becomes-an-act-of-composition-one-to-one-with-marino-formenti-piano-pugilist-extraordinaire/
https://www.culturebot.org/2014/12/22820/when-every-performance-becomes-an-act-of-composition-one-to-one-with-marino-formenti-piano-pugilist-extraordinaire/
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jakie daje realizacja perwersyjnych potrzeb seksualnych, i pokazywać się na 

nowojorskich seksparadach w towarzystwie ciemnoskórej Molleny Williams, 

amerykańskiej pisarki, performerki i edukatorki seksualnej, którą w przebraniu konia, 

z wędzidłem w ustach, prowadzi za uzdę320. Wkrótce Williams została żoną Haasa, 

a media oszalały na punkcie pary. Historia ich związku była opisywana przez „The New 

York Times”321. Stała się także kanwą filmu dokumentalnego The Artist & The Pervert 

(2018), w którym reżyserzy Beatrice Behn i René Gebhardt ukazali życie Haasa 

i Williams „między perwersją, sztuką, miłością i radykalnym samookreśleniem”. Pełen 

humoru film, pokazany m.in. na festiwalu filmów o tematyce feministycznej Her Docs 

w Warszawie, koncentrował się na tym wszystkim, co budzi największe kontrowersje.  

Georg Friedrich Haas jest znanym austriackim kompozytorem i dzieckiem nazistowskich 

rodziców, jego żona Mollena jest znaną amerykańską edukatorką kink i potomkinią 

afrykańskich niewolników. Razem żyją w publicznym związku kinky, którego pragną od 

czterdziestu lat: ona jest jego „niewolnicą” i muzą, on jest jej panem – połączenie, które 

naciska guzik u wielu ludzi i dotyka spraw rasy, seksualności, polityki i relacji władzy322.  

O ile historia pary została ciepło przyjęta poza światem muzyki, o tyle w środowisku 

kompozytorów comming out Haasa wywołał konsternację. Podejrzewano, że to 

wyrafinowana strategia promocyjna obliczona na zainteresowanie jego muzyką, choć 

przecież jako „najwybitniejszy żyjący kompozytor” Haas nie musiał o nie zabiegać323. 

 
320 Zdjęcia te dostępne są na Facebooku Georga Friedricha Haasa: 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1061672823851268&set=t.100005052224951&type=3 

[dostęp: 1.12.2021]. 
321 Zachary Woolfe, A Composer and His Wife: Creativity Through Kink, 

https://www.nytimes.com/2016/02/24/arts/music/a-composer-and-his-wife-creativity-through-

kink.html?_r=0 [dostęp: 24.11.2021].  
322 The Artist and the Pervert, film, reż. Beatrice Behn i René Gebhardt, Limonero Films, Kanada, 

Hiszpania, Stany Zjednoczone, 2018. 
323 W 2017 roku włoski magazyn muzyczny „Classic Voice” stworzył jedyny w swoim rodzaju ranking 

najlepszych utworów powstałych w XXI wieku. Inicjatorem był włoski muzykolog i krytyk muzyczny 

Gianluigi Mattietti, który zwrócił się z prośbą o wytypowanie dziesięciu najważniejszych utworów 

nowego stulecia do ponad stu przedstawicieli sceny nowej muzyki w Europie: krytyków muzycznych, 
dyrektorów festiwali, muzykologów, dyrygentów. Aby uniknąć konfliktu interesów, z głosowania 

wyłączeni zostali reprezentanci wydawnictw i agencji artystycznych. W typowaniu wzięło udział łącznie 

stu trzynastu specjalistów z dwudziestu pięciu krajów. Wśród jurorów z Polski znaleźli się Jan Topolski, 

Krzysztof Kwiatkowski, Krzysztof Marciniak, Tomasz Biernacki, Joanna Grotkowska i Monika 

Pasiecznik. Powstały dwie listy: pięćdziesięciu najlepszych kompozycji oraz siedemdziesięciu pięciu 

najlepszych kompozytorów. Georg Friedrich Haas okazał się bezapelacyjnym zwycięzcą, i to w obu 

kategoriach – zarówno w punktacji ogólnej (czterdzieści dziewięć głosów, dwanaście zaproponowanych 

utworów), jak i poszczególnej: na najlepiej oceniony utwór in vain (2000). Drugą najwyżej punktowaną 

kompozycją Haasa okazała się Limited Approximation (2012), która zajęła trzecie miejsce na liście 

najlepszych utworów. Podsumowanie przedsięwzięcia, szczegółowe rankingi, punktacje oraz lista 

nominujących dostępne na łamach „Classic Voice”, 2.1.2017, 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1061672823851268&set=t.100005052224951&type=3
https://www.nytimes.com/2016/02/24/arts/music/a-composer-and-his-wife-creativity-through-kink.html?_r=0
https://www.nytimes.com/2016/02/24/arts/music/a-composer-and-his-wife-creativity-through-kink.html?_r=0
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W dyskusjach internetowych przywoływano też argument, że sprawy alkowy powinny 

pozostać w sferze prywatnej jako całkowicie nieistotne dla muzyki, jej komponowania 

i słuchania, a nawet zakłócające jej odbiór324. Po berlińskiej premierze Drei Stücke für 

Mollena (2017) Georga Friedricha Haasa zastanawiałam się na łamach „Odry”, 

jak ten coming out przełoży się na środowisko muzyki współczesnej, czy nowa muzyka 

przeżyje swoją rewolucję obyczajową? Historia Haasa uruchomiła lawinę komentarzy 

oraz dyskusję nad takimi zagadnieniami, jak m.in. charakter sceny nowej muzyki oraz jej 

samoświadomość jako „niegodnej” perwersji, nieobecność tematyki społecznej (jak 

choćby problemu mniejszości seksualnych) w nowej muzyce, promocja nowej muzyki 

w środowisku BDSM, mikrotony a bondage, wpływ wydarzeń z życia kompozytora na 

odbiór jego muzyki (czy słuchając Madrygałów Gesualda da Venosy zawsze myślimy 

o mordercy?)… […] Historia tego kompozytora rzuca światło na pewne miejsca 

zacienione. Wygląda na to, że scena nowej muzyki właśnie odkryła nowe tabu325. 

Seks jako tabu, ślepa plamka nowej muzyki, stał się punktem wyjścia badania, którego 

rezultatem miał był projekt Série Rose. Zaczęłam szukać utworów poruszających tę 

tematykę, ale takich, które wychodziłyby poza romantyczne, zawoalowane 

przedstawienia miłości idealnej, jakich wiele w literaturze muzycznej. Chodziło mi raczej 

o muzyczne odpowiedniki bezpruderyjnej, pornograficznej sztuki reprezentowanej przez 

filmy Larsa von Triera, wielkoformatowe i hiperrealistyczne obrazy Betty Tompkins czy 

performanse Annie Sprinke, z którą – jak się okazało – współpracowała kompozytorka 

Pauline Oliveros. 

W świeżo wówczas obronionej rozprawie doktorskiej Making Sex Sound. Erotic Currents 

In Electronic Music Danielle Sofer napisała: „Poza wieloma innowacjami w dziedzinie 

muzyki elektronicznej, o ile mi wiadomo, Oliveros jest jedynym kompozytorem muzyki 

artystycznej, który napisał muzykę dla aktorki pornograficznej, striptizerki i byłej 

prostytutki Annie Sprinkle”326. Poszłam dalej jej tropem i odkryłam, że istnieje więcej 

 
https://pasiecznik.files.wordpress.com/2017/03/millennial-scores-classicvoice-212-gen-2017.pdf [dostęp: 
1.12.2021].  
324 Dyskusja toczyła się na Facebooku, na profilu jednego z niemieckich kompozytorów. Śledziłam ją 

izrelacjonowałam w felietonie Mikrotony i bondage. Por. Monika Pasiecznik, Mikrotony i bondage, 

„Odra” 2016, 5, https://pasiecznik.wordpress.com/2016/05/11/georg-friedrich-haas-mollena-williams/ 

[dostęp: 1.12.2021]. 
325 Ibidem. 
326 Danielle Shlomit Sofer, Making Sex Sound. Erotic Currents In Electronic Music, s. 187, praca 

doktorska obroniona na Kunstuniversität Graz w 2016 roku, promotor: profesor Andreas Dorschel, 

https://www.researchgate.net/profile/Danielle-

Sofer/publication/347247068_Making_Sex_Sound_Erotic_Currents_in_Electronic_Music_Doctoral_Diss

ertation/links/5fd8d1cba6fdccdcb8cb827c/Making-Sex-Sound-Erotic-Currents-in-Electronic-Music-

https://pasiecznik.files.wordpress.com/2017/03/millennial-scores-classicvoice-212-gen-2017.pdf
https://pasiecznik.wordpress.com/2016/05/11/georg-friedrich-haas-mollena-williams/
https://www.researchgate.net/profile/Danielle-Sofer/publication/347247068_Making_Sex_Sound_Erotic_Currents_in_Electronic_Music_Doctoral_Dissertation/links/5fd8d1cba6fdccdcb8cb827c/Making-Sex-Sound-Erotic-Currents-in-Electronic-Music-Doctoral-Dissertation.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Danielle-Sofer/publication/347247068_Making_Sex_Sound_Erotic_Currents_in_Electronic_Music_Doctoral_Dissertation/links/5fd8d1cba6fdccdcb8cb827c/Making-Sex-Sound-Erotic-Currents-in-Electronic-Music-Doctoral-Dissertation.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Danielle-Sofer/publication/347247068_Making_Sex_Sound_Erotic_Currents_in_Electronic_Music_Doctoral_Dissertation/links/5fd8d1cba6fdccdcb8cb827c/Making-Sex-Sound-Erotic-Currents-in-Electronic-Music-Doctoral-Dissertation.pdf
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kompozytorów zainteresowanych tematyką seksu, choć niewiele się o nich pisze. Poza 

pracą Sofer nie istniała wówczas (i dalej nie istnieje) żadna książka im poświęcona. Moją 

uwagę zwróciła tendencja do wypierania pewnych wątków twórczości czy też 

oczyszczania jej z pewnych treści i sprowadzania osiągnięć artystycznych kompozytorów 

do kwestii związanych z technologią i estetyką, o czym pisze Sofer: to innowacje 

w dziedzinie muzyki elektronicznej budują status Pauline Oliveros, nie zaś udział 

w eksperymentalnym feministycznym porno The Sluts And Goddesses Video Workshop 

(1992), o czym nikt nie pamięta, mimo że film ten ma dziś status lesbijskiego klasyka 

i pokazywany jest w galeriach sztuki327. Przykładów takiej wybiórczej recepcji, 

skoncentrowanej na „obiektywnym” wymiarze muzyki, a pomijającej jej związki 

z „cielesnym” doświadczeniem, można wskazać więcej. Luc Ferrari, znany jako twórca 

muzyki konkretnej i „muzyki anegdotycznej”, ma w dorobku sporo utworów o tematyce 

erotycznej, w których obsesyjnie wręcz zgłębia naturę (kobiecej) seksualności, co czyni 

z niego jednego z najciekawszych muzycznych antropologów erotyzmu. Jak zauważa 

Sofer: „Ferrari wielokrotnie podkreślał w wywiadach i publikacjach seksualny powab 

nagrań jako formę zawoalowanej obserwacji”328. Mimo nacisku kładzionego przez 

samego kompozytora na ten temat, jego utwory nie są słuchane czy analizowane pod tym 

kątem329. 

Najwcześniejszym znalezionym przeze mnie przykładem pornografii w muzyce okazała 

się Sonata Erotica Erwina Schulhoffa z 1919 roku. Dadaistyczny utwór, uznawany za 

zaginiony i odnaleziony dopiero w 1990 roku w Pradze, wykorzystuje środki lautpoesie 

i kabaretu do przedstawienia w muzyczno-scenicznej formie kobiecego orgazmu. 

W zaledwie czterominutowym żarcie muzycznym „tylko dla mężczyzn” wykonawczyni 

symuluje głosem ekstazę (ciąg samogłosek „o-a-e…”), na koniec zaś załatwia się na 

scenie do nocnika330. Także Schulhoff kojarzył mi się dotąd z czymś zupełnie innym niż 

muzyczna pornografia.  

 
Doctoral-Dissertation.pdf [dostęp: 30.11.2021]. Opublikowana jako: Danielle Shlomit Sofer, Sex Sounds: 

Vectors of Difference in Electronic Music, The MIT Press, Cambridge, MA 2022.  
327 David Jay Brown, Tantra, porno i szamanizm, czyli wywiad z Annie Sprinkle, tłum. Conradino Beb, 

https://magivanga.com/2012/04/12/wywiad-z-annie-sprinkle-david-jay-brown-rebecca-mcclen/ [dostęp: 

3.12.2021]. 
328 Danielle Shlomit Sofer, Making Sex Sound…, s. 55. 
329 Jedynym znanym mi tekstem o seksualnych zainteresowaniach Ferrariego był artykuł Piotra Tkacza 

(Luc Ferrari: Prawie wszystko o kobietach, „Fragile” 2009, 4). 
330 Erwin Schulhoff, Sonata Erotica, partytura, Ebony Band Edition, Amsterdam 1990, 

https://ebonyband.nl/en/library/detail/naam/schulhoff/title/sonata-erotica/ [dostęp: 3.12.2021]. 

https://www.researchgate.net/profile/Danielle-Sofer/publication/347247068_Making_Sex_Sound_Erotic_Currents_in_Electronic_Music_Doctoral_Dissertation/links/5fd8d1cba6fdccdcb8cb827c/Making-Sex-Sound-Erotic-Currents-in-Electronic-Music-Doctoral-Dissertation.pdf
https://magivanga.com/2012/04/12/wywiad-z-annie-sprinkle-david-jay-brown-rebecca-mcclen/
https://ebonyband.nl/en/library/detail/naam/schulhoff/title/sonata-erotica/
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Dlaczego więc z dyskursu nowej muzyki wypierane są wszelkie przejawy 

zainteresowania kompozytorów seksem? To pytanie postawił już w 1967 roku Nam June 

Paik, autor serii pornograficznych partytur konceptualnych:  

Po trzech fazach emancypacji w muzyce XX wieku (serialnej, indeterministycznej 

i muzyki akcji) doszedłem do przekonania, że pozostała jeszcze jedna z oków, którą 

należy zrzucić... To jest PRZEDFREUDOWSKA HIPOKRYZJA. Dlaczego seks, który 

dominuje jako temat w sztukach wizualnych i w literaturze, jest zabroniony TYLKO 

w muzyce? Jak długo jeszcze nowa muzyka będzie pozwalać sobie na 

sześćdziesięcioletnie zapóźnienie i pozostawać daleko w tyle za innymi gatunkami sztuki, 

mimo to rościć sobie prawo do miana poważnej? Eliminacja seksu pod pretekstem 

utrzymania „powagi” muzyki jako sztuki w sensie klasycznym – tak jak malarstwo 

i literatura – w istocie ją podkopuje. Historia muzyki potrzebuje swojego D.H. 

Lawrence’a i swojego Zygmunta Freuda331. 

Słowa te Nam June Paik napisał w programie do nowojorskiej premiery Opera 

Sextronique (1967), zakończonej aresztowaniem wiolonczelistki Charlotte Moorman, 

która obnażyła piersi w miejscu publicznym. Sprawa miała interesujący finał: po 

głośnym, szeroko relacjonowanym w mediach procesie Moorman została uznana za 

winną i skazana prawomocnym wyrokiem sądu (w zawieszeniu)332. Niezwykle obszerne 

uzasadnienie wyroku, opublikowane na łamach „New York Law Journal” 11 maja 

1967 roku, pełne było absurdalnych stwierdzeń: „Wątpię, czy Pablo Casals zostałby 

wielkim wiolonczelistą, gdyby grał bez majtek”333. Jednakże 23 kwietnia 1967 roku, dwa 

tygodnie przed ogłoszeniem wyroku skazującego, gubernator Nelson Aldrich Rockfeller 

podpisał ustawę, która z dniem 1 września 1967 roku zezwalała na obnażanie się podczas 

imprez artystycznych, ale nie publicznie. Jak zauważył Stefan Fricke, „mimo wyroku 

skazującego skandal Moorman-Paik spowodował trwałą zmianę społeczną, jaką rzadko 

jest w stanie wywołać sztuka”334. Rewolucja obyczajowa tworzyła dogodne okoliczności, 

niosła również nadzieję na seksualną emancypację muzyków. Tak się jednak nie stało 

i nawet jeśli nastąpiła dekryminalizacja nagości, to zmieniło się co najwyżej prawo, ale 

nie estetyka czy dyskurs muzyki. Pablo Casals, zapytany dekadę później, co myśli o tej 

 
331 Za: Stefan Fricke, Sex and Music: der Moorman-Paik Skandal, „Neue Zeitschrift für Musik” 2000, 3, 

s. 28. 
332 Ibidem, s. 26–29. 
333 Ibidem, s. 29. 
334 Ibidem. 
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historii, uśmiechnął się i odrzekł: „Eksperymentowanie jest dobre [...], ale nie powinno 

się tego nazywać muzyką”335. 

Powyższe odkrycia i towarzyszące im przemyślenia były dla mnie decydującym bodźcem 

do pracy nad programem koncertu, który akcentowałby to, co w nowej muzyce zarazem 

obecne i wyparte. W Série Rose najpierw był więc temat, potem nastąpiło poszukiwanie 

formy, czyli sposobu na jego muzyczne ujęcie. Przeglądając listę utworów, 

zastanawiałam się, co można z nimi zrobić. Miałam poczucie, że należy odbić się od 

historycznych przykładów i poszukać współczesnego ujęcia w twórczości kompozytorów 

młodszego pokolenia, a więc tego, które mnie samej jest najbliższe. Znalezienie 

odpowiedniego estetycznego wyrazu – zbudowanie programu z utworów, które nie tylko 

odnoszą się do seksu konceptualnie, ale także same emanują muzycznym seksapilem – 

stało się celem, w którego realizacji pomogli muzycy – do projektu udało się zaprosić 

kompozytorów, kompozytorki i wykonawczynie pokolenia cyfrowego, osoby 

zainteresowane tym tematem i dostrzegające w projekcie potencjał. 

Jednym z pierwszych kroków, jakie podjęłam, nie mając jeszcze bladego pojęcia o formie 

projektu, była rozmowa z pianistką Małgorzatą Walentynowicz, która specjalizuje się 

w muzyce pokolenia cyfrowego i której estetyczne zainteresowania są mi bliskie. 

Pamiętałam, że Walentynowicz ma w repertuarze kompozycję Pierre’a Jodlowskiego 

Série Rose (2012) na fortepian i elektronikę. Utwór, który ostatecznie nadał tytuł całemu 

przedsięwzięciu, jest „inspirowany seksem, pornografią i miłosnymi dialogami”336. Jego 

ścieżkę dźwiękową współtworzą duszne, miłosne dialogi zaczerpnięte m.in. z Zagubionej 

autostrady Davida Lyncha. Tytuł Różowa Seria został zapożyczony z cyklu filmów 

erotycznych wyprodukowanych dla francuskiej telewizji w latach 1986–1990, których 

akcja była osadzona w osiemnasto- i dziewiętnastowiecznej Francji, zaś inspiracją dla 

scenariuszy były dzieła literackie takich autorów, jak hrabia Honore Gabriel Riqueti de 

Mirabeau, Teofil Gautier czy Guy de Maupassant. Po kilku miesiącach od tej dość jeszcze 

luźnej i niezobowiązującej rozmowy Małgorzata Walentynowicz wysłała wiadomość, że 

na festiwalu Wittener Tage für Neue Kammermusik gra nowy multimedialny utwór 

Brigitty Muntendorf Public Privacy: #ARIA (2016), który przetwarza materiał wideo 

zaczerpnięty z portalu Youporn, serwisu internetowego umożliwiającego publikację 

 
335 Ibidem. 
336 Pierre Jodlowski w komentarzu do utworu Série Rose, 

http://www.pierrejodlowski.com/index.php?post/S%C3%A9rie-Rose3 [dostęp: 18.4.2022]. 

http://www.pierrejodlowski.com/index.php?post/S%C3%A9rie-Rose3
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amatorskich filmów pornograficznych. Miałyśmy więc dwa interesujące utwory. 

Tymczasem na koncercie w Hamburgu poznałam eksperymentującą wokalistkę Frauke 

Aulbert, członkinię Ensemble Decoder. Wymieniałyśmy się pomysłami i nasza lista 

potencjalnych utworów zaczęła się wydłużać. Trafił na nią m.in. utwór Jennifer Walshe 

(your name here) (2005), który przez sceniczny performans w formie teatru cieni 

„opowiada o życiu wewnętrznym nastolatki z klasy robotniczej, dorastającej na 

południowej stronie Chicago i jej pierwszych, nieudolnych i zagmatwanych 

doświadczeniach seksualnych”337. 

Tak skrystalizowała się obsada wykonawcza oraz środki: głos, instrumenty klawiszowe 

(fortepian, sampler), performans, elektronika, multimedia. Miałyśmy sporo utworów 

solowych na głos lub fortepian, pozostawało więc tylko znalezienie utworu dla duetu, 

który spajałby nasz program. Zwróciłam się wtedy do Juliany Hodkinson i Nielsa 

Rønsholdta z prośbą o adaptację istniejącego już utworu studyjnego Fish&Fowl, który 

analizowała w swojej książce Danielle Sofer. W odpowiedzi kompozytorzy 

zaproponowali napisanie nowego utworu specjalnie do koncertu. Tak powstała 

kompozycja X&X (2017), najbardziej wieloznaczny, zawoalowany i na swój sposób 

surrealistyczny obraz relacji w związku: „X&X kontynuuje eksplorowane w Fish&Fowl 

pytanie o cienką granicę między przywoływanymi a jawnymi narracjami i skojarzeniami: 

czy możemy z całą pewnością stwierdzić, czy dane skojarzenie istnieje w muzyce, czy 

też jest ono głównie tworzone przez słuchacza?”338. 

W programie znalazło się tyle samo kompozytorek i kompozytorów, co cieszyło nas 

bardzo, gdyż dyskusja o parytetach w muzyce w tamtym czasie budziła (przynajmniej 

w Polsce) spore kontrowersje i przez część organizatorów była bagatelizowana. Był to 

świadomy gest w stronę równego dostępu kobiet i mężczyzn do sceny na wielkim 

festiwalu, zrealizowany w formie realnego parytetu.   

 

 

 
337 Jennifer Walshe, komentarz do utworu (your name here), przesłany w prywatnej wiadomości do 

autorki 24 sierpnia 2018 roku.  
338 Juliana Hodkinson i Niels Rønsholdt, komentarzu do utworu X&X, zamieszczony w książce 

programowej festiwalu Warszawska Jesień w 2017 roku, http://archiwum.warsaw-

autumn.art.pl/wj2017/program-i-bilety-2017/utwory/1288279281 [dostęp: 18.4.2022].  

http://archiwum.warsaw-autumn.art.pl/wj2017/program-i-bilety-2017/utwory/1288279281
http://archiwum.warsaw-autumn.art.pl/wj2017/program-i-bilety-2017/utwory/1288279281
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Jennifer Walshe (*1974), (your name here) (2005) na głos i elektronikę 

Brigitta Muntendorf (*1982), Public Privacy #ARIA (2016) na sampler i wideo 

Erwin Schulhoff (1894–1942), Sonata Erotica (1919) na głos żeński 

Johannes Kreidler (*1980), London (2007) na wideo 

Laurie Anderson (*1947), Langue d’amour (1984) na głos i keyboard 

Pierre Jodlowski (*1971), Série Rose (2012) na fortepian i elektronikę 

Juliana Hodkinson (*1971), Niels Rønsholdt (*1978) – X&X (2017) na głos i fortepian 

Pierwsza wersja programu Série Rose 

Udało się osiągnąć cel, aby większość nazwisk w programie reprezentowali 

kompozytorzy pokolenia „cyfrowych tubylców muzyki” (Walshe, Muntendorf, Kreidler, 

Jodlowski, Hodkinson, Rønsholdt), przez co koncert zyskał pewną charakterystyczną dla 

tego pokolenia estetyczną aurę, zdefiniowaną przez obecność zróżnicowanych 

multimediów (elektronika, live video, samplery), performansu (kostiumy, światła, teatr 

cieni, rekwizyty), a także lekko popkulturowy klimat (inspiracje widoczne w utworach 

Muntendorf, Jodlowskiego, Walshe). Środki użyte przez kompozytorów umożliwiły 

ponadto stworzenie barwnego spektaklu muzycznego339. Zdecydowana większość 

efektów scenicznych, łącznie ze strojami, światłami i z zachowaniem na estradzie, zostały 

bowiem ujęte w partyturach i wystarczyło zrealizować uwagi kompozytorów, by estrada 

koncertowa zmieniła się w scenę teatralną. Tam, gdzie brakowało takich sugestii, 

doświadczone wykonawczynie same zinterpretowały kompozycje, podkreślając ich 

estetykę odpowiednim strojem (Jodlowski, Anderson, Schulhoff). Ewidentna 

sceniczność utworów tworzących program Série Rose prosiła się, by połączyć wszystkie 

za pomocą jakichś pomostów. Małgorzata Walentynowicz przygotowała w tym celu 

krótkie wstawki dźwiękowe (zaczerpnięte z elektroniki do utworu Jodlowskiego), które 

pozwalały uniknąć standardowych oklasków między utworami. 

Oprócz utworów młodych kompozytorów zaproponowałam włączenie do programu 

dwóch starszych utworów, spoza estetycznego nurtu „cyfrowiaków”: wspomnianą 

Sonatę Erotikę Schulhoffa oraz Langue d’amour Laurie Anderson. Sens umieszczenia 

ich w programie polegał na tym, że przełamywały jednorodną powierzchnię estetyczną 

nowej muzyki, co wydawało się interesujące. Za decyzją tą stała pokusa wyjścia poza 

 
339 Wprawdzie przed premierą warszawską współpracowałyśmy z reżyserką Eweliną Pietrowiak, jednak 

była to sugestia Warszawskiej Jesieni i ostatecznie jej udział niewiele wniósł do całego programu, gdyż 

wszystkie kompozycje jako multimedialne performanse precyzują dokładnie w partyturze szczegóły na 

temat gry ciałem, kostiumu, światła, rekwizytów. Nie było więc pola dla inwencji reżyserki – chyba że 

kosztem samych idei kompozytorów, czego wykonawczynie zdecydowanie broniły.  
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standardową logikę programowania koncertów nowej muzyki, w których unika się 

łączenia różnych gatunków czy stylistyk. Utwory Anderson i Schulhoffa wprowadzały 

z jednej strony eksperymentalną piosenkę pop (a więc jeszcze podbijały popkulturowy 

klimat), z tekstem będącym feministyczną interpretacją historii biblijnej Ewy, która 

porzuca Adama i ucieka z wężem, który zmysłowo szeleści językiem, z drugiej zaś – 

dadaistyczny utwór pornograficzny sprzed stu lat, który pokazuje męską fantazję 

i zarazem wprowadza zaskakujący historyczny kontekst dla pornografii w muzyce. 

Performatywność Schulhoffa i popkulturowość Anderson tworzyły jednak pomost do 

estetyki „cyfrowiaków”.  

Program oferował ciekawy wgląd w muzyczne wyobrażenia na temat seksu. 

Niewątpliwie interesujące było odkrywanie różnic i napięć między wizjami kobiecymi 

i męskimi. Podczas gdy jedne utwory grały męskim spojrzeniem na kobiece ciało jako 

obiekt pożądania (Schulhoff, Kreidler, Jodlowski), innymi rządziła apoteoza kobiecej 

rozkoszy, uwodzicielskiej siły i wyzwolenia z ról przypisanych przez patriarchalne 

społeczeństwo (Anderson, Walshe, Muntendorf). Schulhoff i Anderson wyznaczyli 

bieguny tych odmienności340. 

Poza stworzeniem estetycznej i teoretycznej ramy dla projektu moja rola jako kuratorki 

nie sięgała samych utworów. Przykładowo z duetem Rønsholdt-Hodkinson, a także 

z Johannesem Kreidlerem, który skomponował nowy Film 3 do koncertu w Darmstadt, 

nie ustalaliśmy żadnych szczegółów dotyczących sposobu ukazania tematu, 

omawialiśmy wcześniej jedynie formę utworu i środki (jak nagość u Kreidlera). Nie 

sprawowałam moralnego nadzoru nad strategiami artystycznymi czy krytycznymi 

uruchamianymi w nowych i istniejących pracach, nie mówiąc już o ich ocenianiu. 

Zależało mi, by poszczególne głosy mogły swobodnie wybrzmieć, a wszelkie perwersje 

były mile widziane, o ile któraś z wykonawczyń nie wyrazi sprzeciwu. Takie otwarte 

i afirmatywne podejście przysporzyło nam, jak się później okazało, krytyki ze strony 

kilku krytyczek muzycznych, które poddały projekt surowej ocenie feministycznej 

poprawności politycznej. Zarzuty skierowały zarówno przeciwko męskim uczestnikom 

projektu, wypominając im uprzedmiotowienie kobiecego ciała, jak i przeciwko 

 
340 Zwracałam na to uwagę w wywiadzie przed premierą warszawską – por. Fortepian między udami. 

Z Moniką Pasiecznik, kuratorką koncertów „Série Rose”, rozmawia Anna S. Dębowska, „Wysokie 

Obcasy”, 9.9.2017, s. 6.  
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niektórym kompozytorkom, prezentującym, ich zdaniem, nieprawdziwy obraz kobiecej 

rozkoszy.  

Zastanawiając się nad tym, skąd tak ostra reakcja kobiet na projekt stworzony przez 

kobiety, doszłam do wniosku, że nieporozumienie wzięło się z różnych koncepcji 

feminizmu, który nie stanowi przecież jednolitego ruchu, a przedstawicielki 

poszczególnych odłamów czy pokoleń mają odmienne zdanie na wiele kwestii 

politycznych, w tym na kwestię seksu. Na przykład w inspirującej popularnej książce 

Feminizm jest sexy Jennifer Armstrong i Heather Rudulph przedstawiły bardzo otwarte 

i afirmatywne podejście do kwestii kontrowersyjnych dla części przedstawicielek ruchu, 

jak dbanie o własne ciało (łącznie z operacjami plastycznymi), akceptacja zarówno 

seksualnej perwersji, jak i tradycyjnych ról w relacjach erotycznych341. Druga fala 

feminizmu wprowadziła napięcia między jego przedstawicielkami i zakończyła się 

„wojnami seksualnymi”, czyli sporami dotyczącymi takich kwestii jak kobieca 

seksualność, pornografia, heteronormatywność czy problem władzy w akcie seksualnym. 

Bliższa feminizmowi proseksualnemu książka Armstrong i Rudulph ma charakter 

koncyliacyjny, stara się pogodzić rozmaite spojrzenia:  

Nic nie promuje ideału „grzecznej dziewczynki” w takim stopniu jak wskazywanie go 

jako jedynego feministycznego wariantu, pomimo jego opresyjnych konsekwencji. […] 

Nasza seksualność ma potężną moc, z której powinnyśmy korzystać, zamiast tłamsić ją 

w obawie przed zrobieniem czegoś niefeministycznego342.  

Książka uczy akceptacji dla zachowań uznawanych za niefeministyczne, o ile nie służą 

one jedynie zaspokajaniu płci przeciwnej, lecz wynikają z potrzeb czy fantazji samych 

kobiet. Podobnego zdania jest przywoływana już Mollena Williams, która w książce The 

Toybag Guide to Playing Taboos omawia najbardziej ryzykowne fantazje, nie potępiając 

ich w czambuł, lecz pokazując, jak można je zrealizować w bezpieczny dla obu stron 

sposób343. W Série Rose nie poszłyśmy aż tak daleko, jak Williams, choć dużo było teatru 

i role play. Co ważne, nikt nas do niczego nie przymuszał, stworzyłyśmy ten projekt, bo 

tak chciałyśmy, zagrałyśmy sześć koncertów i do końca miałyśmy dobrą zabawę.  

 
341 Jennifer Armstrong, Heather Rudulph, Feminizm jest sexy. Przewodnik dla dziewczyn o miłości, 

sukcesie i stylu, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2016 (e-book). 
342 Ibidem.  
343 Mollena Williams, The Toybag Guide to Playing Taboos, Greenery Press, Emeryville, CA 2010. 



 
 

160 

Projekt miał premierę w 2017 roku na Warszawskiej Jesieni, zaraz potem został 

przedstawiony w Innsbrucku na festiwalu Klangspuren, w Krakowie na Sacrum 

Profanum i w Kolonii na koncercie Frau Musika Nova. W kolejnych latach prezentowany 

był na Darmstädter Ferienkurse für Neue Musik, KLANG Festival for Avantgarde Music 

w Kopenhadze. Z powodu pandemii nie doszedł do skutku koncert w Cité de la musique / 

Philharmonie de Paris. Za każdym razem program przechodził pewną metamorfozę. 

Wraz z kolejnymi koncertami pojawiały się też nowe utwory, jak wspominany już 

prawykonany w Darmstadt Film 3 Johannesa Kreidlera, który zastąpił jego starszy film 

London. W Kolonii Frauke Aulbert wykonała po raz pierwszy Public Privacy: #6 

„...bright no more...” Brigitty Muntendorf, który zastąpił Public Privacy: #ARIA 

wykonywany przez Małgorzatę Walentynowicz. W Kopenhadze do programu włączony 

został utwór Finger and Mouth François Sarhana. W Darmstadt zabrzmiał program bez 

Anderson i Schulhoffa. Pozwalało to odświeżyć projekt, ale było także realizacją pewnej 

strategii, która wynikała z warunków realizacji. Strategię tę wypróbowałam po raz 

pierwszy w projekcie Karkowski/Xenakis (2015). Było to rozwiązanie praktyczne i 

oznaczało otwartość na drobne zmiany w programie pod warunkiem zachowania 

przejrzystości idei kuratorskiej. Przygotowując taki program jak Série Rose czy 

Karkowski/Xenakis, nie miałam na to żadnych środków. Zarówno research, jak i 

„zamówienia” finansowane były „na kredyt” przyszłych potencjalnych wykonań, o które 

należało się postarać. Wykonania zależały więc od znalezienia partnera instytucjonalnego 

(najczęściej festiwalu muzyki współczesnej) gotowego włączyć projekt do programu 

swojej imprezy i sfinansować jego realizację. Wymagało to z naszej strony determinacji, 

ale także pewnej elastyczności i gotowości do negocjowania każdorazowo kształtu 

programu. Strategia ta wzięła się przede wszystkim stąd, że niesprzyjająca polityka 

kulturalna w Polsce uniemożliwia realizowanie takich projektów na własną rękę, siłami 

lokalnej fundacji, z grantu pozyskanego w konkursie na realizację wydarzenia 

artystycznego, nie mówiąc już o inicjatywie instytucji. Przygotowując Série Rose, 

miałam świadomość, że projekt eksponujący tematykę seksu, pornografii, feminizmu nie 

spodobałby się prawicowo-populistycznej władzy i nie dostałby finansowania. Jego 

realizacja była możliwa jedynie w porozumieniu z dużym instytucjonalnym podmiotem, 

który ma zagwarantowany budżet i którym zgodziła się zostać Warszawska Jesień.  

Dwa lata przed premierą Série Rose wybuchł skandal: pod wrocławskim Teatrem 

Polskim protestowały środowiska katolickie zbulwersowane spektaklem w reżyserii 
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Eweliny Marciniak, do którego zatrudniła ona aktorów pornograficznych344. Politycy 

rozpoczęli ofensywę zmierzającą do ograniczania praw kobiet i całkowitego zakazu 

aborcji. Realizowanie Série Rose w takiej atmosferze wydawało mi się początkowo 

nierealne, myślałam: „Nie ma chyba gorszego momentu na taki projekt!”. To, że 

Warszawska Jesień odważyła się włączyć go do programu, zostało nawet odczytane jako 

forma protestu i oporu przeciwko antykobiecej polityce polskich władz345. Prowokacja 

polityczna nie była jednak naszym zamierzeniem, nie dążyłyśmy do wywołania skandalu 

ani konfrontacji z politykami. Przywołane powyżej okoliczności zajęcia się tematem 

muzyki i seksu były zgoła odmienne. Chodziło o zwrócenie uwagi na wypieranie 

tematyki seksu w nowej muzyce oraz o zbadanie estetycznych możliwości włączenia jej 

do dyskursu nowej muzyki. 

Warszawska premiera nie została oprotestowana, choć organizatorzy się tego trochę 

obawiali. Potwierdziło to starą i nadal lubianą opinię o muzyce jako sztuce abstrakcyjnej, 

niewyrażającej nic poza sobą samą. Mimo przemian na scenie muzycznej, o których 

pisałam w pierwszym rozdziale niniejszej pracy, a polegających na poszukiwaniu przez 

twórców relacji zwrotnej między muzyką i rzeczywistością społeczno-polityczną, do 

szerokich kręgów odbiorców, ani tym bardziej władzy, nie przebijają się polityczne treści 

wyrażone w formie muzycznej. W tym sensie scena muzyczna jest na swój sposób 

bezpieczną przestrzenią dyskusji o tematach niewygodnych politycznie346.  

O Série Rose rozdyskutowała się jednak krytyka. Magazyn „Glissando” poświęcił 

omówieniu projektu rekordowe siedem stron347. Dyskutowano o politycznych aspektach 

zarówno poszczególnych utworów, jak i całego projektu, raz doceniając jego intymność 

i czułość, innym razem wytykając seksizm, stereotypy i uprzedmiotowienie kobiecego 

wizerunku prezentowane zwłaszcza w męskich kompozycjach. Pojawiły się także 

kwestie dyskomfortu słuchacza, wynikającego z ukrytej w niektórych utworach, jak 

 
344 Marta Wróbel, Protesty przed premierą spektaklu „Śmierć i dziewczyna”. Wiele hałasu o nic?, 
https://kultura.onet.pl/film/wiadomosci/protesty-przed-premiera-spektaklu-smierc-i-dziewczyna-wiele-

halasu-o-nic/x9n5zgk [dostęp: 3.12.2021]. 
345 Johannes Kreidler w prywatnej rozmowie z autorką.  
346 Także w kolejnych latach Warszawska Jesień realizowała projekty niewygodne politycznie, jak 

koncert We are here (2021) z udziałem artystów LGBTQ, dla którego tłem była nagonka na tę 

społeczność wywołana przez polityków Zjednoczonej Prawicy. W Polsce w 2021 roku zorganizowanie 

projektu artystycznego krytykującego politykę rządu wiązało się z ryzykiem cofnięcia dotacji lub 

wymiany dyrekcji. 
347 Série Rose, czyli erotyczne konotacje w muzyce nowej. Debata z udziałem Krzysztofa Stefańskiego, 

Adama Suprynowicza, Ewy Szczecińskiej, Wiolety Żochowskiej i Izabeli Smelczyńskiej, „Glissando” 2018, 

33–34, s. 10–16. 

https://kultura.onet.pl/film/wiadomosci/protesty-przed-premiera-spektaklu-smierc-i-dziewczyna-wiele-halasu-o-nic/x9n5zgk
https://kultura.onet.pl/film/wiadomosci/protesty-przed-premiera-spektaklu-smierc-i-dziewczyna-wiele-halasu-o-nic/x9n5zgk
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i w całym programie, domniemanej przemocy. Szacowano bilans korzyści i strat 

wynikających z organizacji tego projektu oraz oceniano jego poprawność polityczną. 

Interesujące były pytania, co oznacza Série Rose w Polsce, czy taki projekt był potrzebny 

i co nowego wnosi on zarówno do dyskusji o muzyce, jak i do publicznej debaty. 

Potępiano na przykład wprowadzanie do koncertu tematyki seksu, gdyż – 

argumentowano – podnosi to i tak już zbyt wysoki poziom seksualizacji życia 

społecznego i przestrzeni publicznej348. Krytyka twierdziła, że taki koncert miałby rację 

bytu w Arabii Saudyjskiej, nie zaś w Polsce, która jest krajem seksualnie i obyczajowo 

wyzwolonym349. Wypowiedzi na temat projektu Série Rose same w sobie mogłyby być, 

jak sądzę, interesującym materiałem do studiów np. dla psychoanalityka, gdyż 

mianifestowały się w nich bardzo odmienne opinie, zaskakujące sądy, a niekiedy także 

dość nerwowe reakcje. 

Ponadto krytycy argumentowali na rzecz jednych utworów, inne zaś negowali, przy czym 

trudno byłoby wskazać jakiś wspólny mianownik dla tych wyborów, co jest tym bardziej 

interesujące, że poniekąd potwierdza intuicje o wyczerpaniu się formuły „konkursowej” 

wpisanej w koncert muzyki nowej. Skoro nie jest możliwe wskazanie jednego najbardziej 

udanego czy szczególnie wartościowego utworu, to znaczy, że nie działają dawne, 

sprawdzone kryteria oceny dzieł nowej muzyki, a wybory dokonywane są na podstawie 

indywidualnych upodobań czy wręcz gustu, o którym, jak mówi przysłowie, non 

disputandum. Dlatego poszerzenie dyskusji o kwestie polityczności oraz wyjście 

w debacie poza jakości czysto warsztatowe niejako uratowało tę dyskusję, tworząc pewną 

uniwersalną, wspólną płaszczyznę rozmowy o sztuce, niezależnie od tego, komu się jaki 

utwór najbardziej podobał.  

Ten rodzaj politycznie aktywnego odbioru był nieunikniony z punktu widzenia takiego 

projektu, jak Série Rose, choć wyróżniał się on w recepcji w Polsce, mniej zaś 

w Niemczech, gdzie więcej uwagi poświęcano nie tyle moralności, ile samym utworom, 

zwracano też uwagę na krytyczny potencjał projektu w kontekście dyskursu nowej 

muzyki, co – jak już wspominałam – było sednem Série Rose.  

 
348 Anna Wyżga, To w końcu Sacrum czy Profanum?, http://savethemusic.eu/aktualnosci/to-w-koncu-

sacrum-czy-profanum-64 [dostęp: 28.1.2022].  
349 Ewa Szczecińska w audycji Bariera dźwięku, PR2, 23.9.2017, 

https://www.polskieradio.pl/8/3887/Artykul/1875704,Przygladamy-sie-Warszawskiej-Jesieni [dostęp: 

28.1.2022]. 

http://savethemusic.eu/aktualnosci/to-w-koncu-sacrum-czy-profanum-64
http://savethemusic.eu/aktualnosci/to-w-koncu-sacrum-czy-profanum-64
https://www.polskieradio.pl/8/3887/Artykul/1875704,Przygladamy-sie-Warszawskiej-Jesieni
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Sygnalizowany na początku jako jeden w ważnych bodźców do podjęcia tej tematyki 

wątek wyparcia seksu z nowej muzyki i pytanie o to, czym jest to spowodowane, pojawił 

się kilkakrotnie. Na problem ten zwrócił uwagę Adam Suprynowicz, próbując 

zdiagnozować przyczynę:  

Popkultura jest w dużej mierze o przyjemności i dlatego seksualność nią rządzi. „Kultura 

wysoka nie powinna być przyjemna” – wydaje mi się, że takim przekonaniem, rodem 

z I połowy XX wieku, podszyte jest myślenie „darmsztadzkie”, do dzisiaj bardzo silne, 

bo dystynktywne. Oni zajmują się przyjemnością (seksualnością, jedzeniem, tańcem), my 

w takim razie – nie. Inna sprawa to konstruktywizm, który również utrudnia zbliżenie do 

czegoś tak nierozerwalnie związanego z ludzkimi emocjami350. 

Wątek ten rozwinął także Patrick N. Frank w tekście Duchowa ojczyzna Powagi, w 

którym próbował nakreślić filozoficzne ramy autoopisu nowej muzyki, które blokują 

tematykę seksu. Znalazł je w ideologii muzyki instrumentalnej, filozofii Schopenhauera 

i wreszcie Adorna, który dokonał „szpagatu”, łącząc metafizykę z krytyką społeczną. 

Abstrakcyjna muzyka, która jest „jako tak bliski, a przecież wiecznie odległy raj” 

(Schopenhauer), musi być zatem, zdaniem Franka, cnotliwa, stroniąca od jakiegokolwiek 

cielesnego doświadczenia, gdyż: „Powaga dusi się w gorsecie metafizycznym o wiele 

bardziej niż inne sztuki, które dawno temu pozbyły się metafizycznej podbudowy jako 

nieprzydatnej. Oto być może sedno społecznej nieważności muzyki”351. 

W kontekście darmsztadzkim Série Rose wybrzmiało jako krytyka Adornowskiego 

paradygmatu muzycznego i praca na dyskursie muzycznym352. Série Rose nie był zresztą 

jedynym projektem o seksie w programie Letnich Kursów Nowej Muzyki w Darmstadt 

w 2018 roku. Dyskusję poszerzał m.in. zorganizowany przez Patricka N. Franka panel, 

w ramach którego dyskutowano o muzyce i seksie, zwracając uwagę, że muzykologia nie 

zajęła się dotąd tym tematem, choć byłoby co badać353.  

Krytyka paradygmatu Adornowskiego jest skutkiem rewolucji cyfrowej i rozpadu, jak to 

określił Harry Lehmann, „wspólnego horyzontu oczekiwań”. W drugiej dekadzie 

XXI wieku kompozytorzy i teoretycy związani ze sceną nowej muzyki zaczęli podważać 

uniwersalną ramę estetyki negatywnej. Brawurowej dekonstrukcji filozofii Adorna podjął 

 
350 Série Rose, czyli erotyczne konotacje w muzyce nowej…, s. 11.  
351 Patrick N. Frank, Duchowa ojczyzna Powagi, tłum. Monika Pasiecznik, „Glissando” 2018, 33–34, s. 8. 
352 Tak przedstawiła projekt Heloisa Amaral w swoim darmsztadzkim wykładzie.  
353 Mówił o tym Stefan Fricke. Nagranie wykładu w archiwum autorki. 
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się Johannes Kreidler. W trwającym siedem godzin konceptualnym teatrze 

muzycznym Audioguide (2014) Kreidler dokonał krytyki Adorna przez negację negacji, 

a zatem afirmację wszystkiego, co Adorno napiętnował: od popkultury i nowoczesnych 

technik reprodukcji dźwięku przez konkretny charakteru relacji nowej muzyki ze światem 

i społeczeństwem aż po feminizm i pornografię354. Projekt Série Rose niejako rykoszetem 

uderzył więc również w Adorna, uruchamiając narzędzia krytyki feministycznej oraz 

hiperafirmację seksualnej potęgi muzyki. 

W dyskusji pojawił się wreszcie koncert i jego konwencjonalna formuła. Performatywny 

i multimedialny charakter większości utworów sprawiał, że projekt Série Rose wykraczał 

poza standardową dramaturgię koncertu muzyki współczesnej i przekształcił się 

w spektakl muzyczny. Rezygnacja z oklasków między poszczególnymi utworami była 

próbą uniknięcia standardowych zachowań publiczności muzycznej, niemniej projekt nie 

problematyzował koncertu jako takiego. Przemieniał wprawdzie odbiorców 

z muzycznych koneserów tudzież jurorów w voyerystycznych obserwatorów cudzej 

rozkoszy. Jak na voyerystów przystało, słuchacze nie mieli współtwórczego udziału 

w wydarzeniu, pozostawali w swojej biernej i cichej pozycji. Przestrzeń definiował 

przeważnie standardowy podział na estradę i widownię.  

Krytycy zastanawiali się nad możliwymi niekoncertowymi aranżacjami programu, np. 

w postaci instalacji muzycznej, które mogłyby jeszcze lepiej oddać charakter 

wydarzenia355. Pojawił się nawet głos, że: „Być może aseksualna jest sama idea 

sterylnego koncertu muzyki nowej ze sztywnym podziałem na wykonawców i słuchaczy, 

gdzie nową muzykę trzeba podziwiać niemal jak w gablocie. Taka forma odbioru na 

pewno nie jest sexy”356. Z drugiej strony niezaangażowani bezpośrednio w tworzenie 

koncepcji projektu kompozytorzy docenili jego formę. Pierre Jodlowski przyznał, że sam 

odczuwa znużenie klasycznym koncertem: 

Naprawdę jestem zadowolony z bycia częścią projektu, który NIE jest koncertem, ale 

czymś więcej. Życzyłbym sobie, by było więcej takich projektów, z kuratorem (kimś, kto 

byłby w stanie wyobrazić sobie wieczór jako całość), z cudownymi wykonawcami. 

 
354 Por. Monika Pasiecznik, Porno Adorno, „Didaskalia” 2014, 123.  
355 Filip Lech, W poszukiwaniu utraconej awangardy – Warszawska Jesień 2017, 

https://culture.pl/pl/artykul/w-poszukiwaniu-utraconej-awangardy-warszawska-jesien-2017 [dostęp: 

28.1.2022].  
356 Krzysztof Stefański w: Série Rose, czyli erotyczne konotacje w muzyce nowej…, 

http://glissando.pl/tekst/serie-rose-czyli-erotyczne-konotacje-w-muzyce-nowej/ [dostęp: 1.12.2021]. 

https://culture.pl/pl/artykul/w-poszukiwaniu-utraconej-awangardy-warszawska-jesien-2017
http://glissando.pl/tekst/serie-rose-czyli-erotyczne-konotacje-w-muzyce-nowej/
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Muzyka zyskałaby nową publiczność i nowe możliwości we własnym systemie. Jestem 

głęboko przekonany, że stary koncert (z pięcioma lub sześcioma kawałkami, które nie 

mają ze sobą nic wspólnego) jest całkowicie martwy i bardzo nudny... Walczę z nim od 

wiele lat!!357  

Mimo to projekt Série Rose w zasadzie nie wyszedł poza ramy tradycyjnej sytuacji 

koncertowej, co wynikało m.in. z warunków realizacji: trudno jest eksperymentować, gdy 

organizator sam wybiera przestrzeń, a także oferuje kilka godzin próby w dniu koncertu. 

Wyjątkiem był koncert w Kolonii na festiwalu Frau Musika Nova, którego dramaturgię 

współtworzyła Brigitta Muntendorf. Koncert ten został włączony w ramy długiego, 

wielogodzinnego maratonu w studio Deutschlandfunk, na którym obok Série Rose 

prezentowane były także inne projekty (taniec, gramofony). Tu aranżacja przestrzeni była 

inna, bardziej swobodna i nieco kabaretowa, a kilka oddalonych od siebie scen (każda do 

innego utworu) zostało otoczonych swobodnie rozmieszczonymi stolikami i miękkimi 

pufami, na których siedziała publiczność. Koncert był przeze mnie moderowany –

opowiadałam o muzyce i zagadywałam publiczność między utworami, przeprowadziłam 

też krótką rozmowę z Brigittą Muntendorf na temat jej nowego utworu w programie Série 

Rose. 

Dostosowanie się do warunków koncertowych mogło stanowić słabość projektu Série 

Rose. Niestety, nasza pozycja negocjacyjna w konfrontacji z dużą instytucją była na tyle 

nikła, że nie pozostawało nic innego, jak tylko przyjąć te warunki. Dało to o sobie znać 

choćby w Darmstadt, gdzie estrada okazała się zbyt mała, by rozmieścić wszystkie 

instrumenty, rekwizyty i ekrany tak, żeby nie trzeba było robić między utworami 

standardowych przerw na przebudowę. Te przerwy, podczas których ekipa techniczna 

wchodzi na estradę i zaczyna przesuwać fortepian, burzyły dramaturgiczną ciągłość 

i wytrącały z doświadczenia programu jako całości. W Warszawie, Insbrucku czy 

Krakowie udało się stworzyć dramaturgiczny łuk, który oznaczał brak oklasków między 

utworami połączonymi dźwiękowymi pomostami.  

Układ programu był podyktowany praktycznymi rozwiązaniami, które szczęśliwie 

ułożyły się we w miarę logiczne następstwa. Tłuczone jajka i cała masa rzucanych na 

estradę przedmiotów w X&X spowodowały na przykład, że utwór musiał być 

wykonywany na końcu programu. 

 
357 Pierre Jodlowski w prywatnej korespondencji z autorką z 9 października 2017 roku. 



 
 

166 

Rezultat wzbudził, jak pokazałam, wiele kontrowersji i wygenerował obszerną oraz 

wielowątkową dyskusję. Podjęcie tematyki seksu w nowej muzyce było na swój sposób 

ryzykowne. Wykonawczynie musiały wyjść ze sfery komfortu, jaki daje wykonywanie 

abstrakcyjnej, a zatem „bezpiecznej” muzyki współczesnej, pozbawionej odniesień do 

życia. Wystawienie siebie na voyerystyczne spojrzenie publiczności i zawsze możliwą 

krytykę było niewątpliwie wyzwaniem przekraczającym standardowe doświadczenie 

muzyka. W takim programie pełne oddzielenie wykonawcy od utworu nie jest możliwe 

i dochodzi do pewnego, przynajmniej częściowego, a nawet nieintencjonalnego 

utożsamienia wykonawczyni z podmiotem utworu. W Filmie 3 Johannesa Kreidlera 

wykonawczynie i kompozytorzy przekroczyli nawet barierę własnej nagości, co 

w sztukach performatywnych, filmie i teatrze nie jest przecież niczym niezwykłym, 

jednak w muzyce, mimo kazusu Paik-Moorman, stanowi nadal bardzo wrażliwe pole. 

Wszystko działo się jednak za pełną zgodą wykonawczyń, które zawsze miały prawo 

powiedzieć „nie”, z czego Frauke Aulbert skorzystała, odmawiając udziału w nagich 

zdjęciach. Ponieważ po serii koncertów nikt nie wycofał się z udziału (ani 

wykonawczynie, ani kompozytorzy), wnioskuję, że nie doszło do nadużyć.  

Dla mnie osobiście pewną dodatkową wartością Série Rose było również wpisanie nowej 

muzyki w doświadczenie życia i wyjście poza abstrakcyjny, teoretyczny wymiar 

kompozycji muzycznej w sferę niezwykle intymną i zarazem fundamentalną, co jednak 

pozwoliło postawić ważne pytanie o status muzyki, o jej filozoficzne ramy. Na bardzo 

wczesnym etapie pracy nad projektem myślałam o darwinowskiej koncepcji uwodzenia 

przez muzykę. W myśl teorii ewolucji muzyka skomplikowana i zaawansowana jest 

obietnicą większej inteligencji potencjalnego partnera, co po odniesieniu jej do muzyki 

nowej i eksperymentalnej każe przypuszczać, że właśnie ona ma w sobie największy 

ładunek erotyzmu. Społeczność nowej muzyki niewątpliwie czerpie satysfakcję 

z obcowania z tą formą sztuki, sprowadzenie nowej muzyki do wyłącznie umysłowej, 

estetycznej i zdystansowanej pracy z materiałem dźwiękowym wydało mi się więc 

zakłamywaniem rzeczywistości, w której największym uwodzicielem i fetyszem może 

być biały szum – jak w filmie London Johannesa Kreidlera. 
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4. Eksperymenty z publicznością 

4.1. Interakcja, partycypacja, współdziałanie profesjonalistów i amatorów  

Rozwój koncertu doprowadził do ukształtowania się i ustabilizowania relacji między jego 

uczestnikami, a tym samym wypracowania pewnych standardów muzycznej produkcji 

i recepcji. Określają one zarówno formy współpracy między muzykami, jak i rolę oraz 

miejsce publiczności w koncercie. Dominujący w zachodniej muzyce artystycznej model 

współpracy jest hierarchiczny: na szczycie znajduje się kompozytor, który tworzy dzieło 

muzyczne w formie partytury, następnie przekazuje jego zapis wykonawcy, który uczy 

się go i wykonuje przed publicznością możliwie jak najbliżej intencji kompozytora. 

Publiczność zaś słucha wykonawcy, przyjmując w dobrej wierze, że ma do czynienia 

z dziełem kompozytora. Dotyczy to zwłaszcza muzyki współczesnej i nowych 

kompozycji, które wybrzmiewają publicznie po raz pierwszy. Symptomem tej 

hierarchicznej relacji między kompozytorem i wykonawcą jest dysproporcja uwagi 

krytyków, którzy o wiele więcej miejsca poświęcają omówieniu nowej kompozycji niż 

samego wykonawstwa. 

Ten hierarchiczny model wpisany w koncert wynika m.in. z formy zapisu muzyki oraz 

z koncepcji dzieła358. Wyklucza on rozmaite formy współautorstwa, współudziału czy 

interakcji. Wyznacza granicę między profesjonalnymi muzykami i amatorami. Stawia 

również tamę nowym rolom, jak dramaturg muzyczny czy kurator. Już samo pojawienie 

się w twórczym procesie osoby niebędącej kompozytorem bądź wykonawcą jest 

elementem zakłócającym, który podważa zwykły instytucjonalny przebieg tego procesu.  

Zanim wraz z koncertem ustalił się opisany wyżej model współpracy, istniało wiele 

rozmaitych możliwości. Inna była także relacja między muzykami i słuchaczami. Chociaż 

około XVII i XVIII wieku zaczęły się wyodrębniać dwie grupy uczestników wydarzeń 

muzycznych – bierna i czynna – przez stulecia podział na wykonawców i słuchaczy 

rozmywały różne formy ich współdziałania. Dawne koncerty były oparte na interakcji, 

niemal powszechna była współpraca profesjonalistów z amatorami.   

 
358 Krzysztof Moraczewski, Model współpracy w zachodniej muzyce artystycznej, „Kultura Współczesna” 

2013, 2(77), https://www.nck.pl/upload/archiwum_kw_files/artykuly/10._krzysztof_moraczewski_-

_model_wspolpracy_w_zachodniej_muzyce_artystycznej.pdf [dostęp: 12.5.2020]. 

https://www.nck.pl/upload/archiwum_kw_files/artykuly/10._krzysztof_moraczewski_-_model_wspolpracy_w_zachodniej_muzyce_artystycznej.pdf
https://www.nck.pl/upload/archiwum_kw_files/artykuly/10._krzysztof_moraczewski_-_model_wspolpracy_w_zachodniej_muzyce_artystycznej.pdf
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Siedemnastowieczne Collegia Musica, uważane za graniczne przykłady przejścia od 

spotkań prywatnych do koncertów publicznych, funkcjonowały początkowo niczym 

kluby akademickie. Stowarzyszeni w nich studenci amatorzy spotykali się raz, dwa razy 

w tygodniu, by wspólnie pomuzykować, porozmawiać, pograć w piłkę i napić się wina. 

Początkowo zamknięte dla publiczności, Collegia Musica oferowały jednak wszystkim 

zainteresowanym współudział w rozrywce i każdy chętny mógł zostać czynnym 

członkiem „klubu”. Z czasem kluby te – jak Bachowskie Collegium Musicum w Lipsku 

– przemieniły się w profesjonalne zespoły wykonawców i otworzyły również na biernych 

słuchaczy, ogólnie jednak linia podziału między grającymi i słuchającymi była nieostra.  

Czynny współudział w koncercie oferowano chętnym muzykom amatorom jeszcze 

w XIX wieku. Danuta Gwizdalanka przytacza ogłoszenie z 1814 roku skierowane do 

słuchaczy i kompozytorów amatorów: „Od pewnego czasu bracia Bliesener, muzycy 

królewscy, dają środy muzyczne, na które można przynieść własne utwory do 

przegrania”359. Na popularnych do końca XIX wieku „koncertach domowych” 

organizatorzy lub członkowie ich rodzin zasiadali do wspólnego grania razem 

z profesjonalnymi muzykami, bez względu na nierówny poziom wykonawczy, przepaść 

dzielącą profesjonalistów od amatorów i wynikający z tego efekt artystyczny takiego 

spotkania. W XVIII wieku do wspólnego wykonania kwartetów brali się profesorowie 

i dyletanci. Zapraszający do siebie podróżujących wirtuozów arystokraci, a także bogaci 

mieszczanie, bez większych oporów chwytali instrumenty. Józef Elsner tak wspominał 

„domowy koncert” we Wrocławiu, na którym występował w roli skrzypka: „Za każdym 

razem jedna z córek [organizatora – przyp. M.P.] grywała na fortepianie kwartety i tria 

Mozarta, której towarzyszyć musieliśmy z użyciem sordyn, by instrumentu głównego nie 

zagłuszyć”360. 

Jeszcze w XIX wieku muzyka funkcjonowała przede wszystkim jako praktyka, a nie 

dzieło sztuki podlegające szczególnej ochronie. Koncerty miały charakter towarzyskiej 

rozrywki i często łączyły się z zabawą i biesiadą. Uczestnicy tych spotkań wchodzili 

nieustannie w interakcje. Podczas swoich recitali Franz Liszt ochoczo konwersował 

z publicznością. Podróżujący wirtuozi musieli być gotowi nie tylko na konwersację, lecz 

 
359 Za: Danuta Gwizdalanka, Złoty wiek muzyki kameralnej…, s. 74. 
360 Józef Elsner, Sumariusz moich utworów muzycznych, PWM, Kraków 1957, s. 69–70 [za: ibidem, 

s. 21].  
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także na spełnianie życzeń słuchaczy. Powszechną praktyką było improwizowanie ad hoc 

na temat tej czy innej arii.  

We wszystkich tych sytuacjach niezwykle silną pozycję mieli słuchacze, zwłaszcza 

organizatorzy koncertów i ich najbliższe „towarzystwo”. Nadawali oni ton spotkaniom 

muzycznym, które nierzadko przemieniały się w „koncerty życzeń”. Spełnianie życzeń 

słuchaczy należało do zwykłych obowiązków muzyka. Ta wysoka pozycja słuchaczy 

zmalała w koncercie, kiedy pod koniec XIX wieku zostali oni zdyscyplinowani i nauczeni 

respektu dla muzycznego dzieła jako obiektu do cichej kontemplacji. Odkąd dzieło 

zyskało miejsce centralne, potrzeby słuchacza stały się drugorzędne, a w skrajnym 

wypadku zbędny stał się sam słuchacz. Arnold Schönberg nie tylko ograniczył wstęp na 

koncerty Towarzystwa Prywatnych Wykonań Muzycznych w imię szacunku do 

wykonywanych utworów, ale twierdził wręcz, że rolą publiczności jest nadanie 

przestrzeni wykonania odpowiedniej akustyki. Zabraniał też słuchaczom wyrażania na 

gorąco opinii o wysłuchanych utworach, zakazując oklasków. Wielu kompozytorów 

„fantazjowało” o koncertach bez publiczności, jak choćby Morton Feldman:  

Nigdy nie rozumiałem potrzeby obecności na żywo odbiorców. Z powodu skrajnej ciszy 

moja muzyka byłaby najszczęśliwsza z martwą publicznością361. 

W retoryce powojennej awangardy muzycznej zaostrzyła się krytyka pod adresem 

słuchaczy, a każdy szanujący się kompozytor twierdził, że nie myśli o nich podczas 

komponowania. Potrzeby i oczekiwania słuchaczy zostały zidentyfikowane jako 

sprzeczne z „interesem” nowej muzyki i wszystko, co można było zrobić, to je 

zanegować. Radykalne innowacje artystyczne, wpisane w nową muzykę, oznaczały 

dystans wobec czyichkolwiek oczekiwań. Adorno legitymizował eksperymenty 

muzyczne jako formę oporu przeciwko społeczeństwu odpowiedzialnemu za Holokaust. 

Ceną, jaką nowa muzyka musiała jednak zapłacić za swoją bezkompromisowość, była 

społeczna alienacja: „Nowa muzyka jest już z góry nastawiona na to, że nie będzie 

słuchana”362. Dialektyczna moc nowej muzyki była odwrotnie proporcjonalna do jej 

popularności: im bardziej nowa muzyka była wyobcowana i niesłuchana, tym głębszą 

krytykę społeczną reprezentowała. 

 
361 Morton Feldman, Give My Regards to Eighth Street: Collected Writings of Morton Feldman, red. 

Bernard Harper Friedman, Exact Change, Boston 2004, s. 57. 
362 Theodor W. Adorno, Filozofia nowej muzyki, tłum. Fryderyka Wayda, PIW, Warszawa 1974, s. 179. 
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Jednocześnie w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku pojawiła się 

w muzyce tendencja przeciwna i wielu twórców podjęło próbę włączenia publiczności do 

współtwórczego działania oraz zmiany modelu współpracy artystów w ramach koncertu. 

Przykładem happening Musicircus Johna Cage’a czy Scratch Orchestra Corneliusa 

Cardew. Można w nich dostrzec przejawy nowoczesnej strategii partycypacji, która jest 

czymś więcej niż historyczną praktyką współmuzykowania. Jak pisze teoretyczka 

partycypacji Claire Bishop, partycypacja to 

rodzaj strategii, poprzez którą ludzie stają się tworzywem dzieła artystycznego, a artysta 

aranżuje sytuację i zachęca jej uczestników do zachowania się w określony sposób we 

wskazanym miejscu363.  

Rozwojowi partycypacji w muzyce sprzyjały przemiany jej języka i środków jako „efekty 

przekształcenia aktu twórczego i wykonawczego powiązane z formami otwartymi, 

nowymi funkcjami notacji muzycznej i specyfiką zastosowania mediów elektronicznych 

w muzyce”364. Przykładów zastosowania strategii partycypacyjnych na gruncie 

współczesnej kompozycji można wskazać wiele – istnieje odrębny nurt utworów tzw. 

pedagogicznych czy społecznych, często wykonywanych z udziałem dzieci, młodzieży 

lub amatorów, które aktywizują publiczność na rozmaite sposoby365. Analizuje je 

szczegółowo w swojej książce Christa Brüstle366. Nas interesują jednak historyczne 

przykłady partycypacji w koncercie. 

Praktykami partycypacji byli na pewno włoscy futuryści, a organizowane przez Tomasa 

Marinettiego wieczory futurystyczne (serate futuriste) uważane są wręcz za genezę sztuki 

partycypacyjnej w ogóle367. Dwóch naczelnych kompozytorów Marinettiego, Francesco 

Balilla Pratella i Luigi Russolo, zaprezentowało swoją muzykę łącznie na sześciu serate. 

Interdyscyplinarne programy tych wieczorów łączyły muzykę, sztukę, recytacje 

poematów. Wygłaszano na nich manifesty oraz agitowano politycznie. Atmosfera była 

gorąca, co potwierdzają bogata ikonografia i zachowane relacje uczestników368. 

W trakcie futurystycznych wieczorów dochodziło do rękoczynów, a nawet regularnych 

 
363 Iwo Zmyślony, Lekkie rozczarowanie. Rozmowa z Claire Bishop, 
https://www.dwutygodnik.com/artykul/6460-lekkie-rozczarowanie.html [dostęp: 12.5.2020].  
364 Krzysztof Moraczewski, Model współpracy w zachodniej muzyce artystycznej… 
365 Wymieńmy choćby Mauricia Kagela czy Pauline Oliveros. 
366 Christa Brüstle, Konzert-Szenen… 
367 Claire Bishop, Sztuczne piekła…, s. 83. 
368 Rodney J. Payton, The Music of Futurism: Concerts and Polemics, „The Musical Quarterly” 

1976, 62, 1, s. 43. 

https://www.dwutygodnik.com/artykul/6460-lekkie-rozczarowanie.html
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bitew, jednak te szczególne formy „interakcji” z publicznością były przez futurystów 

pożądane, wręcz inscenizowane. „Marinetti planował i organizował serate 

w systematyczny i logiczny sposób w celu prowokowania takich reakcji. Zainicjował 

serate w jasnym celu politycznym: zburzyć cytadele mieszczańskiej kultury 

i przekształcić je w pole bitewne dla nowych praktyk społeczno-politycznych”369.  

Na współtwórczym udziale słuchaczy opierało się pierwsze publiczne wykonanie utworu 

Vexations (1893) Erika Satiego, zorganizowane przez Johna Cage’a w Pocket Theatre 

w Nowym Jorku w 1963 roku. Idea Vexations zakłada powtarzanie krótkiego tematu wraz 

z polifonicznym rozwinięciem osiemset czterdzieści razy, co skutkuje wydłużeniem 

czasu trwania koncertu do około dwudziestu godzin. Do nowojorskiego prawykonania 

Cage zaangażował dwunastu pianistów, ale także członkowie publiczności mogli zostać 

wykonawcami, co stało się udziałem jednego z krytyków „The New York Timesa”370. 

Czy Satie myślał o tym, by w proces wykonania Vexations włączyć także słuchaczy? 

Cage zdecydował się na takie rozwiązanie, zapraszając wszystkich chętnych do 

współwykonania. W teatrze umieszczono zegar kontrolny, który pokazywał wejścia 

i wyjścia poszczególnych wykonawców, grających w dwudziestominutowych zmianach. 

We współczesnych działaniach muzycznych można zaobserwować większą troskę 

o słuchacza, jak i próbę nadania koncertowi pewnych elementów partycypacji. Tendencję 

tę widać zarówno w twórczości kompozytorskiej, jak i w eksperymentach kuratorskich. 

Strategie aktywizowania publiczności bywają rozmaite. Artyści starają się zrehabilitować 

towarzyski charakter koncertu, jak uczynił to pianista Marino Formenti w projekcie Time 

to Gather. Zapraszają nie tylko słuchaczy, ale także innych artystów do współtworzenia 

koncertów, jak zrobił Rafał Zapała w projekcie Maszyna koncertowa. Oferują 

publiczności możliwość współtworzenia programu muzycznego, jak postąpiła Barbara 

Kinga Majewska w Koncercie życzeń371. Słuchacz coraz częściej zajmuje miejsce 

centralne, współtwórcze i bynajmniej niepodporządkowane dziełu, jak w projekcie Deep 

 
369 Günter Berghaus, Futurist Performances 1910–1916, [w:] Back to the Futurists. The Avant-garde and 

it’s legacy, red. Elza Adamowicz, Simona Storchi, Manchester University Press, Manchester 2013, 

s. 184. 
370 Alex Ross, Reszta jest hałasem. Słuchając XX wieku, tłum. Aleksander Laskowski, PIW, Warszawa 

2011, s. 514. 
371 W latach 2017–2019 śpiewaczka Barbara Kinga Majewska dała w Centrum Sztuki Współczesnej 

Zamek Ujazdowski trzy Koncerty życzeń. Ich programy powstały w ramach open call z nadesłanych 

przez ludzi życzeń na Święto Niepodległości oraz „ilustrujących” je piosenek, które Majewska 

opracowała na głos solo i wykonała publicznie. 
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Listening Deep Relaxation, którego program stanowiły utwory interaktywne, w formie 

warsztatów czy sesji jeden na jeden372. W podobnym duchu tworzony jest festiwal 

Instalakcje w Nowym Teatrze w Warszawie. Tendencję tę uchwycił magazyn muzyczny 

„Glissando”, wydając w 2020 roku specjalny numer poświęcony partycypacji373. Coraz 

częściej można spotkać się z muzyką lub koncertem tworzonym kolektywnie.  

4.1.1. Time to Gather  

To nie jest koncert!374 

Marino Formenti 

 

Eksperymentujący od ponad dekady z dramaturgią recitali włoski pianista Marino 

Formenti wiele uwagi poświęca publiczności. Począwszy od One to one (2013) chętnie 

włącza słuchaczy w twórczy proces. Interesującym przykładem partycypacji w koncercie 

jest projekt Time to Gather, który miał premierę w 2016 roku na otwarcie berlińskiego 

festiwalu MaerzMusik375. 

Koncert był reklamowany jako  

szczególny recital, bez niewidocznej ściany między pianistą a publicznością, bez 

ustalonego programu, bez przewidywalnego zakończenia. Ludzie mogą wchodzić 

w interakcje i wybierać z pianistą, czego chcą posłuchać, lub grać z nim, a nawet zamiast 

niego376.  

Formuła wydarzenia nazywanego „recitalem” w rzeczywistości bliższa była spotkaniu 

towarzyskiemu czy – jak określił ją sam pianista – muzycznej party. Zgodnie z 

zapowiedzią do koncertu nie był dołączony żaden program, nie mówiąc już 

o drukowanych informacjach biograficznych czy komentarzach do utworów, których 

tytuły pozostały nieujawnione. Na stronie internetowej festiwalu i w materiałach 

prasowych podano jedynie nazwiska kompozytorów. Byli wśród nich twórcy od 

średniowiecza po współczesność i od muzyki klasycznej po muzykę pop, m.in. Johann 

 
372 Monika Pasiecznik, Kuratorskie strategie partycypacyjne, „Glissando” 2020, 39. 
373 „Glissando” 2020, 39, red. Krzysztof Stefański.  
374 Marino Formenti podczas premiery Time to Gather.  
375 W Internecie można znaleźć krótki reportaż z tego koncertu: 

https://www.facebook.com/marinoformentiofficial/videos/889715308071821 [dostęp: 4.1.2021]. 
376 Marino Formenti, Time to Gather, komentarz do projektu, 

https://www.berlinerfestspiele.de/en/berliner-festspiele/programm/bfs-

gesamtprogramm/programmdetail_145750.html [dostęp: 4.1.2021]. 

https://www.facebook.com/marinoformentiofficial/videos/889715308071821
https://www.berlinerfestspiele.de/en/berliner-festspiele/programm/bfs-gesamtprogramm/programmdetail_145750.html
https://www.berlinerfestspiele.de/en/berliner-festspiele/programm/bfs-gesamtprogramm/programmdetail_145750.html
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Sebastian Bach, John Cage, Jean-Henri d’Anglebert, Guillaume de Machaut, Brian Eno, 

Morton Feldman, Johann Jakob Froberger, Bernhard Lang, John Lennon, Franz Liszt, 

Nirvana, Enno Poppe, Domenico Scarlatti, Franz Schubert, Giacinto Scelsi, Salvatore 

Sciarrino, Galina Ustwolska. Zestaw ten zapowiadał szeroki i przekrojowy repertuar Time 

to Gather, nietypowy dla koncertów muzyki nowej, ale także dawnej, których programy 

opierają się zazwyczaj na wąskiej specjalizacji i stylistycznej koherencji. 

Otwarta formuła koncertu zakładała, że program „recitalu” będzie się kształtował na 

gorąco w interakcji z publicznością, która miała wyjść ze swojej standardowo biernej roli. 

W tym celu Formenti zastosował pewne środki ośmielające i aktywujące. Współdziałaniu 

z wykonawcą sprzyjać miała luźna atmosfera koncertu oraz aranżacja przestrzeni 

słuchania, wzorowana na dziewiętnastowiecznych salonach, które łączyły funkcje 

artystyczne i towarzyskie. Wnętrze sali koncertowej Berliner Festspiele zostało 

przearanżowana. Zlokalizowany na środku estrady fortepian otoczono fotelami, 

kanapami i leżakami. Do dyspozycji słuchaczy oddano również leżące pod samym 

fortepianem materace. W tej płynnej i zróżnicowanej przestrzeni słuchania publiczność 

miała pełną swobodę – od wyboru miejsca i jego zmiany w trakcie koncertu po prawo 

wyjścia z sali w dowolnym momencie koncertu oraz powrotu z drinkiem. Gry pianisty 

mogła słuchać z uwagą bądź w rozproszeniu, w całości bądź wybiórczo, z bliska i z 

daleka, zanurzając się w miękki fotel, kładąc na materacu lub spacerując i robiąc zdjęcia 

telefonem.  

Marino Formenti nieustannie podgrzewał towarzyską atmosferę koncertu: nie tylko grał 

utwory ze swojego rozległego repertuaru, ale niczym Liszt zabawiał słuchaczy 

anegdotkami, konwersował, zachęcając do interakcji i podsuwania mu własnych 

propozycji utworów. Aby ułatwić publiczności to zadanie, na wielkim stole rozłożył 

dziesiątki partytur utworów klasycznych i współczesnych377. Wystarczyło podejść do 

stołu i wybrać utwór, następnie postawić pianiście nuty na pulpicie i poprosić o ich 

zagranie. Każdy chętny mógł też zaproponować pianiście wspólne wykonanie. 

Stopniowe przezwyciężanie nieśmiałości i wychodzenie publiczności z typowo biernej 

 
377 Marino Formenti jest wybitnym znawcą współczesnej literatury muzycznej, w latach 1994–2002 był 

członkiem Klangforum Wien, jako solista i kameralista nagrał wiele płyt z utworami Helmuta 

Lachenmanna, Beata Furrera, Salvatore’a Sciarrina, Olgi Neuwirth czy Györgya Kurtága. Jako solista 

zasłynął z oryginalnych programów łączących muzykę współczesna i klasyczną (Liszt Inspections, 

Kurtág’s Ghosts i inne). Jego repertuar oraz zainteresowania muzyczne są niezwykle rozległe.  
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roli, jaką przypisał jej klasyczny koncert, doprowadziło w kulminacyjnym momencie 

wieczoru do serii wspólnych występów: Formenti wykonał z jednym z ochotników pieśń 

Franza Schuberta, z innym zaś zaimprowizował na cztery ręce standard jazzowy. Ponadto 

pochodzący z Bliskiego Wschodu śpiewak wykonał lament378.  

Dramaturgia Time to Gather, w której kształtowaniu brali udział słuchacze, z biernych 

odbiorców stając się czynnymi współtwórcami koncertu, nie tylko dodawała projektowi 

Formentiego atrakcyjności, czyniła zeń „wydarzenie” festiwalu, oferując unikalne 

estetyczne doświadczenie, ale podkopywała także fundamenty, na jakich opiera się 

klasyczny koncert, takie jak podział ról między wykonawców i słuchaczy, miejsce 

publiczności, sposób słuchania czy centralna pozycja dzieła muzycznego. Krytycznemu 

namysłowi pianista poddał swoją relację z odbiorcami, aranżując przestrzeń do 

współtwórczego działania. Panująca na sali nieformalna atmosfera oraz niehierarchiczna 

organizacja audytorium (nie brakowało chętnych na materace pod fortepianem) zbliżały 

obie strony, neutralizowały oddzielającą je niewidzialną ścianę i ośmielały publiczność 

do spontanicznych reakcji na muzykę, np. w formie komentarzy kierowanych 

bezpośrednio do pianisty. Formuła Time to Gather wpłynęła więc także na zmianę 

zwyczajnych, konwencjonalnych rytuałów koncertowych, które określają granice 

werbalnej i cielesnej aktywności słuchaczy. Włączenie publiczności w proces 

programowania, tworzenia muzyki i budowania atmosfery koncertu uruchamiało coś, co 

Erika Fisher-Lichte nazywa „autopojetyczną pętlą feedbacku”379. Nastąpiła nieznana 

w klasycznym koncercie wymiana energii i afektów między wykonawcą i publicznością.  

Charakter wydarzenia towarzyskiego zwalniał publiczność z obowiązku słuchania 

muzyki w sposób, jaki uprawomocnił się w koncercie, a mianowicie pełen respektu dla 

dzieła, zdyscyplinowany czy – jak w wypadku nowej muzyki – także rozumiejący. 

Odbiór ten, choć oczywiście możliwy, nie był nawet preferowany, osłabiał go już sam 

brak dołączanego zwykle do koncertu standardowego drukowanego programu 

zawierającego informacje o utworach i ich autorach. Dla pianisty nie było istotne, by 

słuchacz rozumiał, co łączy sonatę Domenica Scarlattiego z sonatą Galiny Ustwolskiej, 

 
378 Byłam obecna na tym koncercie, jednak opuściłam Berliner Festspielhaus przed zakończeniem 

wydarzenia. Trzy wspomniane wykonania pamiętam, dwa z nich utrwalone zostały we wspomnianym 

reportażu. Potencjalnie mogło być ich więcej.  
379 Erika Fischer-Lichte, Estetyka performatywności, tłum. Mateusz Borowski, Małgorzata Sugiera, 

Księgarnia Akademicka, Kraków 2008, s. 262–271.  
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ani jak skonstruowany jest utwór DW12 ‘cellular automata’ Bernharda Langa. Nawet 

jeśli pianista opowiadał o muzyce, to nie dzieła kompozytorskie były najważniejsze. 

W centrum Time to Gather nie stał również sam pianista. Bohaterem wieczoru była 

publiczność.  

Radykalne upodmiotowienie odbiorcy przełożyło się na długość wydarzenia, które trwało 

dopóki, dopóty nie wyczerpały się inwencja pianisty i zainteresowanie publiczności. 

Berliński koncert zakończył się dopiero po sześciu godzinach. Tak długi czas trwania 

koncertu świadczy o tym, że wpisany w jego dramaturgię niekonwencjonalny, swobodny 

sposób słuchania, wyrażający się w przyznaniu publiczności prawa do współtworzenia 

koncertu oraz samodzielnego decydowania, jak chce w nim uczestniczyć, okazał się 

nadzwyczaj efektywny.  

Time to Gather zmieniał funkcję muzyki z artystycznej na użytkową, co jednak nie 

godziło w jej wartość czy kanoniczną pozycję. Formenti bynajmniej nie ograniczył się do 

utworów lekkich, popularnych czy łatwych w odbiorze. Zaproponował muzykę 

artystycznie ambitną, par excellence koncertową, jakiej nie powstydziłby się na żadnym 

„poważnym” recitalu. Każdy utwór wykonał z najwyższą starannością, wirtuozerią 

i ogromnym znawstwem estetyki rozpiętej między muzyką dawną i współczesną. Jednak 

panująca na koncercie towarzyska atmosfera oraz płynna przestrzeń słuchania odmieniły 

wydźwięk wykonywanych utworów, które z „muzealnych” obiektów do podziwiania 

i wartościowania przemieniły się w żywą materię sztuki tworzonej tu i teraz. Koncepcja 

dramaturgiczna Time to Gather nie naruszała statusu dzieł, pianista grał z nut i nie 

ingerował w materiał kompozycji, a jednak uwalniał muzykę od utowarowienia 

w koncertowej ekspozycji, a publiczność – od uczestnictwa w procederze jej 

porównywania i „wyceny”.  

Aranżując inne warunki słuchania, pianista przywracał muzyce stłumiony wymiar 

społeczny. Artysta zatytułował swój projekt Time to Gather, sugerując grę znaczenia 

między „czasem zebrania” i „czasem spędzonym razem”. W przeciwieństwie do wielu 

eksperymentów dramaturgicznych zmierzających do rozluźnienia rygorów czasowych 

koncertu i upodobnienia go do wystawy sztuki, którą można obejrzeć w dowolnej chwili 

w określonym przedziale czasowym, Formenti położył akcent na konkretny moment. 

Artysta zdefiniował koncert jako spotkanie, ono zaś jest wydarzeniem rozgrywającym się 

w określonym czasie i miejscu i wymaga obecności wszystkich zainteresowanych.  
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Wykorzystana przez Formentiego strategia kuratorska oparta na partycypacji była próbą 

rehabilitacji społecznego wymiaru publicznego słuchania muzyki, który w miarę rozwoju 

klasycznego koncertu ustąpił kultowi dzieł kompozytorów. Zamiast „lokować” 

artystyczne „produkty”, jakimi de facto są utwory muzyczne w klasycznym koncercie, 

Marino Formenti położył nacisk na wartość płynącą z czasu spędzonego razem 

w twórczej i zarazem towarzyskiej atmosferze.  

Towarzyskość jest tu nie tylko skutkiem ubocznym koncepcji dramaturgicznej, ale także 

może być uznana za kategorię krytyczną. Na to, jak ważna, a niekiedy wręcz wywrotowa 

może być dla sztuki, zwłaszcza współczesnej, sfera „okołoartystyczna”, zwracał uwagę 

krytyk sztuki i kurator Nicolas Bourriaud, autor pojęcia estetyki relacyjnej380. Bourriaud 

interpretował sztukę lat dziewięćdziesiątych, która nie skupiała się na obiektach, ale 

w centrum swojego zainteresowania stawiała relacje międzyludzkie. Wytwarzając 

specyficzną towarzyskość (pojęciem tym posługuje się Bourriaud), propagowała 

alternatywne wzorce polityczne i kulturowe.  

Towarzyskość Time to Gather jest niewątpliwie wymierzona przeciw instytucji koncertu 

oraz jego ideologicznemu podglebiu. Jest narzędziem kwestionowana standardowych 

procesów wprowadzania dzieł muzycznych w obieg i budowania ich statusu arcydzieł, 

a tym samym umacniania konsensusu co do tego, czym jest wartość w muzyce i co ją 

definiuje. Z punktu widzenia instytucji koncertu jest to dające się zmuzeifikować, a zatem 

wielokrotnie powtarzać w nienaruszonej postaci dzieło kompozytorskie w mistrzowskim 

wykonaniu, podane do cichej kontemplacji. 

Tymczasem działania Marina Formentiego, a zwłaszcza projekt Time to Gather, można 

uznać za próbę stworzenia przestrzeni wolnej od wpływu instytucji i jej form prezentacji 

opartej na uprzedmiotowieniu muzyki. Przez likwidację standardowej koncertowej 

ekspozycji jako zideologizowanej narracji o muzyce danej publiczności do bezkrytycznej 

afirmacji oraz włączenie jej we współtwórczy proces otwiera przed nią przestrzeń do 

swobodnego tworzenia znaczeń i sensów, podejmowania świadomych decyzji, a także 

odkrywania muzyki jako wielowymiarowego doświadczenia. Przesuwa też akcent 

z materiału muzycznego jako pola eksperymentu i poszukiwania tego, co w muzyce 

 
380 Nicolas Bourriaud, Estetyka relacyjna, tłum. Łukasz Białkowski, MOCAK, Kraków 2012. 
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nowe, na sferę okołoartystyczną i jej stłumiony potencjał społeczny, na budowanie relacji 

między ludźmi, w czym muzyka znajdowała swoją rolę od zarania381. 

Rozwój technologii cyfrowych, a także pandemia koronawirusa od 2020 roku rzuciły 

nowe światło na społeczny wymiar koncertu, który coraz częściej postrzegany jest jako 

możliwość spotkania się ludzi i służy umacnianiu więzi przez wspólne przeżywanie 

muzyki tu i teraz. Odkąd w Internecie dostępna jest praktycznie każda muzyka, koncert 

stał się czymś więcej niż tylko formą wprowadzania muzyki w publiczny obieg 

i budowania kanonu względnie miejscem poznawania nowych utworów. Pandemia, która 

spowodowała przeniesienie życia koncertowego i artystycznego do przestrzeni 

wirtualnej, uświadomiła ponadto, że żaden streaming nie jest w stanie zastąpić koncertu 

na żywo. Pytanie, jakim zdaje się kierować Marino Formenti, budując dramaturgie takich 

koncertów jak Time to Gather, brzmi: czego nie jest nam w stanie dać technologia? To 

przede wszystkim współobecność: czas, jaki dzięki muzyce możemy spędzić razem. 

  4.1.2. Maszyna koncertowa  

Moim celem jest zmiana formy koncertowej. Myślę, 

że cenniejszy jest proces współtworzenia niż 

konsumowanie gotowego produktu. Koncert jest 

takim gotowym, zamkniętym produktem382. 

Rafał Zapała 

 

Inną odpowiedź na pytanie o rolę technologii w dzisiejszej kulturze koncertowej daje 

Rafał Zapała. Kompozytor i profesor Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana 

Paderewskiego w Poznaniu wykorzystuje ją jako interfejs do budowania wspólnoty 

wykonawców i odbiorców. Punktem wyjścia jego eksperymentów z koncertem jest 

refleksja nad wpływem nowych mediów na zwiększenie uczestnictwa w różnych sferach 

życia społecznego.  

We wstępie do książki The Participatory Condition in the Digital Age jej redaktorzy 

zwracają uwagę na zależność między technologią i partycypacją, jednocześnie stawiając 

pytanie o znaczenie społeczne i polityczne zwiększonego uczestnictwa: 

 
381 Claire Bishop krytykuje wprawdzie „towarzyskość” Bourriauda jako mało ambitną politycznie, 

niemniej z punktu widzenia dyskursu muzycznego i dominacji na muzycznej scenie klasycznej 

i postklasycznej dzieła nad praktyką „towarzyskość” ma pewien potencjał subwersywny i może być 

interpretowana jako krytyka instytucji oraz zinstytucjonalizowanego pojęcia muzyki. 
382 Rafał Zapała w prywatnej korespondencji z autorką z 12 grudnia 2021 roku. 
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Upowszechnienie się uczestnictwa zbiega się z rozwojem i popularyzacją tzw. mediów 

cyfrowych, szczególnie komputerów osobistych, technologii sieciowych, Internetu, 

World Wide Web, gier wideo. Media te pozwalają rosnącej liczbie osób na dostęp, 

modyfikację, przechowywanie, rozpowszechnianie i dzielenie się treściami medialnymi. 

Ekspansja partycypacji jako możliwości relacyjnej stała się widoczna w różnorodności 

dziedzin, które obejmuje partycypacja medialna, jak: demokracja uczestnicząca (od 

demokracji przedstawicielskiej do demokracji bezpośredniej, a następnie do rozwoju 

wspólnych przedsięwzięć [collaborative commons] i ruchów Occupy), dziennikarstwo 

obywatelskie, komunikacja w mediach społecznościowych, humanistyka cyfrowa, 

projektowanie cyfrowe, inteligentne miasta, gry i sztuka współpracy. Ale co to znaczy 

„uczestniczyć”? Jak i dlaczego uważamy, że obecnie uczestniczymy w większym 

stopniu? Jakie są główne cechy dzisiejszej partycypacji? I dlaczego stała się ona tak 

ważna?383 

Powyższe refleksje i pytania można odnieść do koncertu w ujęciu zaproponowanym 

przez Rafała Zapałę, który od dawna interesuje się możliwościami technologii jako 

narzędzia zmiany form uczestnictwa w koncercie. Kompozytor ma w dorobku wiele 

projektów opartych na rozmaitych formach interakcji i partycypacji. Pracę nad 

strategiami aktywizowania słuchaczy rozwijał m.in. w ramach rezydencji i staży 

badawczych w Center for Computer Research in Music and Acoustics (CCRMA) na 

Stanford University (2014) oraz w Center for New Music and Audio Technologies 

(CNMAT) na University of California w Berkeley (2021). Zapała jest także autorem 

rozdziału w Oxford Handbook of Interactive Audio (Oxford University Press, Oxford 

2014), w którym prezentuje własną koncepcję Live Electronic Preparation (LEP 

Technique)384. 

Poszukiwanie możliwych alternatywnych relacji uczestników koncertu, najczęściej przez 

aktywizowanie odbiorców do współdziałania z kompozytorem lub wykonawcami 

z wykorzystaniem technologii, jest swoistą idee fixe takich utworów Rafała Zapały, jak 

Sensorium (2014), No Meaning Detected (2016), Scrolling to zero (2017), Concentus 

Apparatus (2017–), Daremność (2020) czy Judge me Again (2020). W każdym z tych 

utworów interakcja realizuje się w nieco inny sposób.  

 
383 The Participatory Condition in the Digital Age, red. Darin Barney, Gabriella Coleman, Christine Ross, 

Jonathan Sterne, Tamar Tembeck, University of Minnesota Press, Minneapolis 2016, s. VII–VIII. 
384 Rafał Zapała, Live Electronic Preparation: Interactive Timbral Practice, [w:] Oxford Handbook of 

Interactive Audio, red. Karen Collins, Bill Kapralos, Holly Tessler, Oxford University Press, Oxford 

2014, s. 541–556. 
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Sensorium to instalacja dźwiękowa dla jednego odbiorcy, która oparta jest na sonifikacji 

jego danych biometrycznych, pobieranych za pomocą encefalografu i przetwarzanych na 

dźwięki w czasie rzeczywistym. Źródłem dźwięku jest tu więc sam słuchacz oraz jego 

fale mózgowe. No Meaning Detected to kompozycja na skrzypce, live electronics 

i wideo, która realizuje się w formie dialogu między kompozytorem i słuchaczem. 

W trakcie wykonania na ekranie wyświetlana jest seria filozoficzno-estetycznych pytań 

w rodzaju: „Do you miss your pre-internet brain?” albo: „Pure art without a context. Do 

you miss it?”. Odbiorca czuje się zachęcony do przemyślenia kwestii dotyczących 

z jednej strony destrukcyjnego wpływu nowych mediów na własną świadomość, z drugiej 

zaś – skutków rewolucji cyfrowej w sztuce. Choć reakcja publiczności nie jest w żaden 

sposób narzucona ani bezpośrednio wpisana w wykonanie utworu, No Meaning Detected 

powoduje spontaniczne reakcje i nierzadko głośne wypowiedzi, jakie padają ze strony 

audytorium, co potwierdza afektywne zaangażowanie uczestników w inicjowaną przez 

Zapałę dyskusję385. 

Jak wiele prac Zapały, No Meaning Detected wyrasta z pesymizmu kulturowego, w tym 

wypadku inspirowanej pracami wizualnymi Douglasa Couplanda krytyki wpływu 

nowych technologii na postrzeganie świata oraz samej sztuki386. Z kolei kompozycje 

Scrolling to Zero oraz Daremność czerpią z prac filozoficznych Eugene’a Thackera, 

w których przedstawia on rzeczywistość planetarnej katastrofy, od której nie ma 

ucieczki387. Scrolling to Zero na organy, elektronikę i głosy publiczności to zbiorowa 

medytacja nad tą katastrofą. Rytuał prowadzi cyfrowy awatar, który zachęca słuchaczy 

do wspólnego intonowania jednego słowa: „end”. Zapała wykorzystał narzędzia 

terapeutyczne, techniki oddechowe oraz koncepcję deep listening Pauline Oliveros do 

wytworzenia wspólnotowego doświadczenia organicznego, wręcz fizycznego bycia 

razem w obliczu zmierzchu ludzkości. 

Wspomniane utwory łączy dążenie kompozytora do zaangażowania odbiorcy w dyskusję 

nad problemem, wobec którego wszyscy jesteśmy równi. Podtrzymywanie 

 
385 Tak było na koncercie 16 grudnia 2018 roku w sali widowiskowej Filmoteki Narodowej – Instytutu 

Audiowizualnego, na którym byłam obecna. Por. Monika Pasiecznik, Rodzynki w zakalcu, „Odra” 2019, 

2. 
386 Por. Douglas Coupland, Slogans for the 21st Century (2011–2014), 

https://artsandculture.google.com/asset/slogans-for-the-21st-century-douglas-coupland/YAHKd5suSZiS-

w?hl=en [dostęp: 19.12.2021].  
387 Eugene Thacker, Cosmic Pessimism, Univocal Publishing, Minneapolis 2015. 

https://artsandculture.google.com/asset/slogans-for-the-21st-century-douglas-coupland/YAHKd5suSZiS-w?hl=en
https://artsandculture.google.com/asset/slogans-for-the-21st-century-douglas-coupland/YAHKd5suSZiS-w?hl=en
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hierarchicznych relacji nikogo bowiem nie uratuje. Interakcja oznacza przyznanie 

publiczności podmiotowości i partnerstwa w tej dyskusji, a wydobycie jej z biernej roli, 

polegającej na estetycznej kontemplacji dzieła kompozytora, ma służyć ucieleśnionej, 

wspólnie przeżytej refleksji nad stanem współczesnego świata. Kompozytor przesuwa 

punkt ciężkości z dzieła na to, co poza nim: w centrum jest nie muzyka, lecz planeta – 

i to ona jest rzeczywistym obiektem kontemplacji.  

Technologia jest ważnym wątkiem tej dyskusji, jednak nie tworzy ona jeszcze 

wspomnianego interfejsu komunikacji między wykonawcami i słuchaczami (wyjątkiem 

są Sensorium oraz Daremność), co nastąpi w kolejnych projektach z serii Concentus 

Apparatus. Zapała podjął się w nich przedefiniowania zinstytucjonalizowanej, 

konwencjonalnej ramy dla dialogu z odbiorcą, czyli koncertu, który – jego zdaniem – nie 

sprzyja interakcji. W 2017 roku w Autoreferacie tak uzasadniał swoje zainteresowanie 

interakcją i partycypacją: 

Interesująca także jest dla mnie kwestia nowego typu formy otwartej – struktury 

kłączowej współtworzonej w procesie interaktywnego udziału publiczności. Uważam, że 

linearna struktura wykonań jest przestarzała, a wciąż dominujący podział na wykonawcę 

i odbiorcę powinien zostać zastąpiony nowym typem praktyk wykonawczych. Brakuje 

jednak współczesnych narzędzi do tego typu relacji między muzykami i publicznością. 

W tym celu powstała idea maszyn koncertowych (cykl Concentus Apparatus), w których 

publiczność dostaje do ręki program – konsolę komunikacji z wykonawcami (dostępną 

na osobistym smartfonie, tablecie bądź laptopie działającym we wspólnej sieci)388. 

W 2017 roku Rafał Zapała zaprezentował dwie kompozycje, które scharakteryzował jako 

prototypy interaktywnego systemu koncertowego. Pierwsza, Concentus Apparatus na 

klarnet, skrzypce, puzon, fortepian i elektronikę, składa się z dwudziestu pięciu krótkich 

(poniżej minuty) miniatur wpisanych w tabelę o dwóch osiach: harmonicznej (noise, 

atonal, tonal, spectral) i rytmicznej (drone, pulse, rhythm, cloud). Położenie każdej 

z miniatur w tabeli określa jej charakterystykę fakturalną. Za pomocą aplikacji na 

smartfonie publiczność włącza się w wykonanie, decydując o kolejności odtwarzania 

poszczególnych miniatur i tym samym kształtując dramaturgiczny rozwój kompozycji389.  

 
388 Rafał Zapała, Autoreferat, https://amuz.edu.pl/wp-content/uploads/Autoreferat-

Zapa%C5%82a.compressed.pdf [dostęp: 8.11.2021]. 
389 Idem, Concentus Apparatus, partytura (niewydana, w posiadaniu kompozytora). 

https://amuz.edu.pl/wp-content/uploads/Autoreferat-Zapa%C5%82a.compressed.pdf
https://amuz.edu.pl/wp-content/uploads/Autoreferat-Zapa%C5%82a.compressed.pdf


 
 

181 

Także Concentus Apparatus II: Nieodwracalne (2017) na kwartet smyczkowy, 

elektronikę i system interakcji słuchaczy z muzykami daje obecnym na sali koncertowej 

osobom możliwość bezpośredniego wprowadzania na żywo zmian w wykonywanej 

muzyce za pomocą osobistych interfejsów (smartfonów, tabletów czy laptopów). 

Kompozycja składa się z dwunastu miniatur oraz wstępu i zakończenia, które nakładane 

są na siebie i zapętlane za pomocą loopera. Rolą publiczności jest zdecydować 

o kolejności dogrywania poszczególnych miniatur, których nazwy odwołują się do 

różnych życiowych doświadczeń. Utwór przypomina proces nawarstwiania się tych 

doświadczeń i utrwalania ich w pamięci loopera, w relacji do już zapisanych, tworząc 

symbolicznie „nieodwracalną” strukturę osobowości jako sumę (iloraz) tych 

doświadczeń390. 

Projektowanie interakcji w koncercie pociąga za sobą koniczność rozwiązania 

kompozytorskich dylematów. Zapała:  

Na sali mamy wiele osób decydujących, a potrzebna jest nam jedna decyzja. Dlatego 

przyjąłem założenie, by traktować publiczność jako zbiorową meta-słuchaczkę, która 

podejmuje uśrednioną decyzję w procesie błyskawicznych mikro-głosowań. […] Ale 

najważniejszy, często niedostrzegany problem jest taki: jak publiczność ma wiedzieć, co 

wybiera? Co znaczy, że głosuję na część A, a nie na część B w tym konkretnym utworze? 

Nie może to dziać się na poziomie czysto muzycznym – publiczność nie widzi partytur 

kolejnych części, a jeśli widzi, to nie czyta tych partytur przecież, bo wszystko dzieje się 

zbyt szybko. Moim rozwiązaniem jest nadbudowywanie meta-narracji, warstwy 

pozamuzycznej (często ideologicznej, politycznej, aktywistycznej lub jakiejś bardziej 

abstrakcyjnej), na czym i tak bardzo mi od dawna zależy391. 

Jak zauważył Krzysztof Stefański, Concentus Apparatus przypomina takie utwory jak 

Klavierstück XI Stockhausena, Intermission 6 Mortona Feldmana czy 25 pages Earle’a 

Browna, z tą różnicą, że o kolejności fragmentów decyduje nie tyle wykonawca, ile sam 

słuchacz. Technologia jest interfejsem tej interakcji, a jej wprowadzenie do koncertu 

niesie określone skutki: „Wciągnięci w klikanie w aplikację słuchacze przestają zwracać 

uwagę na muzykę, a osoby pozbawione smartfonów zmagają się z konsekwencjami 

technologicznego wykluczenia i muszą zdać się na wybory innych”392. Na koncertach 

 
390 Idem, Concentus Apparatus II: Nieodwracalne, partytura (niewydana, w posiadaniu kompozytora).  
391 Rafał Zapała w prywatnej korespondencji z autorką z 12 grudnia 2021 roku. 
392 Krzysztof Stefański, Trzynaście mgnień Wiosny, mgnienia 11–13, 

http://nibytygodnik.pl/2017/04/07/trzynascie-mgnien-wiosny-mgnienia-11-13/ [dostęp: 14.11.2021]. 

http://nibytygodnik.pl/2017/04/07/trzynascie-mgnien-wiosny-mgnienia-11-13/
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z interaktywnymi urządzeniami elektronicznymi często pojawia się też problem 

z działaniem aplikacji, co komplikuje cały proces, a niekiedy czyni go całkowicie 

nieefektywnym i zniechęca do korzystania z takich urządzeń. Użycie technologii jako 

interfejsu interakcji na żywo w ramach koncertu jest obciążone pewnym ryzykiem i każde 

niepowodzenie może być łatwo użyte przeciwko kompozytorowi.  

Niemniej technologia w sali koncertowej nie jest czymś niespotykanym, a jej obecność 

staje się w ostatnich latach zrozumiała sama przez się nawet w obiegu muzyki klasycznej 

(piszę o tym szerzej w podrozdziale Sposoby słuchania i rytuał koncertowy). Nie mogąc 

jej całkowicie wyeliminować, organizatorzy, w tym instytucje takie jak filharmonia, 

próbują ją przynajmniej efektywnie wykorzystać, np. propagując aplikacje, dzięki którym 

słuchacze mogą zdobyć informacje o wykonywanej muzyce393. Christian Thoreau zwraca 

uwagę na to, że rola technologii w koncercie polega nie tylko na odpowiednim 

ukierunkowaniu odbioru, w czym aplikacje zastępują tradycyjne drukowane programy, 

ale ma ona wręcz wzmacniać doświadczenie muzyki na żywo394. Wielu współczesnych 

twórców zgłębia ten obszar, np. włączając do koncertu, spektaklu czy performansu 

technologię VR395.  

Odpowiadając na pytanie o rolę technologii w budowaniu prototypów interakcji 

i partycypacji w koncercie, Rafał Zapała zarazem afirmuje ją i dystansuje się od niej: 

Nie uważam, żeby nowe technologie (telefony, komputery, sensory...) były najlepszym 

narzędziem. Są jednym z wielu. Wyobrażam sobie utwór, w którym ludzie głosują, 

wrzucając kartki do urn wyborczych (co jest z resztą dobrym pomysłem np. na utwór 

o społeczeństwie obywatelskim), podnosząc rękę lub w jakikolwiek inny analogowy 

sposób. Dlaczego zatem smartfony? Telefony stały się nieodłącznym towarzyszem 

naszego życia, zawsze mamy je przy sobie, są w miarę intuicyjne i łatwe w użyciu, stają 

się powoli organicznym elementem naszego osobistego sensorium. W tym widzę ich moc 

dla mojego pomysłu – mam nadzieję, że są na tyle oswojonym narzędziem, że ich użycie 

w czasie koncertu stanie się niezauważalne, odruchowe, technologia będzie tu 

przezroczysta. Jest też aspekt takiej prywatnej natury interakcji poprzez telefon – nasza 

reakcja nie jest publiczna, jest naszą sprawą, klikaniem w naszym prywatnym telefonie. 

 
393 W 2020 roku taką aplikację, dzięki której można „pogadać o muzyce klasycznej ze sztuczną 

inteligencją”, stworzyła Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach 

(www.ai.nospr.org.pl [dostęp: 7.8.2020]). 
394 Christian Thorau, Vom Programmzettel zur Listening-Apps. Eine kurze Geschichte des geführten 

Hörens, [w:] Das Konzert. Beiträge zum Forschungsfeld der Concert Studies…, s. 184. 
395 Na przykład Alexander Schubert. 

http://www.ai.nospr.org.pl/
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To trochę łatwiejsze niż otwarta publiczna dyskusja z wyrażaniem poglądów na forum. 

Poza tym jest w tym guilty pleasure: naprawdę kręci mnie wizja całej sali wypełnionej 

blinkającymi monitorami telefonów, kręci mnie, że w filharmonii zamiast słyszeć monit 

o wyłączeniu telefonów mamy prośbę o ich wyjęcie396. 

W wypadku Concentus Apparatus Rafała Zapały kluczowe wydaje się z jednej strony 

podejście eksperymentalne, którego rezultat – zgodnie z Cage’owską definicją muzyki 

eksperymentalnej – jest do pewnego stopnia nieprzewidywalny, z drugiej zaś strony 

prototypowość interfejsów partycypacji. Zapała określa Concentus Apparats jako 

„wieloletni projekt badawczo-artystyczny”, którego celem jest stworzenie nowego 

standardu koncertowego przez włączenie do niego elementów interakcji i partycypacji. 

Jest to więc work in progress. Kompozytor stale go rozwija, wyciągając wnioski 

z wcześniejszych doświadczeń i poszukując nowych, ulepszonych rozwiązań.  

W 2020 roku Rafał Zapała przedstawił kolejną z serii prac poświęconych formom 

uczestnictwa w publicznym koncercie. Projekt zatytułowany Maszyna koncertowa został 

sfinansowany z programu „Kultura w Sieci” Narodowego Centrum Kultury, 

uruchomionego w 2020 roku przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

w odpowiedzi na sytuację artystów w czasach pandemii koronawirusa. Fundusz miał 

wesprzeć twórcze działania w Internecie, dokąd przeniosło się życie muzyczne, kiedy 

sale koncertowe zostały zamknięte. Maszyna koncertowa jest więc projektem 

pandemicznym, choć sprowadzenie go do doraźnej interwencji w czasach kryzysu 

sanitarnego nie oddaje sprawiedliwości jego twórcom397. 

Bez wątpienia jednak doświadczenie pandemii i wielomiesięcznego lockdownu miało 

duże znaczenie dla koncepcji Maszyny koncertowej. Projekt jest próbą wyciągnięcia 

konsekwencji z tego, co oferuje artystom Internet, przede wszystkim gdy chodzi 

o interakcję. Zdaniem twórców, mimo rozwoju i powszechności Web 2.0 koncerty 

w Internecie nie wykorzystują potencjału współdziałania w ramach sieci: 

Pandemia COVID-19 ujawniła słabe strony internetowych narzędzi komunikacji 

muzycznej. Symptomatyczne stały się wiralowe nagrania, w których muzycy po kolei 

 
396 Rafał Zapała w prywatnej korespondencji z autorką z 12 grudnia 2021 roku. 
397 Jest to trzecie i bynajmniej nie ostatnie ogniwo serii Concentus Apparatus: najnowsze – Introverts’ 

Collective (2021) – powstało w ramach półrocznej rezydencji Rafała Zapały w Center for New Music and 

Audio Technologies (CNMAT) na University of California w Berkeley jesienią i zimą 2021 roku. Staż 

był związany z ideą interaktywnych koncertów. W Introverts’ Collective słuchacze używają smartfonów 

i w trakcie słuchania muzyki odpowiadają na pojawiające się w aplikacji pytania.  
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„dogrywają” swoje partie, by na końcu przedstawić nam film imitujący wspólne 

muzykowanie on-line. Jest to jedynie pozór sytuacji koncertowej, który niewiele zmienia 

– dalej pozostajemy w izolacji, w roli biernego obserwatora, a muzyka nie powstaje „na 

żywo”. Muzycy i publiczność, wszyscy skazani jesteśmy jedynie na mechaniczne 

substytuty doświadczenia koncertowego: transmisja (streaming) bądź retransmisja 

(odtworzenie) – jakby Internet był jedynie nową formą przekazu telewizyjnego – 

medium, które znamy od niemal 100 lat. Jest dla nas jasne, że media sieciowe są czymś 

więcej niż tylko nową telewizją z funkcją VOD398. 

Jako projekt pandemiczny i sieciowy, Maszyna koncertowa operuje w ramach strony 

internetowej www.maszynakoncertowa.art, która stanowi narzędzie budowania interakcji 

dla innych twórców i zarazem miejsce organizowania wirtualnych koncertów. Nie jest to 

więc tradycyjnie rozumiane „dzieło” muzyczne, jakim były jeszcze dwa utwory 

Concentus Apparatus i Concentus Apparatus II: Nieodwracalne, a także poprzednie 

kompozycje z elementami interakcji, lecz prawdziwy interfejs współpracy artystów 

z odbiorcami, środowisko dla działań interaktywnych i partycypacyjnych w Internecie. 

W zamieszczonym na stronie projektu Manifeście czytamy: 

MASZYNA KONCERTOWA to otwarty sieciowy instrument, który ma inspirować 

kompozytorów/rki i słuchaczy/czki, ma generować specyficzne telematyczne 

doświadczenie uczestnictwa publiczności w koncertach na prawach zbliżonych do 

wykonawców. Strona internetowa z (re)transmisją koncertów to nasz punkt wyjścia, 

funkcja podstawowa. Jednak elementem kluczowym projektu jest 

INTERAKTYWNOŚĆ/INTERPASYWNOŚĆ grających i słuchających. Może odbywać 

się to na wiele sposobów. MASZYNA KONCERTOWA jest narzędziem do 

prototypowania tego typu zdarzeń399. 

Maszyna koncertowa umożliwia organizowanie interaktywnych wydarzeń artystycznych 

w Internecie każdemu zainteresowanemu. Wystarczy zalogować się i spełnić 

podstawowe wymagania sprzętowe400. W zakładce „Pomoc” znajduje się przejrzysty 

tutorial, który pomaga zaprojektować własne interaktywne działanie i zorganizować 

wirtualny, telematyczny koncert. Narzędzie oferuje m.in. możliwość odtwarzania 

dowolnych treści audiowizualnych linkowanych z portalu YouTube (wideo lub 

 
398 Maszyna koncertowa, strona internetowa projektu, https://maszynakoncertowa.art/pl/ [dostęp: 

15.11.2021]. 
399 Maszyna koncertowa, strona internetowa projektu, https://maszynakoncertowa.art/pl/ [dostęp: 

15.11.2021]. 
400 Jak czytamy w zakładce „Pomoc”, Maszyna koncertowa oraz przygotowany help patch współpracują 

wyłącznie z MAX/MSP 8. Publiczność może wziąć udział w interaktywnym wykonaniu za pomocą 

dowolnej przeglądarki internetowej. 

http://www.maszynakoncertowa.art/
https://maszynakoncertowa.art/pl/
https://maszynakoncertowa.art/pl/
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streaming), łączenia dźwięku i obrazu, a także transmitowania na żywo równolegle 

działań z różnych miejsc rzeczywistych i wirtualnych. Komunikację z odbiorcą artyści 

mogą prowadzić przy użyciu interaktywnych guzików, suwaków, gałek, tekstu oraz 

wideo. 

Maszynę koncertową można właściwie uruchomić na dwóch poziomach: utworu 

i koncertu. Pierwszy to poziom twórcy, który realizuje w ramach Maszyny koncertowej 

własną ideę działania interaktywnego. Choć Maszyna koncertowa narodziła się 

w środowisku kompozytorskim, to może być też wykorzystywana, jak deklarują jej 

twórcy, do tworzenia sieciowych zdarzeń literackich, teatralnych, performansów, 

projektów wideo i innych401. Wspólnym mianownikiem tych wydarzeń jest 

współtwórczy udział odbiorców. Artyści zaczynają od budowy „konsoli interakcji”, 

mogą konstruować kompozycje, a także całe sytuacje komunikacji na linii nadawca 

– odbiorca.  

Drugi to poziom kuratora, który także może zrealizować w ramach Maszyny koncertowej 

autorski koncert. Twórcy Maszyny koncertowej zdefiniowali go następująco: 

Przez KONCERT rozumiemy dynamiczną playlistę składającą się z wybranych 

UTWORÓW. Tworzy go zalogowany użytkownik, wybierając z listy udostępnionych 

utworów swoich i innych twórców. Funkcja ta pozwala na prezentację kilku utworów 

w ramach jednego linku dostępu (wirtualny koncert). Koncert pozwala również na 

zamieszczenie jednego niezmiennego okna streamingu (np. zespołu grającego na żywo 

w kolejnych utworach…) z serwisu YouTube/Twitch. Okno to wyświetla się powyżej 

utworów. Zmiana utworów nie wpływa na streaming402. 

Na stronie Maszyny koncertowej znajduje się tutorial dla kuratora, który pomoże mu 

przygotować wirtualny koncert. Oprócz wybierania utworów (tworzenia playlisty), 

nadania tytułu i zamieszczenia opisu koncertu do dyspozycji ma on m.in. panel „Kontrola 

koncertu”, za pomocą którego może włączyć/wyłączyć przepływ danych z Max/MSP 

(czyli rozpocząć i zakończyć koncert), przełączać utwory z listy oraz wkleić i załadować 

link do streamu. Rzuca to ciekawe światło na rolę kuratora w wirtualnym, interaktywnym, 

telematycznym koncercie. Maszyna koncertowa także jemu daje możliwości wpływania 

 
401 W czasie pisania niniejszej pracy jeszcze nikt nie pokusił się o użycie Maszyny koncertowej poza 

kontekstem muzyki. Rafał Zapała zwraca uwagę, że projekt jest cały czas nowy i wymaga 

rozpropagowania.  
402 Maszyna koncertowa, strona internetowa projektu, https://app.maszynakoncertowa.art/pomoc/ [dostęp: 

15.11.2021]. 

https://app.maszynakoncertowa.art/pomoc/
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na bieg zdarzenia w czasie rzeczywistym, jakiego kurator nie ma w tradycyjnym 

koncercie.  

Maszyna koncertowa miała premierę 4 listopada 2020 roku w formie koncertu online, na 

którym zabrzmiało pięć specjalnie zamówionych na tę okazję kompozycji w wykonaniu 

małego zespołu instrumentalnego. Swoje pomysły na użycie Maszyny koncertowej 

zaprezentowali Katarzyna Taborowska-Kaszuba, Aleksandra Słyż, Michał Janocha, 

Sebastian Dembski i Jan Skorupa. Każde z nich inaczej zdefiniowało interakcję słuchaczy 

z muzykami, przy czym współuczestnictwo obejmowało przeważnie sterowanie 

przestrzennymi aspektami muzyki, zniekształcanie jej brzmienia, a nawet rozmowę na 

żywo z kompozytorem.   

W Turntable loops: the people Jana Skorupy odbiorcy klikali na ramki z urywkami 

telewizyjnych serwisów informacyjnych, kręcili gałką i rozstrajali orkiestrę, a także 

zmieniali prędkość obrotu płyty gramofonowej.  

W Rearrangeable na zespół i interaktywną spacjalizację Michała Janochy można było 

aranżować ustawienie instrumentów, przesuwając odpowiadającymi im poziomymi 

suwakami.  

Kompozycja binauralna Iridescence II Aleksandry Słyż na skrzypce, aktówkę, 

wiolonczelę oraz live electronics wymagała założenia słuchawek i oferowała możliwość 

kształtowania przestrzennych parametrów muzyki za pomocą dziewięciu gałek 

przypisanych po trzy do każdego instrumentu. Kompozytorka precyzyjnie określiła ich 

funkcje w instrukcji: „1. Speed odpowiada za prędkość rotacyjną oraz kierunek, zgodnie 

z którym poruszają się instrumenty; 2. Spread odpowiada za odległość wszystkich źródeł 

dźwięku względem siebie; 3. Elevation odpowiada za uczucie »wznoszenia się« bądź 

»opadania« dźwięku”403.  

Z kolei Sebastian Dembski w kompozycji I like my TV big and loud stworzył rodzaj 

reality show z udziałem słuchaczy, złożony z kilku epizodów i różnych form interakcji. 

Równolegle do występu muzyków na żywo zainscenizował m.in. krótki teleturniej à la 

Milionerzy, w którym słuchacze odpowiadali na pytania w rodzaju: „O jaką kwotę 

 
403 Maszyna koncertowa, strona internetowa projektu, https://app.maszynakoncertowa.art/uzyj-

pilot/?uid=021648CC7C2F1E2FD8ADA841BB8B46B5&shareKey=0C5407039C4D42AE7FF431449A

D4DC89 [dostęp: 15.11.2021]. 

https://app.maszynakoncertowa.art/uzyj-pilot/?uid=021648CC7C2F1E2FD8ADA841BB8B46B5&shareKey=0C5407039C4D42AE7FF431449AD4DC89
https://app.maszynakoncertowa.art/uzyj-pilot/?uid=021648CC7C2F1E2FD8ADA841BB8B46B5&shareKey=0C5407039C4D42AE7FF431449AD4DC89
https://app.maszynakoncertowa.art/uzyj-pilot/?uid=021648CC7C2F1E2FD8ADA841BB8B46B5&shareKey=0C5407039C4D42AE7FF431449AD4DC89
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w czasie pandemii powiększył swój majątek Jeff Bezos, dyrektor generalny i założyciel 

Amazona?” (prawidłowa odpowiedź: dziewięćdziesiąt siedem miliardów dolarów) albo: 

„Ile osób w Stanach Zjednoczonych straciło pracę z powodu pandemii COVID-19?” 

(prawidłowa odpowiedź: pięćdziesiąt milionów). Następnie w równoległym oknie 

pojawił się kompozytor, który pozostawał na kwarantannie w swoim mieszkaniu. 

W konwencji radiowych rozmów „po zmroku” zapraszał słuchaczy do telefonowania 

i dzielenia się własnymi historiami. Dzwoniący opowiadali o swoich emocjach 

związanych z pandemią i lockdownem, dopytywali o szczegóły projektu, a także 

odtwarzali tajemnicze dźwięki. Inni słuchacze mogli w tym czasie włączać się do 

rozmowy za pomocą przycisków TAK/NIE.  

Koncert był streamowany na żywo, a słuchało go od pięćdziesięciu do osiemdziesięciu 

osób. Wszystkie utwory dostępne są na stronie Maszyny koncertowej w zakładce 

„Archiwum”. 

Podobnie jak poprzednie prace z cyklu Concentus Apparatus, także Maszyna koncertowa 

ma charakter work in progress, co oznacza, że istniejąc, ma być stale rozwijana 

i udoskonalana. Jak twierdzi Zapała, wiele zależy od jej użytkowników:  

Projektując strategie interakcji, jestem świadomy, że mam swój ograniczony horyzont. 

Celem projektu jest namawianie twórców do szukania ich własnych systemów i strategii 

interakcji przy użyciu tego narzędzia404.  

Wobec powyższych deklaracji nieco rozczarowujące jest to, że interfejs Maszyny 

koncertowej nie jest otwarty i nie daje użytkownikom możliwości rozwijania samego 

urządzenia przez „przeprogramowywanie” go zgodnie z własnymi pomysłami czy 

potrzebami: „Nie jest to kwestia komercyjna, bo nikt na projekcie nie zarabia. Raczej 

problemem jest to, że w sumie to nie wiemy, jak można by to zorganizować. Ale 

faktycznie jest to cenna myśl...”405. Wydaje się, że znalezienie odpowiedzi na pytanie 

o to, jak umożliwić użytkownikom Maszyny koncertowej nie tylko jej użytkowanie, ale 

także twórcze przekształcanie, wzmocniłoby partycypacyjny charakter Maszyny 

koncertowej. 

 
404 Wioleta Żochowska, Obojętność słuchających traktuję jako porażkę. Rafał Zapała w rozmowie 

z Wioletą Żochowską, „Glissando” 2020, 39, http://glissando.pl/tekst/obojetnosc-sluchajacych-traktuje-

jako-porazke-rafal-zapala-w-rozmowie-z-wioleta-zochowska/ [dostęp: 15.11.2021]. 
405 Rafał Zapała w prywatnej korespondencji z autorką z 12 grudnia 2021 roku. 

http://glissando.pl/tekst/obojetnosc-sluchajacych-traktuje-jako-porazke-rafal-zapala-w-rozmowie-z-wioleta-zochowska/
http://glissando.pl/tekst/obojetnosc-sluchajacych-traktuje-jako-porazke-rafal-zapala-w-rozmowie-z-wioleta-zochowska/
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Krytyka klasycznego koncertu w ujęciu Maszyny koncertowej ma wiele poziomów. Po 

pierwsze, praca ta umożliwia współtwórczy udział odbiorców, którzy w zwykłych 

warunkach pozostają bierni i wycofani. Wykorzystuje Internet jako wygodny, naturalny 

interfejs interakcji, miejsce, które sprzyja współdziałaniu artystów z odbiorcami. Zapała:  

Internet fascynuje mnie jako doświadczenie sieci, w której wszyscy funkcjonujemy 

w nowego typu społecznościach: forach, fejsbukowych bańkach itp. Próbuję 

odwzorowywać te zależności w cyklu kompozycji Concentus Apparatus406.  

Po drugie, Maszyna koncertowa powstała jako wynik współpracy wielu podmiotów i tym 

samym wymyka się prostej definicji autorstwa wpisanego w dzieło, negując typowo 

koncertowe hierarchie produkcji muzycznej. Jest to projekt kolektywny i zrealizowany 

został w gronie dziesięciu osób o różnych kompetencjach407. Na poziomie 

instytucjonalnym Maszyna koncertowa to wynik współpracy Poznańskiego Centrum 

Superkomputerowo-Sieciowego (PCSS) i Pracowni Telematycznej Akademii Muzycznej 

im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu. Oczywiście trudno jest abstrahować od 

kluczowej roli, jaką odegrał w jej powstaniu Rafał Zapała (jego również konsekwentnie 

przedstawiam tu jako spiritus movens czy kuratora Maszyny koncertowej). Jak zauważa 

Claire Bishop, autorstwo jest nie do uniknięcia nawet w wypadku sztuki partycypacyjnej. 

Sam Zapała utrzymuje, że oprócz niego inicjatorem oraz osobą odpowiedzialną 

koncepcyjnie i artystycznie był także kompozytor Jan Skorupa, który obecnie przejął 

opiekę nad Maszyną408.  

Maszyna koncertowa jest wreszcie projektem z założenia interdyscyplinarnym, który 

wykracza poza dziedzinę muzyki i zaprasza do współdziałania ludzi o różnych 

kompetencjach, dzięki czemu rozbija zinstytucjonalizowane podziały na sztuki i typowe 

dla nich warunki ramowe, jak koncert, wystawa galeryjna czy odczyt literacki. 

Uruchamia potencjał do nawiązywania kolaboracji także między samymi artystami.  

Maszyna koncertowa jest rozumiana jako matryca współpracy dla artystów i odbiorców, 

nie zaś autorski utwór kompozytorski oparty na hierarchicznych relacjach twórcy, 

 
406 Monika Winnicka, Brakuje mi dyskusji pomiędzy muzykami, odbiorcami a mediami. Wywiad 

z Rafałem Zapałą, http://meakultura.pl/artykul/brakuje-mi-dyskusji-pomiedzy-muzykami-odbiorcami-a-

mediami-wywiad-z-rafalem-zapala-1994 [dostęp: 15.11.2021]. 
407 Damian Niemir, Jan Skorupa i Rafał Zapała (współtwórcy koncepcji, opieka merytoryczna 

i techniczna), Szymon Malewski, Tomasz Baran, Piotr Skałecki, Mikołaj Węgrzynowski i Marcin Wałęsa 

(programiści), Zofia Stybor (projektantka grafiki) i Ewelina Chatłas (koordynatorka projektu). 
408 Rafał Zapała w prywatnej korespondencji z autorką z 12 grudnia 2021 roku. 

http://meakultura.pl/artykul/brakuje-mi-dyskusji-pomiedzy-muzykami-odbiorcami-a-mediami-wywiad-z-rafalem-zapala-1994
http://meakultura.pl/artykul/brakuje-mi-dyskusji-pomiedzy-muzykami-odbiorcami-a-mediami-wywiad-z-rafalem-zapala-1994
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wykonawcy i odbiorcy. Celem tak zdefiniowanego działania jest – jak mówi Zapała – 

wyjście z logiki produkcji artystycznej nastawionej na konkurencję i wymierny zysk 

i zastąpienie jej współpracą oraz poszukiwanie takiej alternatywy dla klasycznego 

koncertu, która podkreślałaby aspekt wspólnotowości. Maszyna koncertowa 

problematyzuje relacje w obrębie klasycznego koncertu jako formy wymiany towarowej. 

Zapała:  

Kolejny raz do głosu doszła moja niezgoda na taki rynkowy sposób prezentacji sztuki. 

[…] Próbuję coś z tym zrobić, zatrzeć granicę, włączać odbiorców, wytrącić ich 

z bezpiecznej konsumenckiej roli409.  

Budowa Maszyny koncertowej została sfinansowana z państwowych funduszy, dzięki 

którym powstała otwarta, ogólnodostępna struktura pozainstytucjonalna. Zapewnienie 

artystom dostępu do narzędzi i możliwości organizowania własnych koncertów bez 

pośrednictwa wielkich podmiotów jest tym, na co również warto zwrócić uwagę. Rafał 

Zapała ma doświadczenie w tworzeniu alternatywnych instytucji. Od 2018 roku prowadzi 

projekt społecznościowy zwany Kołorking Muzyczny, będący otwartym miejscem 

współpracy, interakcji i spotkań różnych artystów i publiczności. Sercem inicjatywy jest 

lokal w centrum Poznania (przy ulicy Święty Marcin 75, w miejscu dawnego Baru Pod 

Kuchcikiem). Nie jest to jednak, jak można by się spodziewać, typowy klub muzyczny, 

który zarabia na organizowaniu koncertów, lecz otwarta dla każdego przestrzeń prób 

i eksperymentów, której „program” tworzą sami użytkownicy, zagospodarowując ją na 

własne cele społeczne i artystyczne. Zapała:  

Zasada jest prosta. Każdy potrzebujący może przyjść, poćwiczyć lub zorganizować sobie 

akcję: próbę, koncert, spotkanie publiczne, warsztaty. Każdy, kto chce, może też wejść 

z ulicy i posłuchać, zapytać o to, co jest grane lub po prostu popracować na komputerze, 

poczytać książkę lub polewitować bez sensu410. 

Rafał Zapała mówi o Kołorkingu Muzycznym jako o eksperymencie społecznym non 

profit. Idea coworkingu opiera się na dzieleniu przestrzeni do pracy indywidualnej lub 

wspólnej (najczęściej biurowej). Przeniesienie jej na grunt sztuki oznacza, że każdy może 

przyjść do lokalu i popracować. Różnica polega jednak na tym, że nie musi za to płacić. 

 
409 Wioleta Żochowska, Obojętność słuchających traktuję jako porażkę… 
410 Kołorking muzyczny, opis i dokumentacja projektu, http://zapala.com.pl/cooperations/kolorking-

muzyczny/ [dostęp: 15.11.2021]. 

http://zapala.com.pl/cooperations/kolorking-muzyczny/
http://zapala.com.pl/cooperations/kolorking-muzyczny/
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Sam będąc kompozytorem, Zapała rozumie problemy muzyków, zwłaszcza 

poszukujących nowych idei:  

Muzycy zawsze mają problem z tym, gdzie zrobić próbę. Szczególnie gdy chodzi 

o projekt jednorazowy albo eksperyment. Każdy muzyk po umówieniu się może po 

prostu przyjść i poćwiczyć […], przetestować nowy pomysł lub zmontować sobie 

instalację (muzycy budują tu instrumenty, rozkręcają syntezatory, tworzą nowe 

brzmienia)411.  

Lokalem opiekuje się kilka osób, które udostępniają klucze zainteresowanym. 

W Kołorkingu działają zarówno profesjonalni muzycy, jak i amatorzy, studenci, artyści 

innych sztuk i aktywiści. Zapała: „Dla mnie od początku Kołorking jest prototypem 

alternatywnej instytucji kultury, domem kultury studenckiej” 412. Kompozytor podkreśla 

roboczy charakter działań w ramach Kołorkingu: „Lubimy traktować te koncerto-

spotkania raczej jako otwarte dla publiczności próby, by uniknąć wpadania w patos 

koncertu. Chciałbym, żeby to miejsce było też przeznaczone do eksperymentów, 

pierwszych wykonań nowych kompozycji itp.”413. 

Maszyna koncertowa wyrasta również z doświadczeń Kołorkingu i przenosi je do 

Internetu, oddając do dyspozycji twórców cyfrowy plac zabaw, miejsce eksperymentów, 

poszukiwań i prób. Potwierdza to sam Zapała: „Oba projekty wynikają z podobnych 

pobudek – chodzi o stworzenie nowych narzędzi uprawiania muzyki i oddanie ich w ręce 

społeczności. Kołorking w realu, Maszyna w świecie wirtualnym”414.  

Przedmiotem twórczej krytyki, realizowanej w wielu rozmaitych przedsięwzięciach 

artystycznych, jest dla Rafała Zapały klasyczny koncert jako przestrzeń pozbawiona 

kluczowych wartości. Taką wartością jest wspólnota muzyków i słuchaczy, którą, 

zdaniem kompozytora, zastąpiły stosunki handlowe:  

Podział na estradę i publiczność utrwala kapitalistyczny schemat relacji sprzedaży 

i zakupu – sztuka, muzyka pojawia się jako produkt oferowany innym. Z tej perspektywy 

słuchacz zapłacił za bilet i przychodzi na koncert, by dostać towar lub usługę. Może 

przesadzam, ale tak to odbieram415.  

 
411 Monika Winnicka, Brakuje mi dyskusji pomiędzy muzykami, odbiorcami a mediami… 
412 Ibidem. 
413 Ibidem. 
414 Rafał Zapała w prywatnej korespondencji z autorką z 12 grudnia 2021 roku. 
415 Wioleta Żochowska, Obojętność słuchających traktuję jako porażkę… 
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Konsekwencją tak zdefiniowanego koncertu jest poczucie wyobcowania i alienacji, utraty 

wspólnotowego wymiaru muzyki i swoista tęsknota za czasami, gdy definiowana była 

ona jako praktyka społeczna albo przynajmniej „rytuał”, nie zaś „produkt”. Poczucie 

alienacji dotyka w równej mierze artystów, kompozytorów i wykonawców, jak 

i publiczność. Stąd potrzeba znalezienia alternatywy:  

Interesuje mnie nasycenie koncertu jakąś nową rytualnością. Dlatego często, trochę 

subwersywnie, przejmuję takie post-religijne, zbiorowe rytuały, psychologiczne grupy 

wsparcia itp., tak jak np. w Scrolling to Zero i w ostatniej części Solastalgii (Życie wraca 

do wody) – które są jakimiś dźwiękowymi medytacjami416. 

Klasyczny koncert jest dla Rafała Zapały problematyczny także z tej przyczyny, że często 

oznacza dyskomfort wykonawców, z którymi jako kompozytor współpracuje 

i w pewnym sensie współodczuwa. Wykonawca nie tylko funkcjonuje w hierarchicznej 

relacji, w której jego działanie podporządkowane jest woli kompozytora i „prawdzie” 

dzieła, lecz w swoich artystycznych zmaganiach wystawia się także na ocenę 

publiczności. Perfekcja gry, ubiór, a nawet wpisane w koncert normy zachowania 

scenicznego są dla wielu muzyków artystycznie ograniczające, a nawet opresyjne. Wątek 

ten Zapała poruszył w utworze Judge me Again (2020) na saksofon lub flet i elektronikę, 

w którym dotknięcie przez słuchacza wykonawcy wpływa na kształt muzyki. To utwór 

o przemocy polegającej na ocenianiu, symbolicznie dokonywanym przez dotyk: 

publiczność zachęcana jest, by podejść do muzyka i dotknąć go w trakcie grania. Pozycja 

muzyka zostaje skonceptualizowana jako obiektu, a nawet ofiary, w czym Judge me 

Again może wydać się niepokojąco podobny do performansu Cut Piece (1965) Yoko 

Ono. 

Zdaniem Rafała Zapały, „koncert realizuje kapitalistyczny model kupna i sprzedaży”, 

w którym towarem jest oferowana odbiorcy „usługa rozrywkowa”, zaś artyści zmuszeni 

są stawać w konkurencji z innymi artystami, by przyciągnąć uwagę i „zarobić” 

symboliczną walutę, jaką jest „prestiż”. Wszystko to składa się na toksyczną mieszankę. 

Dla Rafała Zapały koncert skupia w sobie i podtrzymuje wiele negatywnych zjawisk 

i toksycznych relacji, na jakich opiera się współczesna kultura muzyczna wraz z jej 

formami produkcji i recepcji:  

 
416 Rafał Zapała w prywatnej korespondencji z autorką z 12 grudnia 2021 roku. 
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Myślę, że koncert taki, jaki znamy, należy do kultury spektaklu zdefiniowanej przez Guy 

Deborda w jego Społeczeństwie spektaklu, i ogniskuje jak w soczewce te wszystkie nasze 

bolączki: perfekcjonizm, indywidualizm, egocentryzm podszyty neurotycznym lękiem, 

a z drugiej strony to postkolonialne poczucie wyższości, kultura prestiżu i pewnie po 

namyśle jeszcze wiele innych grzeszków417.  

Na koniec powróćmy do postawionych na początku tego rozdziału pytań o sens 

i polityczny wydźwięk partycypacji: w jakiej mierze jest ona w pracach Zapały 

zjawiskiem pozytywnym i emancypującym, w jakiej zaś realizuje wpisany we 

współczesną kulturę przymus uczestnictwa? Niewątpliwie partycypacja jest politycznie 

nacechowana i niekoniecznie tylko pozytywnie, na co zwróciła uwagę Claire Bishop418. 

W końcu strategii tej używali również faszyzujący futuryści, dziś zaś służy ona do 

gromadzenia przez rządy i korporacje technologiczne danych o obywatelach w celu 

sprawowania nad nimi kontroli. Neoliberalni politycy wzywają do zaangażowania się 

w wolontariat, oczekując od społeczeństwa poświęcenia czasu i pieniędzy dla 

zrównoważenia skutków polityki zamykania bibliotek czy żłobków. Partycypacja może 

być zatem zinstrumentalizowana przez każdą opcję polityczną i niekoniecznie prowadzić 

do emancypacji odbiorcy. 

Partycypacyjne działania Zapały mają charakter zbliżony do tego, co Claire Bishop 

określiła jako „performans delegowany”, który polega na „zapraszaniu 

nieprofesjonalistów lub specjalistów z innych dziedzin, by występowali w imieniu artysty 

i działali zgodnie z jego instrukcjami w określonym miejscu i czasie”419. O ile 

w Concentus Apparatus słuchacze jako „nieprofesjonaliści” włączeni są do 

współwykonywania utworu na określonych przez kompozytora zasadach (używając 

aplikacji na smartfonie), o tyle w Maszynie koncertowej grupę docelową stanowią artyści 

i kuratorzy (niekoniecznie tylko kompozytorzy), którzy dostają do dyspozycji narzędzie 

kreowania interakcji z odbiorcami i mogą organizować własne koncerty. 

W przeciwieństwie do wielu opisywanych przez Bishop projektów partycypacyjnych 

działania muzyczne Rafała Zapały nie generują kontrowersji, nie są obliczone na 

wywołanie dyskomfortu u odbiorcy ani wykonawcy, nie przymuszają nikogo do 

zaangażowania się w wykonanie za wszelką cenę. Niektórzy słuchacze wolą pozostać 

 
417 Ibidem.  
418 Claire Bishop, Sztuczne piekła…  
419 Ibidem, s. 381. 
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w biernej roli obserwatora i wcale nie muszą z niej rezygnować (nie trzeba wyciągać 

telefonu komórkowego, jeśli się nie chce). Kompozytor próbuje z pewnością wzbudzić 

uczucie empatii względem przedmiotu własnej troski, jednak nawet w wypadku utworów 

podejmujących kwestię katastrofy klimatycznej, jak Scrolling to Zero, Zapała nie usiłuje 

wywołać w słuchaczu poczucia dyskomfortu, lęku lub innych negatywnych emocji, lecz 

raczej stworzyć wspólnotowe doświadczenie na wzór seansu terapeutycznego, który 

pomoże zaakceptować i przyjąć ze spokojem perspektywę nieuchronnego końca. 

W swoich projektach partycypacyjnych Rafał Zapała nie posuwa się do żadnych 

drastycznych środków, nie instrumentalizuje wykonawców ani odbiorców, lecz 

poszukuje przestrzeni dla muzyki, w której jest mniej wyzysku, toksycznych relacji 

i alienacji, więcej za to poczucia wspólnoty i bezpośredniości.   

4.2. Koncerty domowe, prywatne, półprywatne i publiczne  

Zanim koncerty stały się wydarzeniami publicznymi, a muzyka przeniosła się na dobre 

do sali koncertowej, długo funkcjonowała w obiegu prywatnym i półprywatnym 

w ramach „koncertów domowych”. Przez dwa stulecia rozgraniczenie między tym, co 

prywatne, a co publiczne – czy będzie to przestrzeń wykonania, czy zasięg społeczny 

wydarzenia – było nieostre, co kształtowało specyficzny charakter dawnych dramaturgii 

muzycznych.  

Pojęcie koncertów domowych znane było od XVII wieku, a jego niezwykła żywotność 

wskazuje na istotną rolę, jaką koncerty te odgrywały w rozwoju muzyki. Najwcześniej 

koncerty domowe pojawiły się w Anglii i we Francji, z kolei w Niemczech, Austrii, we 

Włoszech i w Szwajcarii tradycja ta sięga XVIII wieku420. Nie tylko arystokracja, lecz 

również mieszczaństwo aranżowało we własnych domach specjalne „pokoje muzyczne” 

z przeznaczeniem do uprawiania muzyki i organizowania koncertów domowych. 

Niekiedy mogły one pomieścić nawet sto osób i miały wbudowane organy421. Przykładem 

może być pokój muzyczny w willi Alberta Neissera, profesora Uniwersytetu 

Wrocławskiego, cenionego dermatologa, we Wrocławiu422. 

 
420 Walter Salmen, Das Konzert…, s. 103. 
421 Ibidem. 
422 Przy alei Ludomira Różyckiego, w pobliżu parku Szczytnickiego. Willa, niestety, dziś już nie istnieje, 

została zburzona w czasie wojny i rozebrana po jej zakończeniu, niemniej mamy zdjęcia, które pokazują, 

że w pokoju muzycznym oprócz fortepianu były też organy. Pokój muzyczny z fortepianem i organami 

według projektu Fritza Erlera z 1898 roku można obejrzeć na wielu zachowanych fotografiach – por. 

https://polska-org.pl/4742655,foto.html?idEntity=3922952 [dostęp: 2.1.2020]. 

https://polska-org.pl/4742655,foto.html?idEntity=3922952
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Przymiotnik „domowy” może sugerować, że chodzi o wydarzenia prywatne 

organizowane dla przyjemności domowników i ich najbliższych przyjaciół. Często 

koncerty domowe były przedsięwzięciami rodzinnymi i odbywały się w małym 

prywatnym gronie. Organizowano je w domu lub na powietrzu przy ładnej pogodzie. 

Charakter koncertów domowych był jednak bardziej zróżnicowany. Koncerty domowe 

mogły być też półprywatne, jeśli do grona gości dołączały osoby spoza najbliższego 

kręgu organizatora, mogły mieć również charakter publiczny423. To właśnie 

w prywatnym domu w Londynie angielski skrzypek John Banister zorganizował 

w 1672 roku jeden z pierwszych publicznych koncertów w historii. W 1810 roku 

cotygodniowe koncerty w swoim domu w Londynie organizował także Feliks Janiewicz, 

a zapraszał na nie, anonsując w prasie „wielbicieli Haydna, Mozarta, Beethovena 

i Bocheriniego” 424. W XVIII i XIX wieku koncerty domowe były nie tylko anonsowane 

w prasie, lecz czasem również recenzowane, jeśli występował na nich sławny muzyk i był 

to jego jedyny występ w tym mieście425. Dla podróżujących wirtuozów koncerty domowe 

były sposobem na promocję, a tacy muzycy jak Paganini czy Liszt chętnie i często 

występowali przy takiej okazji, gdziekolwiek się zatrzymali. Gwizdalanka pisze, że 

w 1829 roku Paganini koncertował w Warszawie „u jednego z tutejszych amatorów 

muzyki”, gdzie grał przez trzy godziny rozmaite dzieła własnej kompozycji dla 

kilkunastu osób426.  

Walter Salmen pisze, że czasami do zaproszenia dodawano nawet wydrukowany program 

takiego koncertu. Istniała również praktyka powtarzania utworów, co było już przejawem 

większej uwagi skierowanej na muzykę. Chodziło m.in. o jej lepsze zrozumienie427. Nie 

istniał repertuar nieodpowiedni dla koncertów domowych, na których wykonywano nie 

tylko utwory solowe i kameralne, ale także transkrypcje i opracowania instrumentalne 

oper, mszy i symfonii. W Rydze w 1839 roku wykonano w domu Mszę Beethovena – 

w wersji na fortepian. W Lubece w 1869 roku w domu pewnej rodziny zaprezentowano 

całego Latającego Holendra Wagnera428. Chopin grał swoje koncerty fortepianowe na 

koncertach domowych – z kwartetem429. W opracowaniach na kwartety i kwintety oraz 

 
423 Danuta Gwizdalanka, Złoty wiek muzyki kameralnej…, s. 22. 
424 Ibidem, s. 85. 
425 Ibidem, s. 20. 
426 Józef Powroźniak, Paganini, PWM, Kraków 1968, s. 125 [za: ibidem, s. 22]. 
427 Walter Salmen, Das Konzert…, s. 108. 
428 Ibidem, s. 107. 
429 Danuta Gwizdalanka, Złoty wiek muzyki kameralnej…, s. 33. 
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fortepian solo istniał bogaty repertuar operowy, w tym opery Mozarta430. Swoją tradycję 

ma więc także „opera domowa”. Więcej ograniczeń repertuarowych dotyczyło koncertów 

publicznych niż prywatnych, a niektóre gatunki muzyczne, jak pieśń, bardzo długo 

uważano za „niekoncertowe”, to znaczy odpowiednie do wykonań wyłącznie w ramach 

koncertów domowych431.  

Na koncertach domowych dochodziło do wielu prawykonań, chętnie sięgano po nowe 

utwory, o ile nie były zbyt trudne technicznie432. W domu hrabiego Razumowskiego 

prawykonano kwartety Beethovena i Haydna. Także znakomita większość dzieł 

Schuberta zabrzmiała po raz pierwszy na organizowanych przez jego przyjaciół tzw. 

schubertiadach. Schubert miał w życiu tylko dwa publiczne koncerty433. Z kolei Johannes 

Brahms wolał prezentować się na koncertach domowych niż publicznych.  

Koncerty domowe były dla kompozytorów i muzyków często jedyną i jakże ważną formą 

konfrontowania własnej twórczości z publicznością. Jean Sibelius żył samotnie 

i zapraszał muzyków, by grali mu utwory innych kompozytorów – to był jego sposób 

poznawania muzyki, ale i muzyków, których zapoznawał również z własną muzyką434. 

Powodów, dla których ludzie – muzycy i słuchacze – organizowali koncerty w domach 

nawet wtedy, gdy dostępne były sale koncertowe, istniało wiele. Niektórzy uprawiali na 

nich muzykę przeszłości, inni wręcz przeciwnie – eksperymentowali435. Jeśli gośćmi czy 

gospodarzami byli profesjonalni muzycy, zwykle chodziło o to, by przedstawić jakiś 

nowy utwór albo wypróbować jakieś rozwiązanie przed publiczną prezentacją. Na 

koncertach domowych odbywały się debiuty i przygotowania do koncertów publicznych.  

Kiedy w pierwszych latach XX wieku zaczęła rosnąć przepaść między realiami 

mieszczańskiego życia muzycznego i oczekiwaniami rodzącej się awangardy, nastąpił 

swoisty renesans koncertów domowych. Walter Salmen pisze wręcz o nowej kulturze 

„nowoczesnych koncertów domowych” (moderne Hauskonzerte)436. Wiele koncertów 

nowej muzyki organizowanych w pierwszych dekadach XX wieku miało charakter 

półprywatnych spotkań osób wtajemniczonych. Kompozytorzy i wykonawcy spotykali 

 
430 Ibidem. 
431 Edward Kravitt, The Lied in the 19th-Century Concert Life…, s. 207–218. 
432 Danuta Gwizdalanka, Złoty wiek muzyki kameralnej…, s. 45. 
433 Walter Salmen, Das Konzert…, s. 106. 
434 Ibidem, s. 107. 
435 Ibidem, s. 103. 
436 Ibidem, s. 216. 
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się we własnych kręgach, często w prywatnych domach lub wynajętych niewielkich 

studiach, gdzie w spokoju mogli uprawiać nową twórczość.  

Przykładem prywatnej inicjatywy koncertowej tamtych czasów jest działalność Arnolda 

Schönberga i jego Towarzystwa Prywatnych Wykonań Muzycznych, założonego 

w 1918 roku. W ciągu trzech lat działalności Towarzystwa, nazywanego „klubem 

Schönberga”, zorganizowano sto siedemnaście cotygodniowych koncertów, na których 

wykonano sto pięćdziesiąt cztery współczesne kompozycje. Schönberg założył 

Towarzystwo z kilku powodów. Po pierwsze, miał dosyć złośliwych uwag na temat 

muzyki swojej oraz swoich uczniów, wyrażanych nie tylko przez krytyków, ale także 

przez konserwatywną wiedeńską publiczność, która potrafiła przerwać koncert. Po 

drugie, był rozczarowany kształtem ówczesnego życia muzycznego, przede wszystkim 

postawą muzyków, którzy w swojej obojętności i samozadowoleniu unikali prób, nie byli 

też zainteresowani poznawaniem najnowszej literatury muzycznej. Programy 

organizowanych w Wiedniu koncertów zionęły, zdaniem Schönberga, ideową pustką 

i były formą mieszczańskiej rozrywki, nie zaś laboratorium sztuki. W takich warunkach 

nowe idee nie miały szansy się rozwijać. Po trzecie wreszcie, chodziło o „zapewnienie 

artystom i miłośnikom sztuki prawdziwej i dokładnej wiedzy o muzyce współczesnej”, 

co gwarantować miały rzetelne i dopracowane wykonania437.  

Wszystko to Schönberg zapisał w specjalnym statucie Towarzystwa. Znalazły się w nim 

również warunki uczestnictwa w koncertach oraz reguły zachowania. Wstęp na koncerty 

był możliwy jedynie dla członków Towarzystwa opłacających składki. W ten sposób 

Schönberg chciał uniknąć nieproszonych gości, czyli krytyków, którzy mieli 

bezwzględny zakaz wstępu na koncerty Towarzystwa. Kontynuacja działalności 

koncertowej Towarzystwa nastąpiła w Pradze, gdzie w 1922 roku przez dwa lata działała 

jego filia. W szczytowym okresie działalności praskie Towarzystwo liczyło ponad 

czterystu członków i przerosło wiedeński pierwowzór. Wstęp na koncerty mieli również 

członkowie, przy czym w odróżnieniu od Towarzystwa wiedeńskiego, które tworzyli 

głównie profesjonaliści, praskie Towarzystwo obejmowało także miłośników muzyki, 

amatorów, urzędników służby cywilnej, pisarzy, lekarzy, prawników, nauczycieli 

 
437 Wszystkie informacje na temat działalności Towarzystwa Prywatnych Wykonań Muzycznych zostały 

zaczerpnięte ze strony internetowej Centrum Arnolda Schönberga: 

https://www.schoenberg.at/index.php/en/ [dostęp: 6.12.2021]. 

https://www.schoenberg.at/index.php/en/
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akademickich i szkolnych, biznesmenów, aktorów i malarzy, studentów i muzyków 

wszelkiego rodzaju. 

W czasie drugiej wojny światowej koncerty domowe miały charakter charytatywny i były 

sposobem na dofinansowanie biednych muzyków. Mogły być również konspiracyjne – 

tak było np. w wypadku muzyków żydowskich w Trzeciej Rzeszy czy Polaków w czasie 

okupacji hitlerowskiej. Śpiewnik domowy Moniuszki pełnił poniekąd funkcję 

patriotyczną – zniewoleni Polacy nie mogli swobodnie rozwijać ani manifestować swojej 

kultury narodowej, czynili to więc w domach, w małych prywatnych kręgach. W tym 

sensie koncerty domowe mogły mieć charakter polityczny, konspiracyjny, umacniający 

patriotyzm. Mogły być wydarzeniami drugoobiegowymi, undergroundowymi, 

alternatywą dla mainstreamu, a współcześnie są także formą krytyki instytucjonalnej. 

Norweski kompozytor Trond Reinholdtsen zorganizował w latach 2009–2014 kilka 

premier swoich muzyczno-scenicznych utworów w małym mieszkaniu w centrum Oslo, 

które ogłosił siedzibą nowej instytucji: The Norwegian Opra438. W manifeście 

założycielskim Reinholdtsen wyraził chęć przeskalowania wagnerowskiego Bayreuth do 

rozmiarów małego pokoju, a instytucji teatru operowego ze wszystkimi działami – do 

własnej osoby439. Kompozytor uczynił to w imię przejęcia totalnej kontroli nad środkami 

produkcji oraz radykalnej prywatyzacji sztuki, który to postulat zrealizował następnie, 

przenosząc się do Szwecji na wieś, gdzie w wykupionej stodole tworzy kolejne odcinki 

sagi oprowej Ø – tym razem już bez udziału publiczności440.  

Instytucjonalizacja sceny nowej muzyki nie położyła kresu kulturze koncertów 

domowych i wielu artystów kultywuje ten półoficjalny obieg muzyki. Można się 

domyślać, że o wielu prywatnych inicjatywach wiedzą tylko wtajemniczeni. Na początku 

XXI wieku berlińska scena muzyki eksperymentalnej i improwizowanej rozwijała się 

w dużej mierze właśnie w prywatnych mieszkaniach współtworzących tę scenę 

muzyków, co stało się inspiracją dla projektu HouseMusik KNM Ensemble Berlin. 

Niektóre współczesne eksperymenty kompozytorskie i kuratorskie nawiązują do dawnej 

tradycji koncertów domowych, a publiczność z sali koncertowej przenosi się do mieszkań 

 
438 Łukasz Grabuś, Trond Reinholdtsen – człowiek-op(e)ra…  
439 Trond Reinholdtsen, Die Geburt des Opra durch die Krise der zeitgenössischen Musik: The 

Norwegian Opra, http://www.thenorwegianopra.no/post1.html [dostęp: 9.6.2021]. 
440 Idem, The Norwegian Opra, strona internetowa projektu, http://www.thenorwegianopra.no/ [dostęp: 

20.4.2022]. 

http://glissando.pl/tekst/trond-reinholdtsen-czlowiek-opera/
http://www.thenorwegianopra.no/post1.html
http://www.thenorwegianopra.no/
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i domów441. Konsekwencje przeniesienia muzyki z sali koncertowej do prywatnego domu 

badał Ensemble Nadar w projekcie OurEars. W dawnym mieszkaniu i pracowni 

artystycznej Edwarda Krasińskiego na jedenastym piętrze bloku mieszkalnego w centrum 

Warszawy odbyły się w 2010 roku trzy koncerty zatytułowane Miejsce dla jednego 

wykonawcy. Kuratorowane przez Michała Liberę, podkreślały intymność spotkania 

artysty ze słuchaczem. Przykładem maksymalnego zawężenia przestrzeni komunikacji 

i skrajnej prywatyzacji koncertu są „prywatne recitale” odbywające się w formule jeden 

na jeden (one to one). Typowe dla takich projektów intymność, bliskie spotkanie 

wykonawców i słuchaczy, czy nawet nieostry podział ról uczestników mają na celu 

wytworzenie atmosfery, jakiej brakuje na „publicznym” koncercie w sali koncertowej, 

gdzie publiczność oddzielona jest od wykonawcy (i na odwrót: wykonawca od 

publiczności) niewidzialną czwartą ścianą.  

Koncerty domowe są ekskluzywne. Ograniczona przestrzeń mieszkania jest w stanie 

pomieścić niewielką i często wybraną publiczność, co stwarza konieczność preselekcji. 

O tym, kto może przyjść na koncert, decydować mogły pieniądze (kazus Banistera), 

osobiste sympatie organizatora czy szeroko pojęte względy towarzyskie, innym razem 

liczyły się kompetencje muzyczne. Założone w 1813 roku w Londynie Towarzystwo 

Filharmoniczne uzależniało prawo do wykupu subskrypcji od przedstawienia 

rekomendacji wystawionej przez któregoś z muzyków organizatorów442. Z kolei 

Schönberg zapraszał na koncerty Towarzystwa Prywatnych Wykonań Muzycznych 

wyłącznie jego opłacających składki członków, którymi byli przede wszystkim 

kompozytorzy i muzycy, ale już nie krytycy. Wyjątkowa ekskluzywność cechuje dziś 

koncerty organizowane pod nazwą Sofar Sound, na które bilet można jedynie wylosować 

i nigdy nie wiadomo, czy to się uda. Ekskluzywność daje poczucie znalezienia się 

w wąskim gronie wybrańców, czasem dosłownie wygrania losu na loterii i potencjalnie 

zwiększa zaangażowanie w koncert i poczucie współuczestnictwa. Przestrzeń prywatna 

nie jest neutralna i może niekiedy powodować uczucie dyskomfortu i skrępowania. 

Konfrontacja z takimi emocjami jest wpisana w eksperymenty kuratorskie, które 

 
441 Podobną tendencję widać zresztą w innych sztukach performatywnych, w tym w teatrze. Jedna z prac 

o tej tematyce została zatytułowana wymownie Empty Stages, Crowded Flats (red. Florian Malzacher, 

Joanna Warsza, Alexander Verlag, Berlin 2017). 
442 Danuta Gwizdalanka, Złoty wiek muzyki kameralnej…, s. 85. 
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przenoszą koncert do prywatnych wnętrz. Słuchacze muszą skonfrontować się 

z ciekawością i niepewnością tego, co się wydarzy.   

  4.2.1. HouseMusik 

Nawiązania do dawnych koncertów domowych oraz współczesnych eksperymentalnych 

koncertów w przestrzeniach prywatnych odnajdziemy w projekcie HouseMusik. Musik 

für Wohnungen, Büros & Läden, inicjatywie Thomasa Brunsa oraz Kammerensemble 

Neue Musik Berlin. W latach 2006–2009 zespół zorganizował serię koncertów 

w prywatnych mieszkaniach, biurach oraz sklepach w dwóch dzielnicach Berlina: 

Prenzlauer Berg i Siemensstadt.  

Impulsem dla Thomasa Brunsa, gitarzysty, współzałożyciela i dramaturga 

Kammerensemble Neue Musik Berlin, był nieoficjalny obieg muzyki eksperymentalnej, 

w jakim uczestniczył on jako słuchacz w pierwszych latach XXI wieku. Na przełomie 

XX i XXI wieku na berlińskiej niezależnej scenie muzyki eksperymentalnej 

i improwizowanej rozwinęły się koncerty domowe. Sprzyjało temu kilka czynników. 

Jednym z nich była specyficzna sytuacja lokalowa w Berlinie po upadku muru. Niejasny 

status prawny nieruchomości leżących w granicach dawnego Berlina Wschodniego 

okazał się rajem dla artystów i organizatorów wydarzeń kulturalnych, którzy zajmowali 

pustostany i zakładali kluby muzyczne w opuszczonych przestrzeniach dzielnic Mitte, 

Prenzlauer Berg i Kreuzberg, a także sami osiedlali się w tanich, podupadających 

kamienicach. Tak powstała berlińska scena techno, tak samo rozwijała się scena muzyki 

eksperymentalnej i improwizowanej443. 

Drugim czynnikiem był brak wystarczającej liczby niezależnych klubów muzycznych 

i sal koncertowych, w których przybywający coraz liczniej do Berlina eksperymentujący 

artyści znaleźliby swoje miejsce. Jak wspomina pianistka Magda Mayas, „było kilka 

miejsc dla tej muzyki w squatach, jak Kunsthaus KuLe ze swoim cyklem Labor Sonor na 

parterze przy Auguststraße w Berlin-Mitte, ale było także wiele koncertów domowych”. 

 
443 Por.: Tobias Rapp, Zagubieni w dźwięku. Berlin, techno i technoturyści, tłum. Izabela Wilkosz, 

Fundacja Kultural Kolektiv, Kraków 2013; Echtzeitmusik Berlin. Selbstbestimmung einer Szene / Self-

defining a Scene, red. Burkhard Beins, Christian Kesten, Gisela Nauck, Andrea Neumann, Wolke Verlag, 

Hofheim 2011. 
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Wkrótce sama zaczęła zapraszać na koncerty do własnego mieszkania, „również dlatego, 

że brakowało miejsc z fortepianem”444. 

Na koncertach w prywatnych mieszkaniach odbywały się debiuty i prawykonania. 

W takich warunkach pierwsze kroki stawiali Robin Hayward, Magda Mayas oraz Alex 

Haller. Dietrich Eichmann tak wspomina koncerty organizowane w mieszkaniu Hallera 

w dzielnicy Prenzlauer Berg: 

Axel Haller i Torsten Papenheim od 2002 roku organizowali w domu przy Lychener 

Straße 60, na zalanym światłem poddaszu, cykl koncertów LaLeLy, który jest przykładem 

wielu koncertów odbywających się w prywatnych mieszkaniach. Pierwszy koncert był 

niejako berlińskim debiutem Hallera: pochodzący z Frankfurtu basista przedstawił się 

berlińskim kolegom w największym pokoju swojego nowego domu. Jakby za 

dotknięciem czarodziejskiej różdżki powstała seria szesnastu koncertów. Obok własnych 

projektów Hallera i Papenheima, w których często występowali razem z perkusistą Merle 

Ehlersem, prezentowali barwny międzynarodowy program muzyki improwizowanej, 

okazjonalnie także tańca i kompozycji konceptualnych. Ze względu na dobrą lokalizację 

domu na scenie podczas koncertów LaLeLy następowało coś bardzo rzadkiego: stale 

wymieniająca się publiczność. Plakat umieszczony na ulicy regularnie wzbudzał 

ciekawość przechodniów i zachęcał ich do wzięcia udziału w koncertach, które odbywały 

się zazwyczaj w sobotnie popołudnia445. 

Koncerty domowe organizowało wielu muzyków związanych ze sceną berlińską, m.in. 

Andrea Neumann, Boris Baltschun, Thomas Charbonell, Margareth Kammerer, Fine 

Kwiatkowski, Annette Krebs. W późniejszych latach tę tradycję kontynuowali Magda 

Mayas i Tony Buck, Sabine Vogel, Axel Dörner i Marc Sabat oraz inni446. Jak 

wspominają organizatorzy i uczestnicy tych koncertów, zwykle przychodziło na nie od 

dwudziestu do czterdziestu słuchaczy, w tym wielu muzyków improwizujących, 

tworzących dziś międzynarodową sieć zwaną Echtzeitmusik, która łączy jazz, noise, 

nową muzykę, nagrania terenowe i elektronikę. Nie były to jednak koncerty zamknięte 

dla publiczności z zewnątrz. Suzanne Kippenberger, relacjonująca na łamach „Des 

 
444 Za: Maxi Zickert, Magda Mayas. Die Frau im Flügel, „Die Zeit”, 23.3.2020, 

https://www.zeit.de/2020/12/magda-mayas-musikerin-pianistin-kunst-klangforschung/seite-2 [dostęp: 

23.4.2021]. 
445 Dietrich Eichmann, Orte, Musiker, Ästhetiken. Die Berliner Szene, „Postionen” 2005, 62, s. 23. 
446 Marta Blažanović, Echtzeitmusik. The social and discursive contexts of a contemporary music scene, s. 

81, rozprawa doktorska obroniona w 2012 roku na Humboldt Universität zu Berlin, https://edoc.hu-

berlin.de/bitstream/handle/18452/17633/blazanovic.pdf [dostęp: 23.4.2021]. 

https://www.zeit.de/2020/12/magda-mayas-musikerin-pianistin-kunst-klangforschung/seite-2
https://edoc.hu-berlin.de/bitstream/handle/18452/17633/blazanovic.pdf
https://edoc.hu-berlin.de/bitstream/handle/18452/17633/blazanovic.pdf
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Tagesspiegels” koncert w domu pianistki i kompozytorki Andrei Neumann, który odbył 

się w 2010 roku, zwracała uwagę na panującą tam atmosferę:  

W gabinecie Andrei Neumann stał wprawdzie mały fortepian, ale jego wieko 

pozostawało zamknięte. Kompozytorka kazała zbudować własny fortepian, z którego 

pozostało niewiele więcej niż struny; z nich, wzmocnionych elektronicznie i we 

współpracy z kolegą z Moraw, wydobywała urzekająco delikatne, wręcz magiczne 

dźwięki za pomocą zmywaków kuchennych, miniwentylatora, pędzelka do golenia 

i widelca do ciasta. […] Po koncercie wszyscy tłoczyli się w małej kuchni, jedli placek 

z wiśniami, pili Tannenzäpfle i opowiadali sobie o Berlinie: Kalifornijczyk, Czech, 

Niemiec, który właśnie spędził dwa lata w Londynie447. 

Berlińska scena Echtzeitmusik rozwijająca się w przestrzeniach prywatnych przypomina 

koncerty domowe z XVIII i XIX wieku – tym bardziej że zapraszający do siebie do domu 

muzycy często nie mieli możliwości wystąpić gdzie indziej. Brak dostatecznego 

instytucjonalnego wsparcia i chęć regularnego prezentowania własnej twórczości 

nadawały koncertom domowym szczególnego charakteru. Były one gestem samopomocy 

i samoorganizacji, ale także wynikały z potrzeby regularnego spotykania się w gronie 

artystów, wspólnego tworzenia muzyki i wzajemnego się nią inspirowania448. 

Działający przede wszystkim w obiegu festiwalowym nowej muzyki komponowanej 

Kammerensemble Neue Musik Berlin znajdował się w zupełnie innej sytuacji niż muzycy 

improwizujący. Założony w 1988 roku w ówczesnym Berlinie Wschodnim przez 

studentów Hochschule für Musik Hanns Eisler zespół specjalizuje się w wykonawstwie 

muzyki współczesnej. W ciągu czterech dekad działalności Kammerensemble Neue 

Musik Berlin regularnie występował na dofinansowywanych z publicznych pieniędzy 

festiwalach, dawał premiery nowych utworów w salach koncertowych i teoretycznie nie 

musiał szukać sobie miejsca poza nimi. Nawiązanie do koncertów domowych w projekcie 

HouseMusik miało więc charakter konceptu kuratorskiego, co odróżnia go od 

spontanicznych działań samoorganizacyjnych sceny Echtzeitmusik. Kammerensemble 

Neue Musik Berlin chodziło o wyjście z sali koncertowej i wprowadzenie nowej muzyki 

 
447 Suzanne Kippenberger, Musik lauschen, „Der Tagesspiegel”, 13.9.2010, 

https://www.tagesspiegel.de/kultur/was-machen-wir-heute-musik-lauschen/1932624.html [dostęp: 

23.4.2021]. 
448 Eksperymenty domowe zyskiwały niekiedy szerszy oddźwięk, jak zaprezentowany w 2004 roku na 

festiwalu w Donaueschingen projekt 4rooms Andrei Neumann i Christofa Kurzmanna, który przenosił 

sytuację koncertu z czteropokojowego mieszkania w wymiar festiwalowy. Por. Reinhard Kager, Berlin an 

der Brigach. Zum Wanderkonzert mit experimentellen Musikern aus Berlin, 

https://www.swr.de/swrclassic/donaueschinger-musiktage/article-swr-3870.html [dostęp: 24.4.2021]. 

https://www.tagesspiegel.de/kultur/was-machen-wir-heute-musik-lauschen/1932624.html
https://www.swr.de/swrclassic/donaueschinger-musiktage/article-swr-3870.html
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w krwioobieg życia codziennego, z którym – to teza Thomasa Brunsa – straciła ona 

kontakt. Codzienne przestrzenie: mieszkanie, biuro, sklep osiedlowy, miały przekształcić 

się w publiczne miejsca sztuki. HouseMusik łączył eksperymentalny pomysł zagrania 

nowej muzyki w nieprzeznaczonych na ten cel przestrzeniach prywatnych i miejscach 

o ograniczonej dostępności z działaniami popularyzującymi tę sztukę wśród 

mieszkańców miasta, niekoniecznie nią zainteresowanych. „Prywatne lub półprywatne 

miejsca miały być reinterpretowane jako tymczasowe, publiczne wejścia do stale obecnej, 

ale publicznie niewidocznej konfrontacji z dźwiękiem, tak jak to czyniła scena muzyki 

eksperymentalnej ze swoimi domowymi koncertami quasi-undergroundowymi”449. 

HouseMusik był też próbą nawiązania do tradycji koncertów domowych oraz wyzyskania 

tej szczególnej sytuacji, rozszerzenia działań na kolejne przestrzenie, włączenia nowych 

aktorów. W projekcie wzięli udział zarówno soliści Kammerensemble Neue Musik 

Berlin, jak i weterani koncertów domowych, a przestrzenią projektu była dzielnica 

Prenzlauer Berg, a więc samo serce berlińskiej sceny muzyki eksperymentalnej 

i improwizowanej.   

Wspominając koncerty domowe muzyki eksperymentalnej, które były bezpośrednią 

inspiracją dla projektu HouseMusik, Thomas Bruns podkreślał ich poetykę oraz łatwość, 

z jaką zbliżały one do siebie różne tradycje muzyczne, a nawet odległe przestrzenie 

geograficzne, tworząc globalną sieć artystycznego i społecznego oddziaływania 

w ramach jednego mieszkania:  

W dzielnicy Prenzlauer Berg, w przestrzeni niepublicznej, istniała sieć wykonań muzyki 

eksperymentalnej obejmująca mieszkania przede wszystkim zaangażowanych w nie 

muzyków. W tych prywatnych, na wpół ukrytych miejscach lokalność weszła w dziwną 

symbiozę z panującym w nich międzynarodowym klimatem. Choć wchodziło się do 

mieszkania w berlińskiej oficynie, nagle znajdowało się kulturowo w Londynie, 

Warszawie czy Paryżu. Odległość między Berlinem a Tokio była mierzona liczbą kroków 

do przejścia z jednego pokoju do drugiego450.  

Thomasowi Brunsowi skojarzyło się to z pracą METRO-Net niemieckiego rzeźbiarza 

Martina Kippenbergera, która polegała na stworzeniu fikcyjnej globalnej sieci metra, 

łączącej różne kraje i kontynenty. Kippenberger budował wejścia do stacji nieistniejącej 

linii metra, często w absurdalnych lokalizacjach, w lesie, a nawet na środku jeziora. 

 
449 Thomas Bruns, HouseMusik. Musik für Wohnungen, Büros & Läden, „Positionen” 2007, 72, s. 30. 
450 Ibidem. 
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Wyglądające jak wejścia do tajemniczych bunkrów rzeźby tworzyły złudzenie 

zwyczajności międzykontynentalnych podróży. 

Czasem różne przestrzenie nakładały się dodatkowo na siebie, tworząc muzyczną 

metamapę nie tylko z pokoi w obrębie jednego mieszkania, ale także kilku mieszkań. 

Bruns wspominał eksperymenty dramaturgiczne, które wykraczały daleko poza sytuację 

zwykłego domowego muzykowania:  

W lipcu 2002 roku w czterech pustych, niemal identycznych mieszkaniach na parterze 

berlińskiego Weiß Kunstbewegung zrealizowano projekt, który przebiegał jednocześnie 

przez ponad pięćdziesiąt minut w sytuacjach zarówno koncertowych, jak i instalacyjnych, 

a jako całość osiągnął inną jakość, którą chciałbym tu nazwać koncertem-instalacją. 

Dźwięki duetu improwizującego w pierwszym mieszkaniu (Andrea Neumann – wnętrze 

fortepianu/koncepcja, Tony Buck – perkusja) były transmitowane elektroakustycznie do 

trzech pozostałych mieszkań, gdzie były dalej przetwarzane w czasie rzeczywistym przez 

innego artystę (Sabine Ercklentz, Christof Kurzmann, Ana Maria Rodriguez) w sposób 

performatywny i (lub) instalacyjny. W każdym mieszkaniu panowała pewna atmosfera, 

ba, środowisko, które wynikało z porządku obiektów (usytuowania performerów, pozycji 

źródeł dźwięku, obiektów wizualnych, pustej przestrzeni) w pomieszczeniu. Poetycko 

można też mówić o „stawaniu się niewidzialnego medium przestrzeni widzialnym” 

(Niklas Luhmann). Publiczność miała oczywiście możliwość wejścia do wszystkich 

czterech mieszkań i przebywania w nich do woli. Ci, którzy woleli usłyszeć tylko koncert, 

zostali w pierwszym mieszkaniu, ci, którzy chcieli doświadczyć instalacji, zostali 

w mieszkaniu czwartym, ci, których interesowało ogólne wrażenie, przechodzili od 

jednego mieszkania do drugiego451. 

Nie sposób nie przywołać w związku z tym Stockhausena i jego koncepcji muzyki 

momentowej oraz eksperymentów koncertowych z końca lat sześćdziesiątych XX wieku, 

zwłaszcza zaś Musik für ein Haus452. W 1968 roku Stockhausen zrealizował w Darmstadt 

projekt, w którym wzięło udział czternastu kompozytorów i czternastu wykonawców. 

Koncert, zatytułowany Musik für ein Haus, trwał cztery godziny bez przerwy, 

a wykonawcy byli rozmieszczeni w czterech salach (nazwanych przez Stockhausena 

„Schallspeicher”, „Zeng!”, „Echo” i „Vibratorium”) na dwóch piętrach Georg-Moller-

 
451 Thomas Bruns, »Dies ist keine Pfeife« Im Netz der KonzertInstallation oder von der Notwendigkeit, 

die Konzertform zu verlassen, „Positionen” 2002, 52, s. 38–40. 
452 Pierwsze pomysły na przełamanie tradycyjnej dramaturgii koncertowej datują się jeszcze na lata 

pięćdziesiąte XX wieku. Stockhausen snuł wówczas wizję Kammermusik, która zakładała rozbicie 

zespołu wykonawców na kilka mniejszych grup i rozmieszczenie ich na kilku równorzędnych scenach 

w odizolowanych od siebie pomieszczeniach. Stockhausen nigdy nie realizował tego pomysłu, jednak 

w późnych latach sześćdziesiątych rozpoczął eksperymenty dramaturgiczne na szerszą skalę. 
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Haus. Publiczność mogła przechodzić z jednego pomieszczenia do drugiego, 

w dowolnym momencie zmieniając obiekt swojego słuchowego zainteresowania. 

Poszczególne pomieszczenia były akustycznie wyizolowane, jednak system nagłośnienia 

umożliwiał nawiązywanie dialogu z muzykami znajdującymi się w sąsiedniej sali. 

Całościowy efekt brzmieniowy, będący sumą wszystkich czternastu wykonań w czterech 

salach, można było usłyszeć na parterze w sali piątej (zwanej „Klangbox”) w projekcji 

kwadrofonicznej, gdzie nie było tym razem żadnego z wykonawców. Przebieg koncertu 

koordynował Stockhausen, tworząc rodzaj polifonicznej kompozycji przestrzennej453. 

Projekt Kammerensemble Neue Musik Berlin zatytułowany HouseMusik. Muzyka dla 

mieszkań, biur i sklepów został zrealizowany wspólnie przez ten zespół oraz 

kompozytorów i muzyków sceny Echtzeitmusik, którzy mieli już doświadczenie 

z prywatnymi koncertami domowymi, takich jak Lucio Capece, Robin Hayward, Jennifer 

Kessler, Ana Maria Rodriguez, Marc Sabat i Stefan Streich. Na pierwszą edycję 

HouseMusik Bruns i muzycy Kammerensemble Neue Musik Berlin wybrali osiedle 

wokół Helmholtzsplatz w dzielnicy Prenzlauer Berg, a zatem przestrzeń, w której 

rozwijała się scena berlińskiej muzyki eksperymentalnej i improwizowanej454. 

Dwudziestego siódmego maja 2006 roku między osiemnastą a północą w ośmiu różnych 

lokalizacjach w obrębie Dunckerstraße, Senefelderstraße, Helmholtzplatz i Lychener 

Straße odbyło się równolegle kilka koncertów i performansów. Poszczególne projekty – 

kompozycje, instalacje i improwizacje – powstały w dialogu z przestrzenia, w której były 

prezentowane455. Były to miejsca o częściowo ograniczonej dostępności, użytkowane 

przede wszystkim przez lokalną społeczność i kształtujące życie osiedla: studio pilatesu, 

klub sąsiedzki, galeria czy salon fortepianów. Artystyczna sieć działań muzycznych – 

 
453 Karlheinz Stockhausen, Texte zur Musikł, t. 3, s. 218. 
454 Charakter tej dzielnicy, leżącej po wschodniej stronie podzielonego Berlina, zmienił się wyraźnie 

w ostatnich kilku dekadach. Zasiedlili ją artyści poszukujący tanich mieszkań i wkrótce zmieniła się ona 

w przestrzeń tętniącą życiem i sztuką. Kolejnym etapem była gentryfikacja, która doprowadziła do 
wzrostu cen najmu i przekształcenie się Prenzlauer Berg w modną część miasta pełną klimatycznych 

kawiarni, sklepików z ekologiczną żywnością i młodych, dobrze zarabiających mieszkańców pracujących 

w wolnych zawodach. 
455 Pełna lista artystów biorących udział w tej edycji HouseMusik: kompozycje, improwizacje, instalacje 

Marka André, Serge’a Baghdassariana, Borisa Baltschuna, Alessandra Bosettiego, Johna Cage’a, Lucia 

Capecego, Alda Clementiego, Axla Dörnera, Dianny Gaetjens, Allaina Gaussina, Hanny Hartman, 

Robina Haywarda, Jeana-Luca Hervé, Juliany Hodkinson, Nikolausa A. Hubera, Svena Åke Johanssona, 

Magdy Mayas, Lucii Mense, Alexa Nowitza, Heather O’Donnell, Any Marii Rodriguez, Dirka 

Rothbrusta, Marca Sabata, Petera Sabata, Ernstalbrechta Stieblera, Stefana Streicha, Christiana Wolffa 

i Kammerensemble Neue Musik Berlin. Por. HouseMusik, dokumentacja projektu, 

https://www.kammerensemble.de/projekte/HouseMusik.76bdb.php [dostęp: 6.12.2021].  

https://www.kammerensemble.de/projekte/HouseMusik.76bdb.php
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kompozycji, improwizacji i instalacji – została nałożona na lokalną strukturę. Publiczność 

krążyła cały wieczór od jednej przestrzeni do drugiej.  

W kolejnych latach – w 2007 i 2008 roku – projekt HouseMusik został powtórzony 

również na Prenzlauer Berg, tym razem jednak w obrębie Kollwitzplatz. Artyści zajęli 

takie miejsca jak m.in. winiarnia, teatr w salonie (Wohnzimmertheater), prywatne 

mieszkanie, zakład fryzjerski, kawiarnia, sklep w piwnicy, biuro, atelier w podwórku i 

aula ośrodka kształcenia dorosłych. Koncepcje artystyczne dla poszczególnych wnętrz 

zostały stworzone we współpracy z muzykami, a wyboru utworów dokonano pod kątem 

różnych przestrzeni oraz ich funkcji. Istotnym czynnikiem selekcji było, jak podkreślał 

Bruns, wzmocnienie profilu programowego projektu, który charakteryzował się 

dążeniem do zachowania równowagi między kameralną muzyką instrumentalną, 

elektroniczną muzyką improwizowaną, a także performansem i instalacją dźwiękową.  

W jednym z zakładów fryzjerskich można było np. umówić się na masaż dźwiękiem 

(pomysł i koncepcja: Thierry Madiot), a w innym oferowano muzykę nie do 

słuchania, lecz do zabrania na wynos (koncepcja: Bill Dietz). W salonowym teatrze 

[Wohnzimmertheater] odbyła się tradycyjna już schubertiada, tym razem z udziałem 

Stefana Bartlinga i Stefana Gervasoniego, prezentująca ich związki z Schubertem. 

HouseMusik jako kilkugodzinny koncert do zwiedzania [Wandelkonzert] umożliwił 

powstanie ciekawych konstelacji, takich jak rozłożona w czasie seria projekcji (tym 

razem filmów muzycznych Waltera Zimmermanna) czy wielokrotne wykonanie 

ciągle zmieniających się kompozycji (Clemensa Gadenstättera/Lisy Spalt)456. 

Niektóre wydarzenia odbywały się na otwartej przestrzeni – przy nieczynnych 

zbiornikach wodnych (Wasserspeicher), a publiczność słuchała muzyki, leżąc na 

trawniku, spacerując lub grając w piłkę. W biurze inżynierów Hennesa Daniella 

Strasfogel zagrała kompozycję Blank na skrzypce solo Christophera Foxa, którego 

medytacyjna oszczędność korespondowała z funkcjonalnym umeblowaniem biura. 

W prywatnym mieszkaniu nauczycielki muzyki Silvii Rutkowski wykonano trio 

Verstrijken Williama Engelena: w salonie klarnecista Winfried Rager ćwiczył swoje 

gamy, wydając jednocześnie polecenia („Proszę o czyste D”) swoim muzycznym 

 
456 Thomas Bruns, HouseMusik…, s. 32. 
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partnerom: Kirstin Marii Pientce (altówka) i Ringeli Riemke, znajdującym się w tym 

czasie w kuchni457. 

W toku przygotowań do projektu oraz standardowego historycznego rozpoznania artyści 

odkryli wiele ciekawych odniesień do koncertów domowych. Thomas Bruns spisał je 

w tekście opublikowanym na łamach magazynu muzycznego „Positionen”: 

Badania nad historią mieszczańskiej muzyki domowej okazały się bardziej interesujące 

i odkrywcze, niż początkowo sądziliśmy. Znaleźliśmy się bowiem – ach, co za szok – 

w najpiękniejszym okresie biedermeieru, rozkwitu muzyki domowej, w belle étage 

z początku XIX wieku. Franz Schubert np. prawdopodobnie nie przetrwałby bez 

struktury muzyki domowej tamtych lat. Sto lat później, w Towarzystwie Prywatnych 

Wykonań Muzycznych Schönberga, znajdujemy radykalne podejście do konceptualnego 

kształtowania prywatnych koncertów. Publiczność została celowo wykluczona. W celu 

jak najbardziej wnikliwego odbioru wykonywanego dzieła muzycznego ustalono jasne 

zasady, takie jak kilkukrotne wysłuchanie utworu. Dekady później dychotomia „sztuki 

i życia” została zakwestionowana na nowojorskiej scenie loftowej, gdzie opuszczone 

piętra fabryczne stały się przestrzeniami mieszkalnymi i artystycznymi. Nawet house 

jako styl muzyczny wziął swoją nazwę od starego magazynu w Chicago. HouseMusik 

Kammerensemble Neue Musik Berlin już w podwójnej, angielsko-niemieckiej pisowni 

tytułu nawiązuje do tych złożonych korzeni458. 

Oprócz kontekstu biedermeierowskiego, prywatnych koncertów Schönberga, Bruns 

wskazuje także na okoliczności powstania muzyki house w starych magazynach 

i postindustrialnych przestrzeniach Chicago i Nowego Jorku. Ten element tłumaczy dość 

zaskakujący zrazu pomysł zorganizowania kolejnej edycji HouseMusik w robotniczej 

dzielnicy Siemensstadt, w niedostępnych na co dzień przestrzeniach czynnej nadal 

fabryki silników Siemens. Podobnie jak wspomniane półprywatne koncerty muzyki 

eksperymentalnej, także imprezy house czy berlińskie imprezy techno na przełomie 

XX i XXI wieku odbywały się w postindustrialnych przestrzeniach i w dość zamkniętym 

obiegu dla wtajemniczonych. Z pozoru ogólnodostępne, kluby dokonywały preselekcji 

gości. Zlokalizowany w niepozornym budynku kultowy berliński klub Watergate nie 

tylko nie rzucał się w oczy, ale nie miał nawet szyldu – wszystko po to, by „uniknąć 

przypadkowej klienteli i przyciągać dokładnie tych, którzy wiedzą, czego chcą”459. 

 
457 Reinhard Kager, Berlin an der Brigach. Zum Wanderkonzert mit experimentellen Musikern aus 

Berlin… 
458 Thomas Bruns, HouseMusik…, s. 31. 
459 Tobias Rapp, Zagubieni w dźwięku..., s. 39. 
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Ekskluzywności tym imprezom dodawał groźny bramkarz, który arbitralnie decydował, 

kto może wejść do klubu, a kto nie. Berlińskie imprezy techno nie były tanimi, masowymi 

dyskotekami, lecz skrupulatnie dbały o wysoki poziom muzyczny, flirtowały 

z awangardą muzyczną i aktywizmem politycznym, tworzyły alternatywny styl życia. 

Nie każdy był tu mile widzianym gościem, a przypadkowi turyści byli z tego nieco 

hermetycznego świata wręcz wykluczeni460. 

W 2009 roku HouseMusik odbył się w Siemensstadt461. Dzięki współpracy z Siemens 

Arts Program edycja ta pozwoliła na artystyczną eksplorację dwóch spektakularnych 

i trudno dostępnych dla publiczności miejsc: gigantycznej fabryki Dynamowerk 

i budynku administracyjnego Siemens AG. Zaproszeni do udziału w festiwalu 

kompozytorzy, improwizatorzy i artyści dźwięku znów stworzyli koncepcje muzyczne 

dla konkretnych przestrzeni, wśród których znalazły się foyer, wewnętrzne dziedzińce, 

sale seminaryjne, klatki schodowe i hale produkcyjne. Podróż przez niedostępne wnętrza 

gigantycznej fabryki Siemensa odbywała się z przewodnikami, którzy czekali na grupy 

słuchaczy o określonej godzinie w wyznaczonym miejscu. W tym sensie dramaturgia 

wydarzenia zmieniła się w stosunku do „momentowej” swobody przemieszczania się 

i wyboru tego, czego akurat chce się posłuchać, na jakich opierały się poprzednie edycje 

HouseMusik. Słuchanie przygodne zostało zastąpione przez słuchanie zorganizowane. 

Trasy były ogólnie trzy, a „zwiedzanie” rozpoczynało się o godzinie piętnastej, 

siedemnastej i dziewiętnastej trzydzieści. W ramach każdej z tras można było posłuchać 

całego programu. Punkt spotkań wyznaczono w budynku administracyjnym. Program, 

ułożony wspólnymi siłami przez Thomasa Brunsa, Carstena Seiffartha, Cornelię Schmitz 

i Lenę Sperrfechter, obejmował utwory nawiązujące do wątku industrialnego, jak 

Workers Union (1975) Louisa Andriessena, partycypacyjne performanse z udziałem 

pracowników Siemensa, np. wypracowany w ramach warsztatów poświęconych 

środowisku akustycznemu i jego muzycznemu potencjałowi utwór Hinter unserem 

Rücken (Za naszymi plecami) Stefana Streicha. W ramach projektu z udziałem 

 
460 Piszę o tych klubach i organizowanych przez nie imprezach w czasie przeszłym, gdyż od jakiegoś 

czasu techno jest już uważane za niemieckie „dobro kulturowe”, a Instytut Goethego organizuje pobyty 

studyjne dla dziennikarzy muzycznych z całego świata, zapraszając ich do Berlina i finansując im 

zinstytucjonalizowany clubbing. 
461 Światowe prawykonania, kompozycje i instalacje Marka Andre, Louisa Andriessena, Christophera 

Foxa, Jeana-Luca Hervé, Juliany Hodkinson, Gruppe Atonor, studentów Sound Studies – Acoustic 

Communication (Uniwersytet Sztuki w Berlinie), Jana-Petera E.R. Sonntaga, Erwina Stachego, Stefana 

Streicha. 
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pracowników Siemens AG pod kierunkiem berlińskiego kompozytora Streicha powstała 

pięciogłosowa instalacja dźwiękowa, zaaranżowana z nagrań osobistych portretów 

dźwiękowych Siemensstadt. Przestronna klatka schodowa budynku administracyjnego 

była zarezerwowana dla Atonor, grupy młodych ludzi i studentów w wieku od szesnastu 

do dwudziestu dwóch lat, którzy pod kierunkiem Erwina Stachego opracowali tam swoje 

eksperymenty dźwiękowe dla wind typu paternoster. Artystyczna wycieczka prowadziła 

przez jeden z licznych wewnętrznych dziedzińców, na którym prace dźwiękowe, oparte 

na odgłosach wentylacji, prezentowali studenci kierunku Sound Studies Uniwersytetu 

Sztuki w Berlinie. W Dynamowerk, gdzie produkowane są wielkogabarytowe silniki, 

zabrzmiała muzyka koncertowa w wykonaniu Kammerensemble Neue Musik Berlin, 

m.in. wspomniany utwór Workers Union Andriessena, Unreasonable Strains 

Christophera Foxa, Scrape Juliany Hodkinson462.  

Pracownicy Siemensa uczestniczyli również w poprzedniej edycji HouseMusik na 

Prenzlauer Berg – wówczas tylko jako słuchacze, w ramach działań Kulturzeiten Berlin. 

Zespół Kammerensemble Neue Musik Berlin zamieścił na swojej stronie internetowej ich 

anonimowe wrażenia i opinie, które pozwalają przyjrzeć się projektowi od strony 

odbiorców. Zdania są zróżnicowane, ale wypowiedzi są z pewnością szczere. Sceptycy 

najczęściej dystansowali się od nowej muzyki, mówiąc, że to nie ich świat, entuzjaści zaś 

doceniali możliwość wzięcia udziału w nowym, niecodziennym wydarzeniu, cieszyli się 

z poznania nieznanej im części miasta, chwalili dramaturgię wieczoru, która oferowała 

możliwość odwiedzenia kilku różnych, często niedostępnych miejsc, co, ich zdaniem, 

wpływało pozytywnie na odbiór samej muzyki, jak i na kontakty społeczne463. 

Projekt HouseMusik miał wiele wspólnego z eksperymentami sytuacjonistów 

i wykorzystywał ideę badania psychogeograficznych cech danej przestrzeni. Pojęcie 

psychogeografii, używane przez Guy-Ernsta Deborda, oznaczało badanie praw i 

specyficznych efektów, jakie dana przestrzeń czy dane środowisko, świadomie 

 
462 Szczegółowe programy wszystkich edycji HouseMusik dostępne są na stronie internetowej 

Kammerensemble Neue Musik Berlin. 
463 Oto kilka przykładowych opinii: „Impreza bardzo nam się podobała, zwłaszcza że była to wycieczka 

po kilku lokalizacjach. Coś takiego jest o wiele bardziej interesujące niż przebywanie w jednym miejscu, 

jest pewna dynamika, a także wymiana z innymi kolegami z Siemensa jest bardziej intensywna”, 

„Szczególnie podobał mi się koncert w mieszkaniu, niesamowite było to, jak muzycy zawsze się 

odnajdywali, i to bez żadnych nut!”, „Znów poznałem ciekawą część Berlina”, „Ja ze swojej strony 

musiałem zdać sobie sprawę, że tego typu muzyka to nie jest mój świat. Niemniej jednak było to ciekawe 

doświadczenie obcowania z muzyką w nietypowych miejscach”. Por. HouseMusik, dokumentacja 

projektu, https://www.kammerensemble.de/projekte/HouseMusik.76bdb.php [dostęp: 21.4.2021]. 

https://www.kammerensemble.de/projekte/HouseMusik.76bdb.php
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zorganizowane lub nie, wywiera na emocje i zachowanie jednostek464. Sposobem 

poznawania przestrzeni było dla sytuacjonistów dryfowanie oraz détournement. Pierwsza 

metoda odnosiła się do swobodnego przemieszczania się i eksplorowania danej 

przestrzeni przez ruch, druga zakładała zmianę percepcji przez umieszczanie w danej 

przestrzeni obcych dla niej obiektów465.  

Poznawanie dzielnicy przez dryfowanie między wydarzeniami artystycznymi 

kształtowało niezwykle subiektywne odczucie tej przestrzeni, zaś pojawienie się sztuki 

w miejscach nieartystycznych, takich jak mieszkanie czy salon fryzjerski, odmieniało 

zarówno odbiór tych przestrzeni, jak i percepcję umieszczonej w nich sztuki. Utwór 

koncertowy wykonany w niedużym pokoju przemieniał się z dzieła muzycznego do 

biernej kontemplacji w dynamiczną sytuację, a fizyczna bliskość wykonawców 

uwypuklała stojący za abstrakcyjnym obiektem sztuki „czynnik ludzki”. Wpisana 

w projekt HouseMusik zmienność scenerii i nastrojów, wywołana przez dryfowanie 

i détournement, wykreśliła mapę psychogeograficznego doświadczenia, na co zwracali 

uwagę pracownicy Siemensa w swoich relacjach.   

Sieć eksperymentalnych koncertów domowych, prywatnych i półprywatnych, wpisanych 

w tkankę miasta oraz codzienne życie mieszkańców danej dzielnicy czy danego osiedla, 

realizowała marzenie wielu artystów, nie tylko sytuacjonistów, wyjścia ze sztuką na ulice 

i uwolnienia jej z twierdzy, jaką jest sala koncertowa. Projekt HouseMusik ufundowany 

był na swoistym paradoksie: dopiero udział w nie do końca oficjalnych, czasem wręcz 

sekretnych, ekskluzywnych wydarzeniach miał uczynić sztukę prawdziwie dostępną. 

Projekt akcentował odkrywczość i obiecywał poznanie czegoś nowego w szerszym 

wymiarze, nie tylko muzycznym. Interesujące było już samo poznawanie nowej, 

nieznanej wcześniej przestrzeni, która na co dzień pozostaje zamknięta dla postronnych 

bądź niewidoczna, a także jedyna w swoim rodzaju i niepowtarzalna, gdyż naznaczona 

osobowością właściciela, niekiedy wręcz intymna.  

 

 
464 Guy-Ernst Debord, Introduction to a Critique of Urban Geography, 

http://library.nothingness.org/articles/SI/en/display/2 [dostęp: 10.7.2021].  
465 Artur Kinal, Perspektywy wykorzystania dorobku międzynarodówki sytuacjonistów w poznawaniu 

i kształtowaniu przestrzeni miejskiej, „Studia Sociologica. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 

Szczecińskiego” 2008, 18, https://www.infona.pl/resource/bwmeta1.element.desklight-26200540-130b-

48f5-a882-13e6952f9e07/content/partContents/9e4fdf25-ff0f-3cad-abbd-872c377fbf8a [dostęp: 

10.7.2021].  

http://library.nothingness.org/articles/SI/en/display/2
https://www.infona.pl/resource/bwmeta1.element.desklight-26200540-130b-48f5-a882-13e6952f9e07/content/partContents/9e4fdf25-ff0f-3cad-abbd-872c377fbf8a
https://www.infona.pl/resource/bwmeta1.element.desklight-26200540-130b-48f5-a882-13e6952f9e07/content/partContents/9e4fdf25-ff0f-3cad-abbd-872c377fbf8a
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  4.2.2. OurEars  

W 1986 roku, w związku z remontem gmachu muzeum w Gandawie, jego dyrektor Jan 

Hoet szukał dla dzieł sztuki pomieszczeń zastępczych i wpadł na oryginalny pomysł: 

przeniósł je do ponad pięćdziesięciu prywatnych domów. Wystawę zatytułowaną 

Chambre d’Amis tworzyły zarówno prace z kolekcji muzeum, jak i dzieła współczesnych 

artystów zaproszonych do działania w tych niepowtarzalnych przestrzeniach 

wystawienniczych.  

Organizowanie wystaw i performansów w mieszkaniach stało się od lat 

dziewięćdziesiątych XX wieku chętnie stosowaną strategią artystyczną i kuratorską 

w sztuce i w teatrze466. Matthias Lilienthal, dyrektor berlińskiego Hebbel Theater, 

w 2002 roku przeniósł koncept Hoeta na grunt sztuk performatywnych. W jego X-

Apartments widz spacerował ustaloną trasą, odwiedzając kilka mieszkań w wybranej 

dzielnicy miasta467. W każdym z nich artyści, czasem z udziałem lokatorów, aranżowali 

dziesięciominutowe sytuacje. Zwiedzanie mieszkań umożliwiało przeżycie konkretnego 

doświadczenia zainscenizowanego przez artystów. Dramaturgię „spektaklu” 

współtworzyło także skrupulatnie zaplanowane przejście między poszczególnymi 

lokalizacjami. Jak podkreślali sami twórcy, projekt odwoływał się do postulatów 

Międzynarodówki Sytuacjonistycznej, przedkładając bezpośrednie doświadczenie ponad 

obiekt kontemplacji, a także wykorzystując emocjonalne oddziaływanie przestrzeni na 

człowieka (psychogeografia). Odrzucał tradycyjną sytuację teatralną (widzowie siedzą na 

widowni w ciszy i w komfortowej, choć biernej pozycji oglądają spektakl), oferując 

w zamian „wolność, tak jak podczas zwiedzania wystawy, gdzie odbiór jest 

indywidualny, swobodniejszy i umożliwia rozmowę”468. 

W 2018 roku belgijski Nadar Ensemble przygotował w Darmstadt projekt OurEars, 

w którym odwoływał się do pomysłu belgijskiego kuratora Jana Hoeta. Podobnie jak 

wystawa Chambre d’Amis, projekt OurEars składał się z kilku koncertów w różnych 

lokalizacjach heskiego miasteczka, m.in. w prywatnych domach. 

 
466 Zarówno projekt Chamble d’Amis, jak i inne podobne realizacje opisuje Claire Bishop (Sztuczne 

piekła…, s. 342–359). 
467 Projekt miał swoje odsłony w kilku miastach europejskich i pozaeuropejskich, w tym w Berlinie, 

Caracas, Duisburgu, Stambule, São Paulo i Warszawie.  
468 Mieszkania X / X Apartments, opis projektu, https://nowyteatr.org/pl/kalendarz/x-apartments [dostęp: 

10.3.2021]. 

https://nowyteatr.org/pl/kalendarz/x-apartments
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Tym, co łączy projekty Chambre d’Amis, X-Apartments oraz OurEars, jest strategia 

przemieszczenia (displacement), ujęta teoretycznie przez wspomnianego już Hoeta, do 

której powrócił on jeszcze w 1992 roku, pełniąc funkcję kuratora festiwalu sztuki 

documenta IX w Kassel. Mówiąc jego słowami, przemieszczenie to „wyprowadzenie 

rzeczy z ich zwykłego kontekstu” oraz wynikająca z tego faktu „destabilizacja własnego 

punktu widzenia”469. Hoet prezentował obiekty sztuki w obcych i niepokojących 

okolicznościach, aby wywołać zakłócenia odbioru. W ten sposób odbiorcy byli zachęcani 

nie tylko do przemyślenia na nowo obiektów (zwłaszcza gdy chodziło o dobrze znane 

dzieła dawnych mistrzów), ale także do spostrzeżenia warunków otoczenia i aktu 

spotkania. 

Przenosząc obiekty sztuki bądź spektakle z właściwego dla nich miejsca (muzeum, teatr) 

do przestrzeni pełniącej inne funkcje, niekoniecznie artystyczne, zwłaszcza do 

przestrzeni o ograniczonej dostępności, jak przestrzeń prywatna, potęguje się u odbiorcy 

poczucie subiektywności, a także konkretnego umiejscowienia dzieła i relacji, jakie 

zawiązuje ono z otoczeniem – wszystko to, co niedostępne w sterylnych murach galerii 

sztuki czy obiektywizującej przestrzeni sali koncertowej.  

Przemieszczenie w odniesieniu do muzyki ma jednak jeszcze inny wymiar, który 

związany jest z historią praktyk muzycznych przed koncertem. Muzyka przez stulecia 

funkcjonowała przede wszystkim w prywatnych okolicznościach, wykonywanie muzyki 

w mieszkaniach bądź domach może zatem wynikać z chęci powrotu do dawnych praktyk 

i być wyrazem poszukiwania utraconego społecznego charakteru wspólnego 

muzykowania w gronie osób znajomych i w przestrzeni życia, nie zaś poza nią. 

Organizowanie koncertów w prywatnych domach może się również okazać próbą 

odwrócenia historycznego wektora: w XIX wieku muzyka została wyjęta z jej 

naturalnego środowiska praktyki społecznej bądź religijnej i przeniesiona do sali 

koncertowej jako „muzeum muzyki”. Przykładem Msza h-moll Johanna Sebastiana 

Bacha, która po odkryciu przez Mendelssohna stała się utworem koncertowym. To 

przeniesienie muzyki z jednego wymiaru do drugiego zmieniło sposób jej odbioru, 

ukształtowało ogół uniwersalnych warunków przestrzennych i habitualnych, które nie 

 
469 Jan Hoet, An Introduction, [w:] Documenta IX, Edition Cantz, Stuttgart 1992, s. 20 [za: Angela M. 

Bartholomew, Installations Everywhere: Disorientation and Displacement in Jan Hoet’s documenta IX 

(1992), „OnCurating” 2017, 33, https://www.on-curating.org/issue-33-reader/installations-everywhere-

disorientation-and-displacement-in-jan-hoets-documenta-ix-1992.html#_edn14 [dostęp: 10.3.2021]]. 

https://www.on-curating.org/issue-33-reader/installations-everywhere-disorientation-and-displacement-in-jan-hoets-documenta-ix-1992.html#_edn14
https://www.on-curating.org/issue-33-reader/installations-everywhere-disorientation-and-displacement-in-jan-hoets-documenta-ix-1992.html#_edn14
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musiały wcale towarzyszyć powstawaniu tej muzyki. Dotyczy to jednak przede 

wszystkim muzyki dawnej. Współczesna muzyka odkrywa dla siebie przestrzeń prywatną 

jako „nową” i „nietypową”. 

Lokalizacje wybrane przez Nadar Ensemble różniły się swoją charakterystyką oraz – do 

pewnego przynajmniej stopnia – również funkcją. Były to park różany Rosenhöhe, dom 

rzeźbiarza, dom lekarza i alternatywne centrum kultury. Dla tych czterech przestrzeni 

czwórka kompozytorów – odpowiednio Vladimir Gorlinsky, Cathy van Eck, Martin 

Schüttler i Natacha Diels – przygotowała na zaproszenie belgijskiego zespołu koncerty 

site-specific oraz skomponowała własne utwory. Koncerty odbywały się przez dwa 

kolejne dni o różnych godzinach (popołudniowych) w pętli (były powtarzane). Aby wziąć 

w nich udział, należało zarejestrować się u organizatora, co było równoznaczne 

z odebraniem wejściówki wraz z konkretnym adresem wydarzenia. Adresy do końca były 

utrzymane w tajemnicy, a publiczność „rozdzielano” arbitralnie między różne 

lokalizacje. Ze względu na ekskluzywność koncertów (dla maksymalnie kilku osób 

każdy) i dużą liczbę zainteresowanych, a także spore odległości między poszczególnymi 

miejscami i nakładające się (przynajmniej częściowo) godziny koncertów, nie było 

możliwości wzięcia udziału we wszystkich czterech koncertach ani nawet wyboru 

któregoś z nich (nie można wybierać między czymś, czego się nie zna). Doświadczenie 

OurEars zostało zatem rozproszone i zindywidualizowane, jednocześnie pozostawiało 

słuchacza siłą rzeczy w pewnym niedosycie i poczuciu utraty możliwości objęcia 

projektu w całości lub choćby zadecydowania, w którym koncercie chce wziąć udział. 

Programy poszczególnych koncertów były zróżnicowane i, ogólnie rzecz biorąc, 

heterogeniczne, złożone nie tylko z muzyki, która sama miała w sobie wiele cech 

performatywnych, ale obejmowały także obiekty, elementy scenograficzne, a nawet 

wywiady z właścicielami danej przestrzeni. Nie były to programy złożone z tradycyjnej 

muzyki koncertowej, choć wykonywanej w niekoncertowej przestrzeni. 

Utwór Vladimira Gorlinskiego Rosenhöhe. Apollo (2018) to „performans dźwiękowy 

typu open-air dla słuchaczy wędrujących różnymi ścieżkami”470. Grająca na melodyce 

wzmocnionej przenośnymi głośniczkami wykonawczyni prowadziła grupę słuchaczy po 

zakamarkach parku wchodzącego w skład dawnej, nieistniejącej dziś rezydencji heskich 

 
470 Vladimir Gorlinsky, Rosenhöhe. Apollo, dokumentacja projektu, 

http://gorlinsky.com/?uxbarn_portfolio=rosenhohe-apollo [dostęp: 11.3.2021]. 

http://gorlinsky.com/?uxbarn_portfolio=rosenhohe-apollo
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książąt. Ukryci w zaroślach pozostali muzycy dyskretnie naśladowali odgłosy natury, zaś 

sama muzyka harmonizowała i korespondowała ze śpiewem ptaków oraz z brzęczeniem 

owadów.   

Natacha Diels w I love myself deeply and unconditionally (2018), wykonanym w centrum 

kultury alternatywnej Oetinger Villa, zainscenizowała półgodzinny performans 

terapeutyczny (jej twórczym partnerem był Sam Scranton). Osobiście przeprowadzała 

każdego pojedynczego słuchacza przez kolejne pomieszczenia zabytkowej willi 

wypełnione dźwiękami, światłem, projekcjami i obiektami – nieco przerażającymi, 

niewątpliwie inspirowanymi filmami Davida Lyncha i Stanleya Kubricka. Swoim 

performansem, opartym na formule one to one, kompozytorka chciała wykreować 

niecodzienną przestrzeń przy użyciu różnych środków, by zintensyfikować i odmienić 

codzienne doświadczenie gościa471. Sama przyjęła rolę przewodniczki, razem z gościem 

tańczyła, rozmawiała, przemieszczała się po wnętrzach domu kultury, który choć nie był 

„prywatnym mieszkaniem”, jednak w pewnych sytuacjach miał się takim mieszkaniem 

stać472. 

Dwa pozostałe koncerty projektu odbyły się w prywatnych domostwach. Martin Schüttler 

we Free Darmstadt (2018), wykonanym w domu lekarza, odwołał się do prywatnej 

kolekcji książek i przedmiotów właściciela, sięgając po metodologie etnograficzne. 

Mieszkanie lekarza zostało opróżnione, a wybrane pozycje z prywatnej biblioteki 

stłoczono razem z muzykami w niewielkim pokoiku za przeszklonymi drzwiami, przez 

które można było „podglądać” wykonawców, ewentualnie „podsłuchiwać” ich przez 

słuchawki. 

Zastanej przestrzeni domu nie naruszał koncert w Haus Wittmann, niezwykle 

malowniczym, przypominającym galerię sztuki parterowym domku zamieszkiwanym 

przez rzeźbiarza. Już otoczenie domku wiele obiecywało, wśród roślin stało tam wiele 

tajemniczych rzeźbiarskich obiektów, wnętrze zaś pełne było zaskakujących „dekoracji”. 

Ich historię słuchacze poznali wkrótce dzięki nagraniu wywiadu z Achimem Seegerem 

 
471 OurEars, reportaż, Internationales Musikinstitut Darmstadt, 

https://www.youtube.com/watch?v=hgYULQ1BZ8g [dostęp: 11.3.2021]. 
472 Por. Natacha Diels, I Love Myself Fully and Unconditionally, trailer, https://vimeo.com/288433966 

[dostęp: 13.7.2021]. Dokumentacja innego wykonania – por. I Love Myself Fully and Unconditionally by 

Natacha Diels and Sam Scranton, HARVESTWORKS – Digital Media Arts Center, 

https://www.youtube.com/watch?v=KYPj6iLGtGg [dostęp: 13.7.2021]. 

https://www.youtube.com/watch?v=hgYULQ1BZ8g
https://vimeo.com/288433966
https://www.youtube.com/watch?v=KYPj6iLGtGg
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i Lucasem Firmbachem (właścicielami). Na program koncertu, przygotowany przez 

Cathy van Eck, złożyła się bowiem nie tylko muzyka. W otwartej przestrzeni salonu 

połączonego z kuchnią, wśród niezliczonych osobistych przedmiotów i pamiątek, ale 

także sprzętów domowych, wykonane zostały trzy utwory: Music Stands van Eck, Obis 

Toona Calliera na gitarę elektryczną oraz Breathing Room Hildegard Westerkamp. 

Utwory przedstawione w tej niezwykle ciekawej, bogatej w historie przestrzeni, na której 

kolejni właściciele odciskali swoje bardzo osobiste piętno, zostawiając ślady własnych 

osobowości, zainteresowań i profesji (dom wybudował kamieniarz, w sąsiedztwie 

znajduje się cmentarz), nosiły cechy minimalistycznej sztuki dźwięku, tworzyły pejzaż 

dźwiękowy dla tej przestrzeni, jakby nie chcąc jej przytłoczyć, zdominować, lecz raczej 

za cel stawiając sobie zbudowanie pewnego ambientu dla tej przestrzeni, jak dyskretna, 

oparta na oddechu, zaledwie trzyminutowa elektroakustyczna kompozycja Westerkamp. 

Publiczność zajęła miejsca (stojące bądź siedzące) i w skupieniu przysłuchiwała się 

muzyce. Koncert w Haus Wittmann nie miał charakteru radosnego spotkania 

towarzyskiego, był raczej kontemplacją miejsca i wypełniających je przedmiotów oraz 

dźwięków.  

Pierwszy odruch słuchacza wkraczającego w progi czyjegoś mieszkania to poznawanie 

tej przestrzeni. Rozglądanie się dookoła, próba wyłapania jak największej liczby 

interesujących detali, a także zmapowanie tej przestrzeni, odnalezienie optymalnego 

miejsca dla siebie w relacji do tego, co ma się w niej wydarzyć. Nic tu nie jest z góry 

ustalone i przewidywalne, jak w sali koncertowej. Działa tu jednak inna afordancja: 

gościa ogarnia rodzaj nieśmiałości i niepewności, staje się przesadnie ostrożny, waży 

każdy ruch, za wszelką cenę nie chce zmącić intymnej atmosfery cudzego ogniska 

domowego. Paradoksalnie – staje się mniej swobodny niż w sali koncertowej, także 

dlatego, że jego obecność w tej konkretnej przestrzeni zostaje szczególnie 

upodmiotowiona: jest jednym z zaledwie kilku słuchaczy, nie jest niewidoczny!  

Muzykom Ensemble Nadar chodziło o to, aby nieco odwrócić uwagę słuchaczy od 

samych utworów, a zatem i zwykłego sposobu ich słuchania, skupionego, 

podporządkowanego ich czysto muzycznym walorom, i przekierować tę uwagę na 

okoliczności, w jakich rozbrzmiewają. O ile muzycy Ensemble Nadar podkreślali 

odmienną percepcję muzyki w przestrzeniach prywatnych mieszkań, o tyle ich 

właściciele przyznawali, że dzięki muzyce zmienia się przede wszystkim percepcja ich 
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własnych domów. W projekcie OurEars dom zyskał zatem inne znaczenie niż 

w historycznych odniesieniach. O ile dawne koncerty domowe cechowała atmosfera 

swojskości, intymności i bezpośredniości, o tyle w OurEars artyści wykreowali 

atmosferę niezwykłości. Być może dali nam odczuć w ten sposób, jak daleko muzyka 

została odsunięta od przestrzeni prywatnego domu, jak niecodziennym zdarzeniem jest 

dziś wspólne muzykowanie w niewielkim gronie poza przestrzenią specjalnie do tego 

przeznaczoną. Z drugiej strony kilkuosobowe audytoria nie stanowiły z definicji grup 

towarzyskich (abstrahując od faktu, że społeczność festiwalu w Darmstadt zna się dość 

dobrze, spotkanie znajomej osoby na koncercie domowym było kwestią przypadku).  

Dopełnieniem koncertów domowych był wieczorny koncert w Zentralstation, sali 

koncertowej w ścisłym centrum Darmstadt. Muzycy Nadar Ensemble wykonali utwory 

Stefana Prinsa FITTINGinSIDE, Joanny Bailie Analogue i Louisa d’Heudieresa Laughter 

Studies 7, podkreślające przejścia między przestrzenią miejską a przestrzenią 

koncertową, wewnętrzem i zewnętrzem. Pokazano także fragmenty filmu Abbas 

Kiarostami The Chorus (1982, Iran).  

4.2.3. One to One  

Słynny performans Mariny Abramović The Artist Is Present, przedstawiony w 2010 roku 

w Museum of Modern Art w Nowym Jorku, był oparty na formule jeden na jeden: ludzie 

odwiedzający muzeum mogli przez chwilę pobyć z artystką symbolicznie „sam na sam”, 

usiąść naprzeciwko niej, spojrzeć jej w oczy, poczuć siłę kontaktu wzrokowego i tę 

niezwykłą intensywność relacji, jaka zawiązywała się na kilka minut między widzem 

i Abramović. 

Znana w sztuce, teatrze i muzyce formuła jeden na jeden – one to one – oznacza sytuację 

performatywną, w której jeden wykonawca aranżuje działanie dla jednego odbiorcy. 

Wielość odmian tego typu performansów, wynikającą z definicji wspólnej przestrzeni, 

stopnia bezpośredniości kontaktu oraz charakteru relacji między uczestnikami, wreszcie 

problematyczność polityczną sztuki one to one omawia w artykule The Ambivalent 

Politisc of One-to-One Performance Caroline Wake473. Podsumowując stanowiska 

artystów i teoretyków, Wake przywołuje pionierów działań typu one to one. To Chris 

 
473 Caroline Wake, The Ambivalent Politics of One-to-One Performance, „Performance Paradigm” 2017, 

13, https://www.performanceparadigm.net/index.php/journal/article/view/206/211 [dostęp: 14.4.2020]. 

https://www.performanceparadigm.net/index.php/journal/article/view/206/211
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Burden i jego performans Five-Day Locker Piece (1971), w którym artysta zamknął się 

w stalowej szafce na sto dwadzieścia godzin. Ludzie przychodzili do galerii, siadali przed 

skrzynią i wyznawali swoje sekrety. Performance spowodował wytworzenie się relacji 

intymnej, wręcz konfesyjnej, ku zaskoczeniu artysty. To także performanse Yoko Ono 

Cut Piece (1964) i Mariny Abramović Rhythm O (1974), w których artystki poddawały 

siebie i swoje ciała działaniom widzów, angażując ich fizycznie i psychologicznie. Wake 

podkreśla, że format jeden na jeden można wywieść nawet z praktyk wyroczni, do 

których starożytni Grecy zwracali się z pytaniami. 

Performanse one to one rozpowszechniły się jednak zwłaszcza w dwóch ostatnich 

dekadach, a pierwsza praca teoretyczna na ich temat powstała w 2009 roku474. Także 

w muzyce obserwujemy w ostatnich latach przyrost utworów w formie one to one. 

Przykładem WATER WALK MASSAGE (2007) Stefana Bartlinga – masaż dźwiękowy dla 

jednego performera i jednego słuchacza, Solo (2009) Ariego Benjamina Meyersa, 

w którym dla jednego słuchacza śpiewa śpiewaczka, SHH I (2015) Yiran Zhao, w którym 

perkusista wykonuje rytmizowany masaż na głowie i twarzy słuchacza, Ear Action (2016) 

Neo Hülckera i Stellana Veloce, w którym performer tuż przy uszach odbiorcy zakrytych 

słuchawkami izolującymi hałas produkuje drobne szmery, Ear Jobs (2017) Johannesa 

Kreidlera, który oferuje słuchaczowi możliwość zarobienia pieniędzy przez wysłuchanie 

jednego z różnie wycenianych utworów, a także Black of Granule (2018) Aleksandry 

Chciuk i Kuby Krzewińskiego, Bathub Memory Project i inne. Wiele z wymienionych 

utworów zostało wykonanych w 2018 roku w ramach organizowanego przez Nowy Teatr 

w Warszawie festiwalu Instalakcje pod kuratelą kompozytora i performera Wojtka 

Blecharza. Nie był to ani pierwszy, ani jedyny festiwal prezentujący muzykę one to one. 

Już wcześniej organizowano podobne imprezy w Niemczech, Australii czy Kanadzie.  

Jednym z pierwszych tego rodzaju utworów muzycznych mógłby być Privat (1968) 

Mauricia Kagela, którego partytura to zbiór instrukcji dla wykonawcy będącego zarazem 

słuchaczem. Włącza on i wyłącza domowe odbiorniki oraz wydobywa z nich rozmaite 

dźwięki. Określenie wykonawcze „dla samotnego słuchacza” informuje, że rzecz 

rozgrywa się de facto bezpośrednio między kompozytorem i słuchaczem, bez udziału 

wykonawcy. Tytuł zaś odnosi się do specyfiki utworu, który „nie jest przeznaczony do 

 
474 To obszerny esej Rachel Zerihan (One to One Performance. A Study Room Guide on works devised for 

an ‘audience of one’, Live art Development Agency, 2009, https://www.thisisliveart.co.uk/wp-

content/uploads/uploads/documents/OnetoOne_Final.pdf [dostęp: 14.4.2020]).  

https://www.thisisliveart.co.uk/wp-content/uploads/uploads/documents/OnetoOne_Final.pdf
https://www.thisisliveart.co.uk/wp-content/uploads/uploads/documents/OnetoOne_Final.pdf


 
 

217 

publicznego wykonania”475. Na podobnej zasadzie, jako partytury do wykonania przez 

samego słuchacza, działają utwory Techno Davida Helbicha i Augen-Tanz Gerharda 

Stäblera. 

Inne przykłady wczesnego wykorzystania w muzyce formuły one to one znajdziemy 

w twórczości Manosa Tsangarisa, niemiecko-greckiego kompozytora, który w latach 

dziewięćdziesiątych XX wieku badał możliwość radykalnego zawężenia przestrzeni 

wykonania. Jego Ein-Personen-Kopf-Duschen-Schreiber (1996) to trwający cztery 

minuty utwór dla jednego perkusisty i jednego słuchacza, którego wykonanie połączone 

z wyświetlaniem filmu odbywa się na głowie i wokół głowy odbiorcy. Utwór ten wchodzi 

w skład serii miniatur teatru muzycznego zatytułowanej Winzig. Musik für ein Haus 

(w języku niemieckim winzig oznacza „mały”, „znikomy”, „tyci”), zainicjowanych przez 

Tsangarisa w 1993 roku i przeznaczonych dla ograniczonej liczby odbiorców, 

kwestionujących ramy widowiska teatralnego, ale także koncertu muzycznego. W skład 

tej serii wchodzi również inny utwór one to one zatytułowany Sessellift i wykonywany 

w windzie, w której znajdują się jeden muzyk i maksymalnie dwóch słuchaczy. 

Performans trwa dokładnie tyle, ile podróż windą w górę i w dół. W tym czasie na 

mikroskopijnej przestrzeni w sytuacji skrajnej bliskości odbywają się działania 

muzyczno-performatywne476. 

Na gruncie sztuki wykonawczej formułę one to one w 2013 roku zastosował Marino 

Formenti. Wspólnie z amerykańskim artystą Stephanem Priną przygotował koncert jeden 

na jeden w ramach targów sztuki Art Basel. Projekt został nazwany „muzycznym rendez-

vous z jednym gościem”. Prina zaaranżował niewielką zamkniętą przestrzeń, w której 

stanęły fortepian oraz kanapa i stolik z herbatą. Formenti zapraszał pojedynczo osoby, by 

spędziły z nim sam na sam około godziny. W tym czasie pianista podejmował słuchacza 

herbatą, rozmawiał z nim i grał na fortepianie utwory ze swojego rozległego repertuaru. 

Według podobnego scenariusza, z niewielkimi tylko zmianami, projekt One to one został 

powtórzony m.in. w Grazu (2014), Berlinie (2015), Los Angeles (2017) i Buenos Aires 

(2019).  

 
475 Mauricio Kagel [za: Björn Heile, The Music of Mauricio Kagel, Routledge, London–New York 2016, 

s. 80]. 
476 Więcej na ten temat pisze Matthias Rebstock (Varieties of Independent Music Theatre in Europe, [w:] 

Independent Theatre in Contemporary Europe: Structures – Aesthetics – Cultural Policy, red. Manfred 

Brauneck, Transcript Verlag, Bielefeld 2017, s. 556–557). 
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Pomysł polegał na tym, aby nie był to koncert, lecz wydarzenie prywatne, bardzo 

prywatne, bez publiczności, bez kamer, tylko ty i ja. Jako widz płacisz za bilet i wchodzisz 

do przestrzeni z fortepianem, czyli salonu, gdzie pijemy razem herbatę i rozmawiamy, 

nic więcej. Trwa to dwie godziny: rozmawiamy, ja gram, ale czasem grasz też ty. Nie 

chodzi o koncert „dla” jednej osoby, ale o prawdziwe muzyczne doświadczenie „z” tą 

osobą. Dlatego wybór programu, a nawet moja gra, zależy od nas obojga. Chciałbym 

przykładowo zagrać ten sam utwór dwa razy, w zupełnie inny sposób. Zdałem sobie 

sprawę, że muzyka to komunikacja, że jest to proces wzajemny i że informacja zwrotna 

może nam tylko pomóc477. 

Analizująca różne scenariusze performansów one to one Caroline Wake zwraca uwagę 

na zróżnicowanie terminologiczne i jego implikacje. Obok określenia one to one, które 

upowszechniło się w 2010 roku, można dziś również spotkać określenie one on one. 

Różnicę tłumaczy charakter danego wydarzenia. Podczas gdy one to one sugeruje 

„dialektyczną wymianę” między uczestnikami, to one on one oznacza „spotkanie 

o charakterze bardziej seksualnym”. One on one, w przeciwieństwie do kooperacyjnego 

one to one, konotuje także „ryzyko i konfrontację”. Zdaniem Wake, nic nie stoi na 

przeszkodzie, by jeszcze bardziej zróżnicować nazewnictwo, wprowadzając np. one for 

one (performans oparty na „ekonomii wymiany”) czy one with one (performans 

rozgrywający się bardziej „ramię w ramię niż twarzą w twarz”)478. 

Tytuł perofrmansu i cytowana powyżej wypowiedź Formentiego sugerują, że pianiście 

chodzi o „dialektykę wymiany”. Artysta zapraszał swojego gościa do współuczestnictwa 

w performansie, wciągając go w proces twórczy, np. pozwalając zdecydować o tym, co 

będzie grał. Wzajemność jest w tym wypadku kluczowa i podważa standardowy podział 

ról w koncercie. 

Jeszcze dobitniej Formenti wcielił swój pomysł w życie podczas berlińskiej odsłony 

projektu, gdzie przez siedem kolejnych dni dał siedem indywidualnych recitali – tym 

razem spędzając ze swoim gościem nie godzinę czy dwie, lecz cały dzień od śniadania 

do później nocy. Do dyspozycji artysty i jego gościa były jedzenie i napoje – wszystko 

po to, by nic nie zakłócało czasu spędzanego wspólnie. 

Siedmioma osobami były Stefan, Eva, Matze, Michael, Annika, Renè i Sabine: 

pracownik, dozorca, grafik, sprzątaczka, projektant mody, kierowca ciężarówki, fotograf. 

 
477 Marino Formenti, wywiad z pianistą, http://quinonceperche.blog.rai.it/un-party-in-nessun-luogo-da-

solo-a-solo/ [dostęp: 12.4.2020]. 
478 Caroline Wake, The Ambivalent Politics of One-to-One Performance… 

http://quinonceperche.blog.rai.it/un-party-in-nessun-luogo-da-solo-a-solo/
http://quinonceperche.blog.rai.it/un-party-in-nessun-luogo-da-solo-a-solo/
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Żadna z nich nigdy nie była muzykiem. Mieli tylko jedną wspólną cechę: cały dzień 

spędzili na FAHRBEREITSCHAFT w Lichtenbergu479.  

Marino Formenti nazwał to doświadczenie „randką w ciemno”. W czasie 

kilkunastogodzinnego spotkania nieznajome osoby zwierzały mu się, opowiadały swoje 

życie, a także tańczyły i śpiewały. Formenti nagrał je i stworzył z tych nagrań instalację 

dźwiękową Selber Künstler, która była swoistym zapisem czy podsumowaniem One to 

one i została zaprezentowana w tej samej galerii jako epilog serii tych niezwykłych 

prywatnych recitali. „Muzyczne rendez-vous z jednym gościem” przemieniło się 

tymczasem w „siedem studiów komunikacji i muzykalności”. Formenti zredefiniował 

założenia projektu i wyznaczył jego nowe ramy, które tym bardziej nie pokrywały się 

z ramami konwencjonalnego koncertu. Rzecz rozgrywała się bowiem od początku do 

końca „poza normami, które kształtują, oswajają, duszą komunikację”. Formentiemu 

chodziło tymczasem o spontaniczność i pełną swobodę komunikacji, a także 

bezpośredniość i szczerość relacji. „Staraliśmy się poważnie zakwestionować 

jednokierunkowość i separację w dyskursie artystycznym. Pod koniec każdego dnia, przy 

ich współudziale i nieustraszoności, łapałem ich głos śpiewający na taśmie”480. 

Kolejnym etapem „studiów nad komunikacją” był projekt utrzymany w konwencji one 

to one i zatytułowany I’m not your Italiano. Jego tytuł nawiązywał do 

afroamerykańskiego pisarza i aktywisty Jamesa Baldwina oraz jego słynnej książki I’m 

not your Negro. Formenti przez sześć kolejnych dni spotkał się z sześcioma osobami 

afroamerykańskiego pochodzenia, będącymi zarówno obywatelami Włoch 

mieszkającymi tam od wielu lat, jak i uchodźcami. Spotkanie trwało cały dzień. Pianista 

określił ten performans jako „desperacki sposób radzenia sobie z własnym biało-

europejskim pochodzeniem”481. Finałem projektu był wspólny występ wszystkich 

uczestników.  

Przywoływana już Caroline Wake zwróciła uwagę na skomplikowaną etykę 

performansów one to one, a także na realizowane przez nie różne strategie polityczne. 

Bliskość obu stron performansu może okazać się nieoczekiwanie dyskomfortem dla 

 
479 Marino Formenti, Selber Künstler, dokumentacja projektu, https://marinoformenti.net/selber-kunstler/ 

[dostęp: 4.1.2020]. 
480 Ibidem. 
481 Marino Formenti, I’m not your Italiano, dokumentacja projektu, https://marinoformenti.net/im-not-

your-italiano/ [dostęp: 15.4.2020]. 

https://marinoformenti.net/selber-kunstler/
https://marinoformenti.net/im-not-your-italiano/
https://marinoformenti.net/im-not-your-italiano/
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którejś z nich. Dotyczy to zarówno odbiorcy, który może poczuć się zagrożony przez 

skrócenie dystansu dzielącego go od bądź co bądź obcej osoby. Czasem jest to wręcz 

dystans intymny, jeśli warunkiem performansu jest dotyk (np. w performansie Yiran 

Zhao HHN I wykonawca dotyka twarzy i głowy odbiorcy). Z drugiej strony interakcja 

z odbiorcą może przynieść nieoczekiwane reakcje, których performer się nie spodziewał 

i które ewentualnie mogą powodować dyskomfort po jego stronie. Wake pisze, że one to 

one muszą zakładać wzajemną odpowiedzialność stron.  

W wypadku performansu I’m not your Italiano Formentiego doszła do tego jeszcze 

odrębność kulturowa i etniczna jego artystycznych partnerów, sama w sobie stanowiąca 

newralgiczne pole, na którym łatwo o nadużycia. Aby należycie ocenić jakość i rezultat 

tego performansu, należałoby porozmawiać z jego uczestnikami i sprawdzić, w jakim 

stopniu współdziałanie z Formentim było dla nich komfortowe, dobrowolne czy pełne 

respektu dla ich kulturowej odrębności.  

O tym, że sama idea nie wystarczy i performans one to one niesie ze sobą ryzyko fiaska, 

świadczy poniekąd relacja holenderskiego dziennikarza, który uczestniczył 

w performansie One to one Formentiego w Grazu w 2014 roku:  

One to one odbywał się przez czternaście dni, pięć do sześciu razy dziennie, i trwał dwie 

godziny. Wstęp był bezpłatny, ale potencjalni uczestnicy musieli przyjść dzień przed 

występem do miejscowego biura turystycznego, aby odebrać bezpłatne bilety. 

Performans odbywał się w trzech różnych małych i często dość odległych wioskach poza 

Grazem. Mój był w dziewiętnastowiecznej willi Wickenburg w Bad Gleichenberg, 

godzinę jazdy samochodem od Grazu i prawie dwie godziny pociągiem lub autobusem. 

Po przyjeździe na miejsce przywitał mnie asystent. Po krótkim oczekiwaniu na korytarzu 

zaprowadzono mnie do dużego pokoju przyjęć. Wysokie okna w głębi pokoju oferowały 

wspaniałe widoki na otaczający park i sprawiały, że przestrzeń tonęła w południowym 

słońcu. Pianista przyjął mnie wesoło, posadził na kanapie, nalał mi filiżankę herbaty 

i zaczął zadawać pytania, zapisując odpowiedzi w zeszycie. Chciał przede wszystkim 

poznać moją ulubioną muzykę. Rozmawialiśmy przez około godzinę, zanim wstał 

i zaczął grać. Tematyka naszej rozmowy zmieniała się raptownie, od opowiadania sobie 

o naszych środowiskach rodzinnych po ideę one to one, którą Formenti starał się 

wytłumaczyć. „Non-performance” – nazwał to kilka razy. Była to próba nawiązania 

bardziej osobistego i interaktywnego kontaktu między wykonawcą a publicznością, przez 

ograniczenie jej do tylko jednej osoby. Działało to tylko połowicznie. Opowiedziałem 

Formentiemu bardzo szczegółowo o moich muzycznych bohaterach. Ale co miał zrobić 

z tą informacją? Zagrać jak Claudio Arrau lub Swiatosław Richter? Nie, oczywiście, że 
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nie. Nie tego chciałem. Powiedziałem mu, że uwielbiam być zaskakiwany – zarówno 

przez kucharzy w restauracji, jak i przez artystów na scenie. W odpowiedzi zagrał 

Mortona Feldmana, jednego ze swoich ulubionych kompozytorów. Bardzo mi się to 

spodobało, podobnie jak utwór Feldmana. Będę na zawsze wdzięczny Formentiemu za 

zapoznanie mnie z twórczością tego kompozytora. Ale naprawdę interaktywne to 

wprowadzenie nie było. Luki, które pozostawiałem w moich pełnych wahania 

odpowiedziach, Formenti zwyczajnie, szybko i zręcznie wypełniał swoimi o wiele 

bardziej uczonymi odpowiedziami. Jak powiedziałem wcześniej: nie miałem nic 

przeciwko temu. Spędziłem cudowne dwie godziny, rozmawiając i słuchając tego, co ze 

swoich doświadczeń oferował mi ten jeden z największych żyjących wykonawców 

muzyki klasycznej i współczesnej. Po raz pierwszy w życiu miałem prywatny recital, a 

jednocześnie bardzo prywatną rozmowę z wyjątkowym muzykiem482.  

Trudno jest ocenić rzeczywiste rezultaty performansu One to one, gdyż nie był on 

doświadczeniem zbiorowym, lecz indywidualnym, które każdy przeżył osobno i zapewne 

inaczej. Nie sposób znaleźć więc dla relacji prasowych wspólnego mianownika. 

W „Salzburger Nachrichten” napisano na przykład, że „eksperyment o bliskości i byciu 

razem, o zerwaniu z konwencjami koncertu zdecydowanie udał się – lub więcej: udał się 

wyśmienicie”483.  

Bez względu na to, czy koncert one to one zakończy się sukcesem, czy przyniesie 

rozczarowanie, niewątpliwie spowoduje nieosiągalną w warunkach standardowego 

koncertu intensyfikację relacji artysty z odbiorcą. Zniesienie zabezpieczającej obie strony 

niewidzialnej ściany oddzielającej wykonawcę od odbiorcy, a także radykalne skrócenie 

dystansu tworzą warunki interakcji i nie pozwalają pozostać „na zewnątrz”. Angażują 

i aktywizują obie strony, gdyż także wykonawca wkracza w nieznaną sytuację. 

Obserwuje z bardzo bliska emocje obiorcy, widząc skutek swojego działania – 

bezpośredni, namacalny, konkretny, być może rozczarowujący. Musi być również gotów 

na szybką reakcję, na zwrot o sto osiemdziesiąt stopni, jeśli tego będzie wymagała 

sytuacja. Nie każdy wykonawca jest w stanie podjąć takie ryzyko, a nawet zdobyć się na 

odwagę zbliżenia ze swoim odbiorcą. Konieczność rozmowy z obcym człowiekiem 

 
482 Joost Ramaer, When every performance becomes an act of composition: One to one with Marino 

Formenti, piano ‘pugilist’ extraordinaire, „Culturebot”, 10.12.2014, 

https://www.culturebot.org/2014/12/22820/when-every-performance-becomes-an-act-of-composition-

one-to-one-with-marino-formenti-piano-pugilist-extraordinaire/ [dostęp: 16.4.2020]. 
483 Die Wiederkehr des Ähnlichen, „Salzburger Nachrichten”, 20.10.2014, https://www.genios.de/presse-

archiv/artikel/SN/20141020/die-wiederkehr-des-hnlichen/08307809520141020013131282440031.html 

[dostęp: 6.5.2020]. 

https://www.culturebot.org/2014/12/22820/when-every-performance-becomes-an-act-of-composition-one-to-one-with-marino-formenti-piano-pugilist-extraordinaire/
https://www.culturebot.org/2014/12/22820/when-every-performance-becomes-an-act-of-composition-one-to-one-with-marino-formenti-piano-pugilist-extraordinaire/
https://www.genios.de/presse-archiv/artikel/SN/20141020/die-wiederkehr-des-hnlichen/08307809520141020013131282440031.html
https://www.genios.de/presse-archiv/artikel/SN/20141020/die-wiederkehr-des-hnlichen/08307809520141020013131282440031.html
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podczas recitalu dla wielu muzyków będzie oznaczała utratę komfortu, jaki daje sala 

koncertowa z oddzieloną od audytorium estradą i jasno określonym rytuałem. Na 

koncercie właściwie się nie zdarza, by słuchacz na głos skomentował dany utwór, a tym 

bardziej zwrócił się bezpośrednio do wykonawcy. Marino Formenti nie jest jednak 

zwolennikiem rytuałów i uważa, że nie przypadkiem na tę samą literę rozpoczyna się 

słowo „rutyna”. Sposobem na jej przezwyciężenie jest zmiana: miejsca wykonywania 

muzyki na mniej oczywiste, a także sposobu jej słuchania. Zapytany w wywiadzie, 

dlaczego tak uporczywie dąży do zburzenia porządku tradycyjnej sytuacji koncertowej, 

pianista odpowiedział: 

Doświadczenie muzyczne może być bardzo różne. Dlatego po prostu nie ma sensu 

zawsze słuchać muzyki według tego samego porządku, zawsze grzecznie siadać lub 

zawsze stać, jak to zwykle bywa podczas koncertu rockowego. To naprawdę zupełnie 

inne doświadczenie, jeśli słuchasz muzyki, siedząc na kanapie przy lampce wina lub 

leżąc na materacach. Chcę decydować, w jakiej sytuacji jest słuchacz, aby mógł 

doświadczyć muzyki w określony sposób484. 

Wyjście ze strefy komfortu, jaką jest koncert wraz z jego konwencjonalną ramą 

i przewidywalnym przebiegiem, wyjście poza zrytualizowaną i zrutynizowaną 

komunikację artystyczną, potrafi wzmocnić odbiór sztuki oraz uczynić go o wiele 

bardziej efektywnym. Słuchanie muzyki w mniej oficjalnych okolicznościach jest 

intensywniejsze i bardziej bezpośrednie. Każdy, kto choć raz był na koncercie one to one 

albo w domu zaprzyjaźnionego muzyka słuchał jego gry, ten wie, jak bardzo prywatna 

przestrzeń zmienia wydźwięk muzyki. W One to one dwoje ludzi siedzi na kanapie, pije 

herbatę i rozmawia o życiu i o sztuce. A potem gra utwory Feldmana, Weberna, 

Schuberta, Stockhausena… Formenti pokazuje, że muzyka wykonywana poza 

„muzeum”, jakim jest sala koncertowa, i bez typowego dla niej namaszczenia nie traci 

nic ze swojej wyjątkowości czy artystycznego znaczenia, zyskuje za to wymiar ludzki. 

Formenti skupia się na czymś innym niż większość pianistów muzyki klasycznej i nowej. 

Podobnie jak w projekcie Time to Gather, także w One to one interesuje go nie tylko 

interpretacja muzyki, ale przede wszystkim to, jak na tę muzykę reaguje słuchacz. To on 

znajduje się w centrum jego koncepcji kuratorskich, jest partnerem i współtwórcą. Dążąc 

do nawiązania więzi ze słuchaczem, nawet jeśli miałaby być ona krótkotrwała czy 

 
484 Marino Formenti [za: Désirée Schellerer, Interview with Marino Formenti, https://bene.com/en/office-

magazine/marino-formenti-conductor-and-pianist-vienna/ [dostęp: 4.1.2020]]. 

https://bene.com/en/office-magazine/marino-formenti-conductor-and-pianist-vienna/
https://bene.com/en/office-magazine/marino-formenti-conductor-and-pianist-vienna/
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jednorazowa, pianista podejmuje ryzyko porażki, gdyż nie jest w stanie zaprogramować 

ani kontaktu, ani wyniku takiego spotkania. Niemniej próbuje, gdyż czuje, że także 

porażka może być twórczo produktywna. 

 4.3. Sposoby słuchania i rytuał koncertowy 

Do XIX wieku muzyka była przede wszystkim działaniem, a nie dziełem, co 

odzwierciedlało się w sposobach jej słuchania – bądź niesłuchania. Podział na 

muzykujących i słuchających był nieostry, a publiczność chętnie wchodziła w interakcje 

z wykonawcami. Obfita ikonografia ukazuje niewielkie grupy ludzi otaczających 

muzyków, słuchających na siedząco, na stojąco i na leżąco, podpartych na łokciach, 

z nogami zarzuconymi przez krzesło, w pozycjach swobodnych. Nim atmosfera na 

koncercie się wyciszyła, słuchacze zachowywali się spontanicznie. Na porządku 

dziennym były rozmowy, które mogły być wręcz ważniejsze niż sama muzyka.  

Z wirtuozami takimi jak Liszt zwykło się konwersować, a także zadawać im rozmaite 

muzyczne zadania (np. by zaimprowizowali na zadany temat). Oklaskiwano każdy utwór, 

a nawet jego poszczególne fragmenty. Zwyczaj traktowania cyklu sonatowego jako 

integralnej całości, której się nie rozbija, wplatając między jej części inne utwory, ani nie 

zakłóca spontanicznym aplauzem, pojawił się dopiero wraz z konceptem nienaruszalnego 

dzieła. Felix Mendelssohn wpisał do partytury Symfonii „Szkockiej” (1842), że prosi, by 

nie klaskać między częściami485. Kompozytorzy coraz bardziej zainteresowani 

traktowaniem muzyki „na serio” dążyli do uciszenia publiczności, co wcale nie było takie 

łatwe. Po pojedynczych pieśniach bito brawo, co nie tylko było powszechnie 

akceptowane, ale wręcz było uważane za wyraz „współtwórczego udziału słuchaczy 

w kształtowaniu atmosfery”486.  

Kształtujący się rytuał koncertowy oznaczał koniec swobody przemieszczania się 

słuchaczy w trakcie słuchania muzyki, co było powszechne nie tylko w pleasure gardens, 

ale także w salach koncertowych jeszcze w połowie XIX wieku. Ikonografia ukazuje 

ludzi przechadzających się po audytorium, czemu kres położyła organizacja nieruchomej 

widowni w Wielkiej Sali Wiener Musikverein. Rozpraszaniu uwagi zapobiegać miało 

również ostateczne zamknięcie sali koncertowej. Organizatorzy koncertów orkiestry 

 
485 Lydia Goehr, The Imaginary Museum of Musical Works…, s. 239–240. 
486 Beatrix Borhard, Raum, Licht, Nähe…, s. 89.  
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dworskiej w Meiningen w 1884 roku wprowadzili obyczaj zamykania drzwi przed 

spóźnialskimi po rozpoczęciu koncertu487. Tak zwana polityka otwartych drzwi, a więc 

swoboda decydowania, kiedy przyjść na koncert i kiedy z niego wyjść, była dotąd 

zjawiskiem powszechnym, podobnie jak chodzenie na koncerty ze zwierzętami. 

Świadczy o tym wydany w 1806 roku we Frankfurcie nad Menem zakaz przychodzenia 

na koncerty z psami488. 

Sposób słuchania zależał także od gatunku muzycznego. Muzyka kameralna uchodziła 

za rozrywkę intelektualną, słuchano jej w mniejszym gronie i doborowym towarzystwie, 

co sprzyjało skupieniu i kształtowaniu się współczesnych nawyków percepcyjnych. 

Z kolei do słuchania pieśni konieczna była intymność i bliskość nie tylko z wykonawcą, 

ale także ze wszystkimi obecnymi. Krytycy skarżyli się, że na koncercie pełnym obcych 

ludzi trudno było wczuć się w nastrój pieśni489. Popularne od XVIII wieku koncerty 

promenadowe organizowane w pleasure gardens oferowały możliwość łączenia muzyki 

ze spacerem. Rozmieszczone na rozległym obszarze ogrodu Vauxhall czy Ranelagh 

pawilony muzyczne i sceny plenerowe były niczym drogowskazy dźwiękowe sterujące 

ruchem pieszych. Pod koniec XVIII wieku w samym tylko Londynie działało 

sześćdziesiąt takich ogrodów. Spacerowanie dla przyjemności było wynalazkiem 

XVIII wieku i wywołało swoistą rewolucję kulturową, stając się w kolejnym stuleciu 

jedną z najpopularniejszych aktywności i mieszczańskim rytuałem, dającym sposobność 

do nawiązania i podtrzymania kontaktów towarzyskich. Łączenie słuchania muzyki ze 

spacerem dodawało obu aktywnościom większej atrakcyjności i splendoru490.  

Koncerty promenadowe znalazły kontynuację w dwudziestowiecznych spacerach 

dźwiękowych oraz koncertach „do zwiedzania”, w których słuchanie odbywa się 

w ruchu, a publiczność przemieszcza się określoną przez artystów trasą bądź spaceruje 

swobodnie po ogrodzie między rozstawionymi w przestrzeni scenami. Przykładem 

utworu realizującego tę strategię słuchania jest „muzyka parkowa” Sternklang Karlheinza 

Stockhausena. Wykonana po raz pierwszy w 1971 roku w berlińskim Tiergarten 

kompozycja dla dwudziestu jeden wykonawców zakładała rozmieszczenie ich w pięciu 

 
487 Danuta Gwizdalanka, Złoty wiek muzyki kameralnej…, s. 25. 
488 Ibidem, s. 24. 
489 Beatrix Borhard, Raum, Licht, Nähe…, s. 86. 
490 Rebecca Solnit, Zew włóczęgi. Opowieści wędrowne, tłum. Anna Dzierzgowska, Sławomir Królak, 

Wydawnictwo Karakter, Kraków 2018. 
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grupach w odległych zakątkach parku, po którym przez dwie, trzy godziny swobodnie 

wędrowała publiczność.  

Pleasure gardens i koncerty promenadowe były wynalazkiem Anglików, ale przyjęły się 

także w innych krajach Europy i poza jej granicami. Czasem różnice kulturowe 

manifestowały się m.in. przez odmienne obyczaje panujące w salach koncertowych 

w różnych ośrodkach. Niemiec Edward Hanslick skarżył się, że w Anglii nie ma 

zwyczaju głośnego cmokania w geście uznania dla muzyka, jak to bywało w Niemczech, 

a publiczność przed koncertem pilnie studiuje drukowane programy.  

Ważnym elementem organizującym percepcję na koncercie były (i są nadal) drukowane 

omówienia wykonywanych utworów, które pojawiły się najwcześniej w Anglii. Już 

w Vauxhall Pleasure Garden w 1786 roku publikowano regularne ogłoszenia 

o koncertach wraz z programami muzycznymi. Później drukowano także nuty 

wykonywanych w Vauxhall utworów i rozpowszechniano je nie tylko wśród gości 

ogrodu, lecz rozsyłano po całej Anglii. Oprócz anonsów prasowych londyńscy 

organizatorzy pierwsi zaczęli przygotowywać dla swoich słuchaczy drukowane 

programy. Tak postępowali choćby John Ella, skrzypek i założyciel Musical Union, oraz 

Thomas Alsager, redaktor naczelny „The Times” i założyciel Beethoven Quartet 

Society491. Oba towarzystwa powstały w 1845 roku i organizowały koncerty kameralne. 

Niekiedy programy z omówieniami utworów wysyłano na domowe adresy członków 

towarzystw, dołączając fragmenty partytur lub wyciągi fortepianowe492.  

Jak pisze Lydia Goehr, notki programowe pojawiły się w momencie, gdy rozwijać zaczął 

się koncept dzieła muzycznego493. Drukowane programy służyły edukowaniu 

i wychowywaniu publiczności, która musiała nauczyć się, jak słuchać nie tylko muzyki, 

ale każdego pojedynczego dzieła muzycznego dla niego samego, doceniać niuanse 

i historyczne znaczenie utworu. Były również skutecznym sposobem dyscyplinowania 

audytorium, które zamiast rozmawiać w trakcie koncertu, oddawało się cichej lekturze 

programu494.  

 
491 Danuta Gwizdalanka, Złoty wiek muzyki kameralnej…, s. 87. 
492 Ibidem, s. 27–28. 
493 Lydia Goehr, The Imaginary Museum of Musical Works…, s. 240. 
494 Ibidem, s. 237. 
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Skupione i pełne respektu dla dzieła kompozytorskiego słuchanie na koncercie zostało 

w XX wieku pogłębione i przekształciło się w słuchanie rozumiejące. Schönberg bardzo 

skrupulatnie egzekwował od swojej publiczności nie tylko słuchanie uważne, ale także 

analityczne, czemu miało służyć powtarzanie utworów dla ich lepszego poznania. 

Schönberg twierdził wręcz, że nawet dwukrotne wysłuchanie utworu na koncercie nie 

daje pełnego wyobrażenia o dziele, dlatego nakazał swojej publiczności bezwzględne 

powstrzymywanie się od aplauzu. Spontaniczna reakcja po wykonaniu utworu w postaci 

oklasków miała być zastąpiona recepcją możliwie neutralną, bezstronną i obiektywną. 

Ewentualne uprzedzenia słuchaczy względem wykonywanej muzyki niwelowała zasada 

nieogłaszania programu koncertu aż do momentu jego rozpoczęcia. Koncerty 

organizowane przez Schönberga przypominały seminaria kompozytorskie i wymagały od 

obecnych najwyższej otwartości i profesjonalizmu.  

Po drugiej wojnie światowej ten profesjonalizm został wywyższony przez Adorna, który 

wprowadził hierarchię sposobów słuchania „od w pełni adekwatnego słuchania, 

odpowiadającego rozwiniętej świadomości najbardziej zaawansowanych 

profesjonalnych muzyków, do całkowitego braku zrozumienia i zupełnej obojętności na 

materiał”495. W Einleitung in die Musiksoziologie (1962) Adorno wyróżnił osiem typów 

słuchaczy: ekspertów, dobrych słuchaczy, konsumentów kultury, słuchaczy 

emocjonalnych, słuchaczy resentymentu, ekspertów od jazzu, słuchaczy rozrywkowych 

i słuchaczy obojętnych. Najwyżej postawił ekspertów, choć jednocześnie zaznaczył, że 

„w panujących warunkach społecznych czynienie ekspertów ze wszystkich słuchaczy 

byłoby oczywiście przedsięwzięciem nieludzko utopijnym”496. Z drugiej jednak strony 

nawet na niższych szczeblach hierarchicznej drabiny znajdują się „znawcy”, czy będą to 

pogardzani przez filozofa eksperci od jazzu (Jazz-Experte), czy entuzjaści rodzącego się 

w latach sześćdziesiątych XX wieku ruchu muzyki dawnej (Ressentiment-Hörer). Nawet 

konsument kultury zostaje wyposażony przez Adorna w kompetencje „dobrze 

poinformowanego kolekcjonera płyt”, który przychodzi na koncerty przygotowany497. 

 
495 Theodor W. Adorno, Introduction to the Sociology of Music, tłum. E.B. Ashton, The Seabury Press, 

New York 1976, s. 3. 
496 Ibidem, s. 5. 
497 Ibidem, s. 6. 
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Typologia Adorna oparta jest na wywyższeniu nowej muzyki ponad inne gatunki, czego 

filozof nie ukrywa498. W istocie ukazuje pewien ideał, a z naszej perspektywy – schemat 

percepcyjny wpisany w odbiór tej formy sztuki. Zgodnie z tym schematem słuchanie 

uważne i rozumiejące, analityczne i – jak mówił Adorno – „strukturalne”, lepiej 

odpowiada ogólnym założeniom i ambicjom nowej muzyki niż słuchanie nieświadome, 

odruchowe, przygodne i naiwne, nie mówiąc już o słuchaniu muzyki dla rozrywki czy 

dla wywoływanych przez nią emocji. Koncepcja „eksperckiego” słuchania Adorna jest 

radykalna i – jak napisał filozof – utopijna. Niemniej wyznacza ona horyzont myślenia 

o odbiorze muzyki, nie tylko zresztą nowej. Nicholas Cook w książce Music, Imagination 

and Culture wyróżnił dwa rodzaje odbioru: postulowane przez teoretyków muzyki, takich 

jak – obok Adorna – Eduard Hanslick i Carl Dalhaus, „słuchanie muzykologiczne” oraz 

będące jego przeciwieństwem, choć wcale nie gorsze czy mniej wartościowe słuchanie 

dla przyjemności, nazywane przez niego „słuchaniem muzycznym”499.  

W wersji pośredniej, mniej hierarchicznej i bardziej otwartej, idea słuchania 

rozumiejącego i zarazem zmysłowego realizuje się w koncepcji myślącego ucha Pierre’a 

Bouleza, którą francuski kompozytor zdefiniował jako włączenie słuchacza w proces 

wykonawczy przez aktywne, świadome, rozumiejące, ale i emocjonalnie zaangażowane 

słuchanie. Koncepcja ta stanowi ramę programową i rodzaj motta dla Pierre Boulez Saal: 

Pierre Boulez Saal to przestrzeń, w której myślące ucho jest w swoim żywiole. […] 

Myślące ucho słucha aktywnie: łączy emocje, myśli i odczucia, podchodzi do dźwięku 

z niepodzielną uwagą i w ten sposób tworzy znaczenie. W przeciwieństwie do zwykłego 

słyszenia (simply hearing) jest ono zanurzone w złożony proces percepcji zmysłowej 

i refleksji intelektualnej500. 

Intelektualizm słuchania, wpisany w koncepcję myślącego ucha, jest rozszerzeniem 

Boulezowskiej strategii programowania – opartej na analizie i tworzeniu znaczeń – 

i przeniesieniem jej także na grunt percepcji. Z kognitywną postawą wobec muzyki 

koresponduje również kształt sali imienia Bouleza, przypominającej teatr anatomiczny.  

 
498 Zarzuca entuzjastom muzyki dawnej, że uciekają w przeszłość, konsumentom kultury, że „prawie 

zawsze są wrogami wrażliwej nowej muzyki”, a znawcom jazzu, że „uważają się za zuchwałych 

awangardzistów, choć to, co postrzegają jako największe ekscesy, ponad pół wieku temu zostało 

prześcignięte i konsekwentnie zrealizowane w muzyce poważnej” (ibidem, s. 5–13). 
499 Nicholas Cook, Music, Imagination and Culture, Oxford University Press, New York 1992, s. 152. 
500 Pierre Boulez Saal, strona internetowa, https://boulezsaal.de/about-the-hall/vision [dostęp: 31.7.2019]. 

https://boulezsaal.de/about-the-hall/vision
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Kognitywną recepcję nowej muzyki wspierają drukowane programy, które niekiedy 

przypominają całkiem opasłe antologie, zawierające muzykologiczne eseje, wywiady 

z kompozytorami i wykonawcami oraz szczegółowe informacje biograficzne. 

Standardem jest to, że kompozytorzy objaśniają swoje dzieła w notkach programowych. 

Brak tekstowego omówienia utworu jest rozczarowujący dla słuchaczy i krytyków, 

a także niekomfortowy dla organizatorów, dla których redakcja i wydawanie drukiem 

programu koncertu z omówieniem jest często elementem instytucjonalnej rutyny. Od 

kompozytorów oczekuje się, że będą teoretyzować na temat własnej twórczości i w ten 

sposób wesprą efektywną, rozumną recepcję swojej muzyki501. Niemniej wymawianie się 

muzyków od tworzenia i publikacji notek programowych wcale nie jest tak rzadkie. 

Ratunkiem są eseje krytyków próbujących wniknąć w materię muzyczną, opisać 

wykorzystane w utworach techniki wykonawcze i przybliżyć niuanse warsztatu 

kompozytorskiego. A jednak ta, zdawałoby się – sensowna, forma wsparcia komunikacji 

z odbiorcą razi wielu twórców, którzy, jak Robert Ashley, „rozpaczają z powodu notek 

programowych”502. 

Dla Ashleya notki programowe są, tak jak sala koncertowa czy koncept dzieła jako 

obiektu, elementem urządzenia koncertu, wpisanym w jego formułę i wspierającym 

typowe dla niego schematy percepcyjne. Ten, zdawałoby się – błahy, dodatek do koncertu 

nie jest ani niewinny, ani łatwy do wyeliminowania:  

Mój przyjaciel Thomas Buckner długo marzył o koncercie bez notek programowych, bez 

przypisanego autorstwa, bez wyjaśniania, czego należy się spodziewać. Z przykrością 

muszę stwierdzić, że dotąd nie zrealizował swojego zamiaru, czego nie mam mu jednak 

za złe. Jest to w dużej mierze sprzeczne z tym, czego na koncercie oczekuje publiczność. 

Ale myślę, że to ważna idea. Byłoby wspaniale pójść na koncert i mieć możliwość 

posłuchać muzyki, jakby była całkowicie nowa503. 

Inaczej problem notek programowych widzi Johannes Kreidler, dla którego tekstowe 

omówienie utworu pozostaje ważnym elementem pełnej recepcji muzyki: 

 
501 O recepcyjno-poznawczych korzyściach płynących z tworzenia i lektury notek programowych pisze 

Ewa Schreiber (“It is my world, to which you are invited…”. Composers’ self-reflection in the 

programme books of the Warsaw Autumn (1999–2016), „Musicology Today” 2017, 14, s. 37–53). 
502 Robert Ashley, “We need more music”. Opera versus Recital, [w:] idem, Outside of Time. Ideas about 

Music / Außerhalb der Zeit. Gedanken über Musik, red. i tłum. Ralf Dietrich, Edition MusikTexte, Köln 

2009, s. 150. 
503 Ibidem, s. 146.   
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Nie należę do frakcji kompozytorów, którzy mają fobię notek programowych. […] Wręcz 

przeciwnie: lubię informację, wraz z percepcją estetyczną chcę przetwarzać rzeczy 

nieestetyczne (nie lubię jednak tekstów programowych, które same chcą być sztuką; 

wierzę w interakcję tego, co zmysłowe, i tego, co konceptualne). […] Tym, co dziś 

odróżnia ją [nową muzykę – przyp. M.P.] od muzyki rozrywkowej, nie są już atonalne 

septole piano pianissimo klarnetu kontra cztery akordy na krzyż hałaśliwego zespołu 

punkowego, lecz przede wszystkim koncept. Jak to przekazać razem z muzyką – oto jest 

pytanie! Jednak rutynowa forma komentarza kompozytora do utworu, drukowana 

w książeczce programowej, jest wręcz amatorska504. 

Nowa muzyka przeżyła zwrot konceptualny, który zaważył również na jej recepcji. Harry 

Lehmann postawił tezę, że refleksja jest dla współczesnej sztuki i muzyki konstytutywna, 

gdyż: 

Do najważniejszych zdobyczy historycznej awangardy należy stwierdzenie, że może 

istnieć sztuka, która nie spełnia się bezpośrednio w estetycznym postrzeganiu. Sztuka 

konceptualna wyznacza w tym rozwoju punkt końcowy, symptomatyczny dla całej sztuki 

współczesnej. W sferze produkcji postępuje ona w trybie wysoce konceptualnym, zaś 

w sferze odbioru wymaga komentarza505. 

Niemniej ten komentarz może przybrać różną postać, a refleksja o sztuce może być 

inicjowana w mniej konwencjonalnej formie, co postuluje Kreidler. Wszystko zależy od 

tego, jak publiczność ma słuchać muzyki i jak kompozytor aranżuje całą sytuację 

słuchową. Dla każdego utworu może być ona nieco inna i nie ma potrzeby ujednolicania 

recepcji muzyki w koncercie w postaci rutynowej notki programowej.  

Notki programowe są w Nowej Muzyce zaskakująco słabo rozwinięte w stosunku do jej 

rozbudowanych partytur. Jeśli informacja językowa o utworze jest ważna, przygotujcie 

prezentację, wyświetlcie tekst (nie literaturę!) na ścianie lub samodzielnie rozdajcie 

ulotki dotyczące utworu (i zatroszczcie się o odpowiednie oświetlenie sali). Jeśli tekst 

jest stosunkowo nieistotny, to zgaście światła, żeby ludzie słuchali, albo wyrzućcie tekst 

w ogóle! Informacje można również przekazać, podając adres strony internetowej do 

późniejszego przejrzenia. Jeśli zaś wszystko to ma być pozostawione decyzji słuchacza, 

to w zasadzie najbardziej odpowiednia byłaby otwarta forma całego dzieła – oprócz 

swobody czytania tekstu zapewniająca także swobodę słuchania muzyki – ale nie 

konwencjonalny koncert, na którym muzyka wykonywana jest jak w stereoskopie 

 
504 Johannes Kreidler, Textinstallation, [w:] Johannes Kreidler, Harry Lehmann, Klaus-Steffen Mahnkopf, 

Musik, Ästhetik, Digitalisierung. Eine Kontroverse…, s. 116–117. 
505 Harry Lehmann, Dziesięć tez na temat krytyki sztuki…, s. 53. 
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[Guckkasten]. Jeśli jednak jest to ścisła forma koncertowa, to trochę więcej ścisłości też 

dobrze zrobiłoby tekstowi programowemu506. 

Notka programowa w postaci standardowego komentarza odkompozytorskiego albo 

drukowany program z analitycznym esejem muzykologa na temat wykonywanego 

programu wspiera kognitywny odbiór muzyki, jednocześnie jednak ukierunkowuje, 

normalizuje i w konsekwencji zawęża komunikację artystyczną w koncercie. W skrajnym 

wypadku staje się narzędziem manipulacji, formą „zarządzania wrażeniami”. Gordon 

Downie zauważa, że notki programowe mogą być przesiąknięte językiem marketingu 

i kształtować relację kompozytor – odbiorca na wzór relacji sprzedawca – klient507.  

Sposób odbioru nowej muzyki preferowany i wspierany przez instytucję koncertu, z jej 

charakterystyczną przestrzenią, rytuałami, konceptem dzieła kompozytorskiego oraz 

formą przekazywania wiedzy o nim w postaci notki programowej, musi jednak 

zaskakiwać, gdy weźmie się pod uwagę wielość alternatywnych koncepcji odbioru 

wpisanych w dwudziestowieczną twórczość muzyczną. Dotyczy to zwłaszcza muzyki, 

której nie pisano z myślą o wykonaniu na sali koncertowej, która ze „świątyni muzyki” 

przeistoczyła się w XX wieku w „salę seminaryjną”. Inny typ słuchacza projektował dla 

swojej muzyki już Erik Satie, wspólnie z Dariusem Milhaudem komponując na wystawę 

w Galerie Barbazange w 1920 roku muzykę-mebel. Jej istotę porównywał z deseniem 

tapety, który zdobi pomieszczenie, lecz nie absorbuje uwagi. Muzyka-mebel miała być 

przyjemnym wyposażeniem wnętrza – i niczym więcej. Satie „umeblował” galerię także 

utworami innych kompozytorów, w tym fragmentami z Mignon Ambroise’a Thomasa 

i Danse Macabre Camille’a Saint-Saënsa. Chciał, by muzyka wpasowała się we własne 

otoczenie, tworząc symbiotyczną przestrzeń miejskich hałasów. Satie tak definiował 

warunki akustyczne dla muzyki-mebla: „Powinna ona łagodzić hałas noży i widelców, ale 

ich nie przykrywać całkowicie i nie być zbyt natarczywa. Powinna meblować często 

przedłużające się milczenie między gośćmi. Powinna udaremniać im banały. Z drugiej 

strony powinna naturalizować szum ulicy, który nieskrępowanie wchodzi do gry”508. 

Odbiór mniej skonwencjonalizowany, ale często niemniej uważny i efektywny, marzył 

się wielu kompozytorom, którzy rozwijali wokół niego własne estetyki, jak głębokie 

 
506 Johannes Kreidler, Textinstallation…, s. 117. 
507 Gordon Downie, Cultural Production as Self-Surveillance: Making the Right Impression, 

„Perspectives of New Music” 2008, 46(1), s. 198–200. 
508 Ibidem, s. 106. 
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słuchanie Pauline Oliveros, wielogodzinne medytacje dźwiękowe i minimal music La 

Monte Younga, słuchanie immersyjne przez zanurzenie w „muzycznej łaźni” Éliane 

Radigue czy słuchanie przez dotyk Jagody Szmytki.  

Karlheinz Stockhausen eksperymentował z percepcją muzyki w koncercie na przełomie 

lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku, zwracając uwagę m.in. na praktykę 

wartościowania utworów:  

Jesteśmy przyzwyczajeni do porównywania różnych „kompozycji” granych jedna po 

drugiej. W Ensemble utwory dwunastu kompozytorów są grane równocześnie. […] 

Rezultat w postaci czterogodzinnego procesu jest więcej niż sumą pojedynczych 

„utworów”: to kompozycja z kompozycji, która fluktuuje między pełną izolacją 

pojedynczych zdarzeń i totalną zależnością wszystkich warstw, a także między 

zdeterminowaniem i nieprzewidywalnością509.  

Nałożenie na siebie dwunastu kompozycji w Ensemble Stockhausen nazwał 

„wertykalizacją percepcji zdarzeń i relatywizacją definitywnej formy”, odcinając się 

w ten sposób od fetyszu dzieła jako doskonale skończonej myśli kompozytorskiej 

i podkreślając relacyjność muzyki, która nie jest oderwana od tego, co ją bezpośrednio 

otacza.  

John Cage, wielki admirator Erika Satiego, dążył z kolei do całkowitej dekoncentracji 

odbioru i sprzeciwiał się muzyce jako „sztuce skupiania uwagi”510. Lubił jednak, kiedy 

wiele rzeczy dzieje się równocześnie. Decentralizacja percepcji, dehierarchizacja zdarzeń 

i afirmacja przypadku legły u podstaw m.in. happeningu Musicircus. Pod patronatem 

Cage’a w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku odbywały się happeningi 

muzyczne i parateatralne działania artystów związanych z grupą Fluxus. W event scores 

wpisana była zupełnie inna percepcja, inaczej programowany był udział publiczności, 

która z biernego uczestnika koncertu stawała się współtwórcą czy wręcz materią 

kompozycji511. W takich utworach, jak choćby Audience Pieces Bena Vautiera, a także 

bardziej współczesnych kompozycjach Petera Ablingera i Billa Dietza, sposoby słuchania 

oraz rytuały koncertowe zostały skonceptualizowane i poddane kompozytorskim 

 
509 Karlheinz Stockhausen, Texte zur Musik…, t. 3, s. 212. 
510 John Cage w: Cole Gagne, Tracy Caras, An Interview with John Cage (1975), „New York Arts 

Journal” 1976, 1 [za: Richard Kostelanetz, Conversing with Cage…, s. 88]. 
511 Na przykład w Audience Pieces Bena Vautiera czy Public Opinion Descends Upon the Demonstrators 

Roberta Ashleya. Więcej na ten temat – por. Antoni Michnik, Publiczność wyzwolona (ze znakiem 

zapytania). Normy koncertowego zachowania i partycypacja widowni w późnej nowoczesności, 

„Glissando” 2021, 39, s. 72–81. 
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eksperymentom. W konceptualnej pracy L’école de la claque, powstałej w 2017 roku na 

zamówienie festiwalu Donaueschinger Musiktage, Bill Dietz przygotował wiele 

interwencji w koncerty festiwalu, inspirowane historycznymi zachowaniami 

publiczności. Kompozytor zwrócił uwagę na fakt, że mimo wielu innowacji w obszarze 

materiału muzycznego, a nawet mimo częstego buczenia, obyczaje na koncertach nowej 

muzyki pozostały niezmienione. Publiczność Donaueschinger Musiktage Dietz 

zidentyfikował jako ekspercką i potencjalnie krytyczną, co jednak nie przekłada się na 

niezależność ocen wyrażaną w formie wysoce skonwencjonalizowanego stadnego 

aplauzu. 

Problem oklasków powrócił także w refleksji Johannesa Kreidlera, który w 2015 roku 

napisał manifest Gegen Applaus512. Przytoczył w nim koronny argument Schönberga 

o niezdolności do rzetelnej oceny po jednorazowym wysłuchaniu utworu. Zwrócił też 

uwagę na korumpujący i dalece nieodpowiedni względem wielu dzieł konwencjonalny 

rytuał oklaskiwania utworów: 

Perspektywa oklasków bądź lęk przed nimi korumpuje kompozytorów i wykonawców, 

prowadzi do potrzeby podobania się, sprzyja bezpiecznym efektom, uzależnia, karmi 

twórczość artystyczną, która potwierdza zgodne opinie. Jednak po Requiem Mozarta, po 

Aforyzmach Weberna, a także po wykonaniu Saló Pasoliniego czy Hamletmaschine 

Müllera i wobec Pisuaru Duchampa potrzebne są inne reakcje niż zgodne przyłączenie 

się do masowego aplauzu513. 

Johannes Kreidler przekonuje, że współczesne dzieła często domagają się zupełnie innej 

reakcji, a także że oklaski powodują natychmiastowe wyobcowanie i zneutralizowanie, 

a nawet zgilotynowanie dzieła (gra słowami Beifall – Fallbeil). Kreidler odnosi się 

również krytycznie do sztywnej sytuacji koncertowej, która – ku jego zadowoleniu – 

coraz częściej jest rozluźniana, a publiczność może wchodzić i wychodzić oraz 

konsumować w trakcie koncertu drinki. Tradycyjną ramę koncertu podsumowuje celnie: 

„To utwór powinien wbijać w krzesło, a nie konwencja”. 

Zdania Schönberga i Kreidlera nie podziela badaczka aplauzu Jutta Toelle. Uważa ona, 

że oklaski pełnią ważną funkcję w koncercie i zwyczajnie się publiczności należą. Ma to 

związek z tym, jak dyscyplinujący jest koncertowy rytuał: „Na koncertach muzyki 

 
512 Johannes Kreidler, Gegen Applaus, „Neue Zeitschrift für Musik” 2015, 3, http://www.kreidler-

net.de/theorie/kreidler__gegen_applaus.pdf [dostęp: 5.1.2021]. 
513 Ibidem.  

http://www.kreidler-net.de/theorie/kreidler__gegen_applaus.pdf
http://www.kreidler-net.de/theorie/kreidler__gegen_applaus.pdf
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poważnej czy przedstawieniach teatralnych, po dłuższym siedzeniu w ciszy, ludzie 

domagają się oklasków, aby zaspokoić swoją potrzebę ruchu i wyrwania się z biernej roli. 

Jest to sposób rozładowania napięcia”514. 

Svenja Reiner zwróciła uwagę na ukryty w postulacie Kreidlera dziewiętnastowieczny 

wzorzec dzieła sztuki jako zamkniętego, autonomicznego obiektu, które może zostać 

„zniszczone” przez niewłaściwy odbiór, a także figury artysty geniusza, który żąda od 

publiczności odpowiedniego zachowania i respektu względem jego artystycznej pracy515. 

Jej zdaniem, aplauz jest momentem emancypującym słuchacza ze sztywnej 

i z dyscyplinującej sytuacji odbioru. Jest to również wyraz aprobaty i pochwały dla 

wykonawców czy – jak napisała Toelle – rodzaj nagrody lub napiwku. Hanns-Werner 

Heister nazwał aplauz „bezgotówkowym prezentem”516. Także przeciw temu 

zaprotestował Kreidler: „Muzykom i kompozytorom należy po prostu godziwie płacić, 

wtedy publiczność nie musi ich oklaskiwać. Oprócz płatności uwaga byłaby właściwą 

formą uznania. Brak oklasków to głośniejsze oklaski. Oklaski są krzywdzące, cisza jest 

komplementem”517. 

Wielu artystów całkiem świadomie tak kształtuje dramaturgię koncertu, aby uniknąć 

oklasków zarówno po pojedynczych utworach, jak i po całym programie. Muzycy nie 

kłaniają się między utworami, jeśli miałoby to zburzyć dramaturgiczną ciągłość 

programu, albo zaczynają grać przed pojawieniem się publiczności na sali koncertowej 

lub siedzą już na swoich miejscach na estradzie gotowi do grania i w ten sposób 

zapobiegają oklaskom na wejście.  

Oklaski są elementem wytrącającym z immersyjnego doświadczenia, wyznaczają 

początek i koniec koncertu. W sytuacji, gdy rozmyte są granice czasowe koncertu, kiedy 

ani początek, ani koniec nie jest jasno wyznaczony, jak na koncertowych maratonach lub 

wykonaniach w konwencji galeryjnej, aplauz staje się często zbędny lub jest wręcz nie 

 
514 Interview mit Applausforscherin Jutta Toelle: Beifall tut gut, „Rheinpfalz”, 27.1.2019, 

https://www.rheinpfalz.de/startseite_artikel,-interview-mit-applausforscherin-jutta-toelle-beifall-tut-gut-

_arid,1367283.html [dostęp: 21.7.2021]. 
515 Svenja Reiner, Lässt es sich falsch hören? Eine historisch-kulturwissenschaftliche Kontextualisierung 

von Hör-Idealen im Neue Musik-Konzert, [w:] Gender und Neue Musik. Von den 1950er Jahren bis in die 

Gegenwart, red. Vera Grund, Nina Noeske, Transcript Verlag, Bielefeld 2021, s. 323–324. 
516 Hanns-Werner Heister, Geldloses Geschenk und archaisches Zeremoniell. Der Konzert-Beifall als 

Honorar- und Aktivitätsform, „International Review of the Aesthetics and Sociology of Music” 

1984, 15, 2, s. 91–128. 
517 Johannes Kreidler, Gegen Applaus… 

https://www.rheinpfalz.de/startseite_artikel,-interview-mit-applausforscherin-jutta-toelle-beifall-tut-gut-_arid,1367283.html
https://www.rheinpfalz.de/startseite_artikel,-interview-mit-applausforscherin-jutta-toelle-beifall-tut-gut-_arid,1367283.html
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na miejscu. Oklaski jako forma podziękowania mają rację bytu m.in. wtedy, gdy nie jest 

możliwe, by każdy słuchacz z osobna podziękował artyście za jego występ. Kiedy 

przestrzeń komunikacji zostaje radykalnie zawężona, jak to jest w projektach one to one, 

to oklaski często zostają zastąpione przez bardziej spontaniczne i bezpośrednie reakcje.  

Zwyczaj oklaskiwania aktorów, mówców czy władców znany był już w starożytności. 

Przez wieki oklaski stawały się coraz bardziej kontrolowane i zdyscyplinowane, a dawne 

spontaniczne reakcje w rodzaju głośnych wiwatów, gwizdów, tupania i krzyczenia 

zastąpiło na przełomie XIX i XX wieku konwencjonalne bicie brawa. Jutta Toelle 

zauważyła, że obecnie reakcje publiczności stają się coraz bardziej powściągliwe:  

Wszystkiemu winne są smartfony. Jeśli ciągle trzymasz rękę w górze, żeby filmować 

scenę, trudno jest klaskać. Piosenkarz rockowy Jack White na swoich koncertach 

udostępnia nawet zamykane woreczki, do których słuchacze muszą włożyć swoje 

telefony komórkowe i które można otworzyć dopiero po koncercie518. 

Technologia jest tym czynnikiem, który najszybciej zmienia nawyki percepcyjne: 

z jednej strony osłabia zdolność koncentracji i poczucie obecności na koncercie, z drugiej 

zaś – rozszerza wachlarz form obcowania z muzyką, które stają się hybrydowe. Niektórzy 

artyści i organizatorzy wykorzystują telefony komórkowe jako interfejsy, dzięki którym 

słuchacze mogą w nowy, ich zdaniem – pełniejszy, sposób przeżywać muzykę na 

koncercie519. Filharmonie inwestują w aplikacje, które ułatwiają zdobycie wiedzy 

o muzyce, a także umożliwiają uczestnictwo w koncertach zarówno na żywo, jak 

i wirtualnie520. Niekiedy publiczność zachęcana jest do używania smartfonów w czasie 

koncertu, jak w serii utworów Concentus Apparatus Rafała Zapały.  

Strategie wyposażania słuchaczy w nowe technologie na koncercie opierają się na 

argumencie, że poszerzenie wiedzy o muzyce prowadzi do pogłębionego słuchania. 

„Nowa jest jednak obietnica, że nie tylko pogłębia to rozumienie muzyki, ale także 

 
518 Interview mit Applausforscherin Jutta Toelle: Beifall tut gut… 
519 Przykłady takich aplikacji podaje Christian Thoreau (Vom Programmzettel zur Listening-Apps. Eine 

kurze Geschichte des geführten Hörens, [w:] Das Konzert. Beiträge zum Forschungsfeld der Concert 

Studies…, s. 165–196).   
520 Za przykłady niech posłużą projekty NOSPR AI – aplikacja, w której sztuczna inteligencja odpowiada 

na pytania dotyczące muzyki klasycznej, oraz Digital Concert Hall, internetowe transmisje koncertów 

Filharmoników Berlińskich. 
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wzmacnia jej doświadczanie na żywo”521. Obszar ten, m.in. przy użyciu technologii VR, 

bada kompozytor Alexander Schubert. 

W dobie Internetu formy słuchowego odbioru zróżnicowały się i niekiedy wręcz 

spolaryzowały. Jak trafnie zauważa Ola Stockfelt: 

Dziś możemy usłyszeć niemal każdy styl muzyczny w dowolnym otoczeniu i dowolnej 

sytuacji. […] Taki stan rzeczy jest ciągle względnie świeżą sprawą. Jeszcze nie tak 

dawno, żeby usłyszeć operę, trzeba było pójść do teatru, a jedynym sposobem na to, by 

usłyszeć gitarę, było zajęcie miejsca możliwie blisko gitarzysty. Rozmaite style 

muzyczne były nieoficjalnie powiązane ze specyficznym otoczeniem i specyficznymi 

relacjami między wykonawcą a słuchaczem522.  

Nastąpiło otwarcie na rozmaite niehierarchiczne i nieortodoksyjne sposoby słuchania, 

które coraz częściej stają się elementem kuratorskiej strategii, a przynajmniej refleksja 

nad zmieniającą się percepcją stanowi punkt wyjścia przemyślenia sytuacji koncertowej 

oraz sposobu słuchania muzyki na koncercie. To samo dotyczy dzieł muzycznych, które 

z nienaruszalnych obiektów sztuki ujętych w partytury przemieniły się w materiał 

muzyczny (sample), który można poddać edycji523. Peter Szendy zwraca uwagę, że 

dawne praktyki aranżacji i transkrypcji zostały zaktualizowane w postaci remiksu, który 

jest praktyką słuchania krytycznego i relacyjnego524. Z punktu widzenia kuratorstwa 

muzycznego remiks jest pojęciem ważnym, jeśli nie kluczowym, i często obie praktyki – 

kuratorstwo i remiks – pojawiają się we wspólnym kontekście: kurator jest niczym didżej, 

który miksuje utwory innych twórców. Tak kuratorstwo definiował Brian Eno: 

w 1991 roku na łamach pisma „Artforum” napisał on, że istotą kuratorstwa jest „ponowna 

ocena, odsiew, przetworzenie i nowe łączenie”525.  

Wykonywanie muzyki poza salą koncertową, w przestrzeni publicznej, w galerii sztuki 

czy w przestrzeni wirtualnej, samo w sobie zmienia warunki odbioru i neutralizuje 

koncertowe rytuały. Rozluźnia rygory słuchowe, wprowadza swobodę ruchu, 

indywidualizuje percepcję, umożliwia interakcję i partycypację. Czasem inna aranżacja 

 
521 Christian Thorau, Vom Programmzettel zur Listening-Apps. Eine kurze Geschichte des geführten 

Hörens…, s. 184. 
522 Ola Stockfelt, Odpowiednie sposoby słuchania, [w:] Kultura dźwięku. Teksty o muzyce nowoczesnej, 

wybór i red. Christoph Cox, Daniel Warner, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2010, s. 122.  
523 Harry Lehmann, Rewolucja cyfrowa w muzyce… 
524 Peter Szendy, Listening. A history of our ears…, s. 137. 
525 Ten i poprzedni cytat za: Simon Reynolds, Retromania. Jak popkultura żywi się własną 

przeszłością…, s. 187–188.  
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dobrze znanej przestrzeni potrafi odmienić sposób słuchania muzyki, przybliżyć koncert 

do wydarzenia towarzyskiego – albo koncertu rockowego, jak w swoim projekcie Liquid 

Room uczynił belgijski Ensemble Ictus. Muzyków zainspirował kompozytor Fausto 

Romitelli, który dokonał udanej syntezy języka nowej muzyki i rocka, ale problem ten 

zauważał także m.in. Robert Ashley: „To są właśnie warunki koncertu. Czytanie 

partytury. Alienacja publiczności. Osłabienie doświadczenia muzycznego. Ciekawe, że 

nie stało się tak z jazzem czy muzyką popularną. Może dlatego jazz i muzyka popularna 

są popularne”526. Także Pierre Boulez w latach siedemdziesiątych XX wieku próbował 

tchnąć atmosferę Woodstock w koncerty Filharmoników Nowojorskich, organizując 

słynne Rug Concerts, na których publiczność siedziała na dywanach. 

Sceptyczni względem dyscyplinującego, analitycznego słuchania będącego częścią 

rytuału koncertowego artyści aranżują sytuacje, w których słuchacz sam decyduje, jak 

słuchać muzyki. Nie chodzi tu tylko o oddanie sprawiedliwości dziełu, jak choćby 

wielogodzinnej, późnej muzyce Mortona Feldmana. Stawką jest też usłyszenie dobrze 

znanego utworu inaczej niż zwykle, a także wzmocnienie doświadczenia uczestnictwa 

w koncercie. I wreszcie: zbadanie politycznego potencjału publiczności jako grupy, którą 

łączy coś więcej niż tylko „wspólne słuchanie w samotności”, oraz próba odpowiedzi na 

pytanie postawione przez Georginę Born: 

Co oznaczałoby przyznanie realnym odbiorcom pewnej równości i wolności, uznanie 

odbiorców za eksperymentalne, być może agonistyczne formacje społeczne oraz 

uwolnienie takich eksperymentów wśród odbiorców – w tym różnorodnych prób 

urzeczywistnienia demokracji?527 

  4.3.1. Sleep concerts 

Na klasycznym koncercie oczekuje się od publiczności najwyższej koncentracji i uwagi. 

Sposób słuchania wpisany w medium koncertu opiera się na estetycznej kontemplacji 

dzieła muzycznego oraz sztuki wykonawczej, a od XX wieku dodatkowo na rozumieniu 

ich historycznego i formalnego znaczenia, wreszcie – na ocenie i typowaniu 

potencjalnych arcydzieł do kolekcji muzyki współczesnej spośród utworów 

prezentowanych w programie koncertu. Wielu kuratorów i muzyków prezentowanych 

 
526 Robert Ashley, “We need more music”. Opera versus Recital, [w:] idem, Outside of Time. Ideas about 

Music / Außerhalb der Zeit. Gedanken über Musik…, s. 151–152. 
527 Georgina Born, The Audience and Radical Democracy, „Darmstädter Beiträge zur Neuen Musik” 

2012, 25, red. Michael Rebhahn, Thomas Schäfer, Schott Musik, Mainz (e-book). 
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w niniejszej pracy stara się wyjść poza ten schemat percepcji i np. rozluźnić 

dyscyplinującą atmosferę sali koncertowej przez wprowadzenie możliwości rozmowy, 

konsumpcji, ruchu i wyjścia z sali w trakcie trwania koncertu. Inni przearanżowują 

przestrzeń słuchania tak, by była ona dla publiczności bardziej komfortowa i sprzyjająca 

skupionemu słuchaniu, zamieniając choćby twarde krzesła na miękkie dywany, na 

których można się wygodnie położyć. Artyści pozwalają też słuchaczom samodzielnie 

zdecydować, jak i czego chcą słuchać.  

Ciekawym przykładem koncertów, które inscenizują radykalnie odmienną sytuację 

słuchania, są koncerty do spania. Choć nie są one wynalazkiem XXI wieku, w ostatniej 

dekadzie odrodziły się w wielu nowych realizacjach528. Organizowane niegdyś 

w niszowych kręgach awangardy, dziś coraz częściej wchodzą do repertuarów takich 

instytucji jak filharmonia i opera. W rozdziale tym przeanalizuję dwa projekty, które 

w ostatnich latach prezentowane były zarówno na festiwalach muzyki współczesnej, jak 

i w obiegu muzyki klasycznej: Sleep Concert Roberta Richa i Sleep Maxa Richtera. 

Scharakteryzuję wpisany w nie sposób słuchania, a także spróbuję odpowiedzieć na 

pytanie, skąd się bierze rosnąca popularność tego rodzaju przedsięwzięć, na jakie 

potrzeby odpowiadają i jakiego rodzaju doświadczenie oferują.   

Muzyka była oczywiście od dawien dawna używana jako środek nasenny – kołysanki 

znane są we wszystkich kulturach muzycznych. Muzyka jako praktyka mogła być 

używana zgodnie ze swoim przeznaczeniem i dopiero przemiana w dzieło spowodowała, 

że kołysanka utraciła pierwotną funkcję, stając się obiektem estetycznym. Taki los 

spotkał Wariacje Goldbergowskie Bacha, pisane jako kołysanka i lek na bezsenność dla 

hrabiego Hermana Karla von Keyserlinga, których dziś słucha się w sali koncertowej.  

Jako eksperymenty artystyczne długie, całonocne koncerty maratony pojawiły się 

w szóstej dekadzie XX wieku. Organizował je choćby La Monte Young w loftach na 

Manhattanie529. W 1963 roku w Pocket Theatre w Nowym Jorku John Cage doprowadził 

do trwającego blisko dwadzieścia godzin prawykonania Vexations (1893) Erika Satiego, 

pierwszego tak długiego utworu, który stał się inspiracją dla wielu podobnych wydarzeń. 

 
528 Philip Sherburne, The History of Sleep Music: Songs in the Key of Zzz, „Pitchfork”, 20.10.2015, 

https://pitchfork.com/features/article/9738-songs-in-the-key-of-zzz-the-history-of-sleep-music/ [dostęp: 

17.12.2021]. 
529 Sound and Light: La Monte Young and Marian Zazeela, red. William Duckworth, Richard Fleming, 

Bucknell University Press, Lewisburg 2009, s. 99. 

https://pitchfork.com/features/article/9738-songs-in-the-key-of-zzz-the-history-of-sleep-music/
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Wydłużenie czasu trwania zarówno pojedynczego utworu muzycznego, jak i koncertu 

miało swoje źródła w inspiracjach muzyką i kulturą Dalekiego Wschodu. Wielu artystów 

– w tym tacy kompozytorzy jak Terry Riley, La Monte Young, Karlheinz Stockhausen, 

John Cage czy Éliane Radigue – poszukiwało w sztuce głębokiego doświadczenia 

duchowego, co skłaniało ich do buddyjskiej kontemplacji najmniejszych fenomenów 

akustycznych i rozwijania wielogodzinnych medytacji z niewielu powoli ewoluujących 

dźwięków. Odbiór takiej muzyki był zupełnie inny od analitycznego, rozumiejącego 

sposobu słuchania zdefiniowanego przez Schönberga, Adorna czy Bouleza. 

Kontemplowanie pojedynczego dźwięku albo repetycji krótkich motywów mogło 

wprawić słuchacza w stan transu, co było pożądane, gdyż zbliżało muzykę do jej 

pierwotnych rytualnych, szamańskich źródeł. Stany graniczne między świadomością i jej 

utratą mogły być dodatkowo wywoływane przez powszechne w środowiskach 

artystycznych w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku środki 

odurzające.  

Całonocne koncerty do spania grał Terry Riley. Pierwszy z całej serii takich koncertów 

odbył się w Philadelphia College of Art w 1967 roku530. Riley wspominał je w wywiadzie 

z Jasonem Grossem:  

Chcieli zorganizować koncert w galerii sztuki, na który ludzie mogliby przyprowadzić 

swoje rodziny i spać w hamakach i śpiworach. Mogliby się zrelaksować, posłuchać 

muzyki lub spać. Następnie odbyłem trasę z Intermedia ‘68 w Nowym Jorku, a potem 

było takich koncertów dużo więcej531. 

Nad swoją koncepcją koncertów do spania pracował także Richard (R.I.P.) Hayman 

(ur. 1951), który dokonał fuzji rytuału, awangardowego performansu i eksperymentu 

naukowego. W 1976 roku ten student Johna Cage’a i Raviego Shankara wziął udział jako 

wolontariusz w badaniach nad percepcją dźwięku podczas snu w nowojorskim Montefore 

Medical Center532. Badania polegały na monitorowaniu aktywność mięśni ucha 

środkowego MEMA (middle ear muscle activity) i ocenie odpowiedzi zwrotnej 

 
530 Keith Potter, Four Musical Minimalists: La Monte Young, Terry Riley, Steve Reich, Philip Glass, 

Cambridge University Press, Cambridge 2000, s. 134. 
531 Terry Riley [za: Jason Grosse, wywiad z Terrym Rileyem, 

https://www.furious.com/perfect/terryriley.html [dostęp: 3.5.2021]]. 
532 Carole Ione Lewis, Listening in Dreams: A Compendium of Sound Dreams, Meditations And Rituals 

for Deep Dreamers, iUniverse, New York 2005, s. 3. 

https://www.furious.com/perfect/terryriley.html
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zakończeń nerwowych na mięśniach napinających błonę bębenkową533. Później Hayman 

na własną rękę kontynuował eksperymenty, próbując zarejestrować i odtworzyć ścieżkę 

akustyczną snu534. Doświadczenia z badań wykorzystał twórczo w formie koncertu 

Dreamsound: Event for Sleeping Audience, który po raz pierwszy zorganizował 

w 1976 roku na University of California w Berkeley i w kolejnej dekadzie prezentował 

w całych Stanach Zjednoczonych. Hayman opracował format, który obejmował szeroki 

wachlarz praktyk: herbatę rumiankową, olejki lawendowe, wykonywane w zwolnionym 

tempie Wariacje Goldbergowskie Bacha, tradycyjna muzyka malezyjska związana 

z rytuałem snu, własne kompozycje i improwizacje. Uczestnikom koncertów Haymana 

rozdawano papier i długopisy, by mogli zapisywać wizje z nocy. Hayman przychodził 

nawet z magnetofonem, aby każdy uczestnik mógł wypowiedzieć krótką frazę, która była 

mu odtwarzana podczas snu – według teorii, aby pomóc mu w kierowaniu jego snem535. 

Z inspiracji m.in. działaniami Haymana, Terry’ego Rileya i La Monte Younga własne 

koncerty do spania zaczął rozwijać amerykański kompozytor muzyki syntezatorowej 

i ambient Robert Rich. Urodzony w 1963 roku Robert Rich studiował na Stanford 

University psychologię oraz muzykę elektroniczną. Już jako nastolatek budował własne 

syntezatory i eksperymentował z dźwiękiem, równolegle poszukując psychologicznych 

prawideł dla swojej muzyki:  

Jako student interesowałem się bardzo badaniami nad snem i wybrałem Stanford 

University właśnie dlatego, że prowadzili tam słynne badania nad snem na wydziale 

psychiatrii w Med School. Był tam również Stephen LaBerge, o którym czytałem i który 

zajmował się świadomym śnieniem [lucid dreaming], gdy w trakcie snu stajesz się 

świadomy, że śnisz. Nie zacząłem jeszcze żadnych badań, nie zadeklarowałem kierunku 

dalszych studiów, ale byłem tam po części z tego właśnie powodu. Wszystko mi się tam 

 
533 Chociaż wiele dźwięków zostało zarejestrowanych podczas sześciu godzin snu w studiu audio, wyniki 

zostały zamazane przez zakłócenia spowodowane dźwiękami oddechu i układu krążenia, nie dając 

satysfakcjonujących rezultatów. Niemniej od czasu eksperymentu z 1976 roku naukowcy wznowili 

badania nad MEMA, dokonując szczególnych postępów w zakresie funkcjonowania ucha środkowego 

u osób z chorobami psychicznymi. Por. ibidem, s. 3–4. 
534 Wnioski z tych eksperymentów spisał w osobnym artykule. Por. R.I.P. Hayman, Listening to Dreams: 

Project for Middle Ear Muscle Activity Audio Level Telemetry, [w:] Current Research in Arts Medicine: 

A Compendium of the Medart International 1992 World Congress on Arts and Medicine, red. Fadi J. 

Bejjani, A Capella Books, New York 1993, s. 463–464. 
535 Por. Christof Migone, Soundfullessness, [w:] Oxford Handbook for Sound Art, red. Jane Grant, John 

Matthias, David Prior, Oxford University Press, Oxford 2021, s. 394–395.  
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połączyło. Pomyślałem, że pomysł długiego trwania oraz bardzo głębokiego, powolnego 

transu można przemienić we współczesną formę wykonania536.  

Roberta Richa od zawsze fascynował minimalizm i twórczość takich kompozytorów jak 

La Monte Young, Terry Riley, a także Harry Partch, i wszelkie nawiązania do tradycji 

afrykańskich i indyjskich. Bliska jest mu koncepcja głębokiego słuchania Pauline 

Oliveros. Rich wspomina nocne koncerty Rileya, a także dziesięciogodzinny wspólny 

koncert Johna Cage’a i Maryanne Amacher Close Up/Empty Words (1978). W młodości 

czytał również o działaniach Haymana, który „zasypiał na hamaku z gwizdkami w ustach. 

Wydawało mi się to urocze, ale czy publiczność nie zyskałaby, gdyby wykonawca zdobył 

się na większy wysiłek? Pomyślałem, że bardziej interesujące byłoby odwrócenie tej 

relacji”537. Nie mniej inspirujące były rytuały kultur Dalekiego Wschodu i Afryki, które 

kształtowały życie duchowe społeczności: 

W Indonezji mieli przedstawienia kukiełkowe Wayang, odtwarzające Ramajanę, które 

trwały dwa lub trzy dni. Brała w nich udział cała wioska – dzieci biegające nago, ludzie 

śpiący i budzący się, serwujący jedzenie – a wszystko to stanowiło ciągłość wiejskiego 

życia i rytuału. Bardzo mnie to interesowało538. 

Fascynacje muzyczne, naukowe i duchowe połączyły się w Sleep Concert, który był 

jednym z wczesnych projektów artystycznych Roberta Richa. Pierwszy Sleep Concert 

Rich zorganizował w 1982 roku jeszcze jako student dla około dwudziestu osób, głównie 

swoich kolegów. Początki były skromne:  

Skopiowałem kilka ulotek i rozkleiłem je na terenie kampusu. Koncert był darmowy. 

Powiedziałem: przynieś śpiwór. Chyba nazwałem go Sleep Music, zaczynał się o 

dwudziestej trzeciej i trwał do ósmej rano, a odbywał się w salonie akademika, w którym 

mieszkałem. […] Z niebieskim włochatym dywanem z lat siedemdziesiątych i wysłużoną 

kanapą z wyciągniętym z niej wypełnieniem539. 

Wkrótce powtórzył to doświadczenie i jego Sleep Concerts szybko stały się legendarne 

w okolicach San Francisco i poza nim. Choroba spowodowała, niestety, że Rich wycofał 

się ze Sleep Concerts około 1986 roku. Po dziesięcioletniej przerwie, w 1996 roku muzyk 

powrócił jednak do całonocnych występów, grając Sleep Concerts dla publiczności na 

 
536 Robert Rich [za: Joseph Morpurgo, Dreamcatching: The remarkable story of Robert Rich and the 

Sleep Concerts, https://www.factmag.com/2013/07/04/robert-rich-full-transcript/ [dostęp: 5.5.2021]]. 
537 Ibidem. 
538 Ibidem. 
539 Ibidem.  

https://www.factmag.com/2013/07/04/robert-rich-full-transcript/
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żywo i w wersji radiowej w całych Stanach Zjednoczonych. W 2001 roku Rich wydał 

siedmiogodzinne DVD Somnium, zawierające muzykę ze Sleep Concert do domowego 

użytku, a następnie w 2014 roku piętnastogodzinne wydawnictwo Blu-ray Perpetual. 

W 2013 roku Robert Rich powrócił do grania Sleep Concerts na żywo, występując m.in. 

w Krakowie (2013), Tokio (2014), Kopenhadze (2015) i Gdańsku (2019)540. 

Sleep Concerts trwają od sześciu do dziesięciu godzin i opierają się na miksowanych na 

żywo dźwiękach syntezatorowych i instrumentalnych. Rich gra na gitarze, flecie 

i klawiszach, stosując pętle i opóźnienia, rozciągając motywy melodyczne na 

półgodzinne i dłuższe fragmenty, wplatając w muzyczną tkankę nagrania natury, jak 

szum lasu czy świergot ptaków. Muzyka jest immersyjna, przestrzenna, głęboka, przy 

czym poziom głośności pozostaje odpowiednio niski. Brzmienie jest przyjemne, przez co 

Sleep Concerts mogą przypominać muzykę relaksacyjną. Ambicje Richa sięgają jednak 

dalej niż produkcja artystycznego muzaka.  

Sleep Concerts organizowane były w rozmaitych przestrzeniach, a słuchacze dostawali 

do dyspozycji materace, łóżka polowe, czasem po prostu kawałek podłogi, na której 

mogli się położyć. W nieczynnym hotelu Forum w Krakowie publiczność leżała na 

wyściełanej starą wykładziną podłodze w przyniesionych z domu śpiworach. 

W Kopenhadze w Nikolaj Kunsthal w zdesakralizowanym kościele – na karimatach, 

w Gdańsku w ogrodzie zimowym Europejskiego Centrum Solidarności – na cienkich 

materacach.  

Koncert w Gdańsku w 2019 roku trwał sześć godzin (od północy do szóstej rano). 

Kilkadziesiąt materacy rozłożono na całej powierzchni ogrodu zimowego instytucji. 

Ludzie przyszli z własnymi śpiworami, poduszkami i innymi okryciami. Po zakończeniu 

koncertu organizatorzy serwowali kawę. Doświadczenie Sleep Concert w Gdańsku 

relacjonowała reporterka Magdalena Drozdek:  

Udało mi się zasnąć dopiero koło 2 w nocy i to na chwilę. Potem budziłam się trochę 

rzadziej. Za każdym razem byłam półprzytomna. Najciekawsze było to, że gdy tak 

człowiek leży praktycznie na ziemi, to muzykę odczuwa dosłownie całym sobą, bo 

dźwięki powodują lekką wibrację powierzchni dookoła. Więc częściowo czujesz, że 

 
540 Koncerty w Krakowie i Gdańsku zorganizowały festiwale Unsound i Solidarity of Arts.  
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śnisz, a trochę jednak zdajesz sobie sprawę, że dalej leżysz w ogrodzie zimowym ECS-

u541. 

Koncert w Krakowie w 2013 roku nie oferował wielkich wygód. Zorganizowany został 

przez festiwal Unsound w czasach, gdy ten był jeszcze dość skromną i niszową 

imprezą542. Jak relacjonuje go Justyna Stasiowska,  

każdy musiał sobie wziąć śpiwór. Zimno było, bo nie nagrzali zbyt dobrze. Było to 

w dużej sali w Hotelu Forum, jeszcze ze starym dywanem, trochę jak na biwaku. […] Nie 

widziałam, by ktoś miał piżamę. Mam wrażenie, że tam byli tacy hardcorowcy 

festiwalowi, którzy raczej siedzieli i słuchali. Ja sama nigdy tak dobrze się nie wyspałam, 

jak wtedy. Miałam takie fazy snu i zbudzenia, które płynnie przechodziły jedna 

w drugą543. 

Choć Sleep Concerts sugerują, że na koncertach należy zasnąć, w rzeczywistości Robert 

Rich zachęca publiczność do uważnego słuchania, co może wydawać się zrazu 

zaskakujące. Słuchanie wpisane w Sleep Concerts Richa, podobnie jak w Dreamsound 

Haymana, jest pokrewne praktyce deep listening Pauline Oliveros – to afirmacja 

„powolności”, koncentracja na najmniejszych subtelnościach, ekstremalnie 

rozciągniętych przejściach między dźwiękami i na utrzymaniu ciągłości pogłębionej 

percepcji. Ta ciągłość obejmuje stany zarówno świadome, jak i nieświadome i zakłada 

balansowanie na granicy jawy i snu: 

Gdy zrozumiemy naturę świadomości, zdamy sobie sprawę, że istnieje wiele różnych 

stanów, w których umysł jest oddzielony lub uwewnętrzniony, ale z lekką otwartą 

wrażliwością na otoczenie, bardziej niż w wypadku fazy REM, kiedy pogrążamy się 

w głębokim śnie. Możemy mieć doświadczenia podobne do stanów hipnagogicznych 

i hipnopompicznych, które są technicznymi określeniami momentu zasypiania 

i wybudzania, a więc pierwszej fazy snu544. 

Każdy, kto lekko przysnął podczas słuchania muzyki w domu, wie, czym jest to 

balansowanie na granicy jawy i snu. Muzyka nie pozwala zasnąć głębokim snem 

i utrzymuje słuchacza w stałym kontakcie z otoczeniem, a jeden gwałtowniejszy dźwięk 

potrafi wybudzić z płytkiego snu. Podczas słuchania muzyki aktywność fizjologiczna jest 

 
541 Magdalena Drozdek, Byliśmy na sleep koncercie. Tu najważniejsze było to, żeby szybko zasnąć, 

https://gwiazdy.wp.pl/bylismy-na-sleep-koncercie-tu-najwazniejsze-bylo-to-zeby-szybko-zasnac-

6417430239516289a [dostęp: 5.5.2021]. 
542 To zdanie Justyny Stasiowskiej, która pracowała przy festiwalu jako wolontariuszka.  
543 Justyna Stasiowska w prywatnej korespondencji z autorką z 5 maja 2021 roku. 
544 Robert Rich [za: Joseph Morpurgo, Dreamcatching…].  

https://gwiazdy.wp.pl/bylismy-na-sleep-koncercie-tu-najwazniejsze-bylo-to-zeby-szybko-zasnac-6417430239516289a
https://gwiazdy.wp.pl/bylismy-na-sleep-koncercie-tu-najwazniejsze-bylo-to-zeby-szybko-zasnac-6417430239516289a
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podtrzymywana przez stymulację dźwiękową, puls jest szybszy niż podczas snu. Także 

fakt, że wiele osób znajduje się dokoła, nie sprzyja zasypianiu. 

Koncerty do spania wcale nie mają uśpić słuchacza, lecz jedynie pozwolić jego 

świadomości wejść w pierwszą fazę snu, kiedy zaczynają się luźne majaki:  

Są to podobne do snów nielinearne myśli i obrazy, które zwykle zapominamy w miarę 

jak zapadamy w głębszy sen. Zazwyczaj są one mniej zorganizowane niż sny, ale mogą 

oferować wgląd w nasze postrzeganie. W aktywnym środowisku koncertu sennego, 

z zakłóceniami ze strony ludzi na widowni, łatwiej jest wślizgnąć się w te stany i z nich 

wyjść545. 

Relacje słuchaczy z wielu różnych Sleep Concerts potwierdzają te wrażenia: ludzie to 

zasypiają, to budzą się, nie wiedząc, czy w ogóle spali, doświadczają wizji sennych, które 

tworzą pomosty między rzeczywistością a wyobraźnią.  

W 2015 roku całonocnymi koncertami do spania rozgłos zyskał inny kompozytor. 

Ośmioipółgodzinna kompozycja Sleep Maxa Richtera nie tylko przyćmiła dokonania 

Roberta Richa oraz poprzedzające jego Sleep Concerts eksperymenty z lat 

sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku, ale przyniosła niemiecko-brytyjskiemu 

twórcy komercyjny sukces546. Urodzony w 1966 roku w Niemczech, a od dziecka 

mieszkający w Londynie Richter kształcił się w zakresie kompozycji i gry na fortepianie 

w The University of Edinburgh oraz w Królewskiej Akademii Muzycznej w Londynie. 

Komponuje muzykę filmową i telewizyjną, a także Contemporary Classical Music dla 

tzw. szerokiej publiczności. Podobnie jak Rich, także Richter od dziecka był zasłuchany 

w muzykę La Monte Younga, Terry’ego Rileya i Philipa Glassa. Zakochał się w muzyce 

Erika Satiego, a w końcu w ambientowych pejzażach dźwiękowych Briana Eno. Na 

pomysł, by skomponować muzykę do spania, wpadł w 1995 roku, lecz zrealizował go 

dopiero po dwudziestu latach. Ważną rolę przy rozwijaniu koncepcji Sleep odegrała jego 

żona, artystka Yulia Mahr, która nie mogąc towarzyszyć mężowi w trasach 

koncertowych, zwykła słuchać transmisji radiowych jego koncertów, dostępnych często 

późno w nocy z racji innej strefy czasowej. Mahr chcąc nie chcąc przysypiała przy 

 
545 Robert Rich w wywiadzie z Miguelem Pinto, https://robertrich.com/media/interviews/with-miguel-

pinto-feb-2018/ [dostęp: 3.5.2021]. 
546 W lipcu 2020 roku Sleep miał prawie pół miliarda streamów. W 2020 roku na festiwalu w Sundance 

premierę miał film dokumentalny poświęcony temu projektowi, w reżyserii Natalie Johns. Por. Max 

Richter’s Sleep, film, reż. Natalie Johns, JA Films i Globe Productions, Wielka Brytania, 2020.  

https://robertrich.com/media/interviews/with-miguel-pinto-feb-2018/
https://robertrich.com/media/interviews/with-miguel-pinto-feb-2018/
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radioodbiorniku, co wydało jej się interesującym doświadczeniem, którym podzieliła się 

z Richterem547.  

Sleep to złożony z trzydziestu jeden części (najkrótsza liczy niecałe trzy minuty, 

a najdłuższa ponad trzydzieści trzy minuty) tonalny, minimalistyczny utwór na fortepian, 

kwartet smyczkowy, sopran i elektronikę. Trwa osiem i pół godziny i składa się z czterech 

prostych tematów wraz z wariacjami. Temat pierwszy oparty jest na miarowo 

powtarzanych akordach fortepianu (Dream), temat drugi to melancholijna melodia 

sopranu (Path), temat trzeci to krótki repetytywny motyw fortepianu (Patterns), temat 

czwarty to czysto elektroniczny ambient (Space). Tematy i ich wariacje krzyżują się 

i przeplatają, łącząc w większe fragmenty o pewnej organicznej ciągłości poszczególnych 

numerów. Łącznie można wyodrębnić dwanaście takich fragmentów, oddzielonych 

cezurami, które trwają od około dwudziestu do ponad osiemdziesięciu minut (średnio 

fragmenty te mają po trzydzieści, czterdzieści minut).   

Koncerty Richtera, w przeciwieństwie do dość niszowych Sleep Concerts Richa, 

organizowały poważne, dysponujące dużymi budżetami oraz możliwościami 

organizacyjnymi instytucje muzyczne, takie jak wysoko dotowane festiwale muzyki 

współczesnej, opery i filharmonie, co pozwoliło rozwinąć te elementy dramaturgii 

koncertu, które podnoszą komfort słuchania. Do dyspozycji słuchaczy oddano łóżka 

polowe wraz z nakryciami, zadbano o nastrojowe oświetlenie i odpowiednią temperaturę 

pomieszczenia. Niekiedy serwowano darmowe kolacje lub śniadania. 

Po raz pierwszy Sleep zabrzmiał na żywo w Reading Room w Wellcome Collection 

w Londynie we wrześniu 2015 roku od północy do ósmej trzydzieści rano jako punkt 

kulminacyjny weekendu BBC Radio 3 Science and Music. W niewielkiej bibliotece 

publiczność słuchała muzyki, leżąc w przygotowanych śpiworach na łóżkach polowych 

wciśniętych między regały z książkami i biurka.  

Kolejne wykonanie odbyło się rok później w marcu w Berlinie – jako wspólne 

przedsięwzięcie festiwali MaerzMusik i Atonal. Na miejsce wykonania wybrano 

Kraftwerk Mitte, monumentalną, gigantyczną betonową przestrzeń klubową 

o powierzchni ośmiu tysięcy metrów kwadratowych, w której rozłożono czterysta łóżek 

polowych. Słuchacze przychodzili na koncert z własnymi śpiworami i piżamami, w które 

 
547 Yulia Mahr opowiada o tym w filmie dokumentalnym Max Richter’s Sleep.  
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przebierali się po uprzednio odbytej wieczornej toalecie. Koncert rozpoczął się o północy, 

drzwi Kraftwerk Mitte otwarto godzinę wcześniej. Przez cały czas trwania koncertu na 

dolnym poziomie działał bar, gdzie słuchacze mogli zamówić sobie coś do picia i do 

jedzenia. Rozległa, otwarta, wielopoziomowa przestrzeń Kraftwerk Mitte pozwalała na 

swobodę zachowania, nie było specjalnych zaleceń ani zakazów.  

W 2017 roku projekt gościł w Philharmonie de Paris, gdzie rozpoczął się również 

o północy, zaś publiczność przybywała na miejsce półtorej godziny przed rozpoczęciem. 

W Grande salle Pierre Boulez wymontowano rzędy krzeseł, wypłaszczono parkiet 

i rozłożono kilkadziesiąt łóżek polowych. Należało przynieść własne okrycie, poduszkę 

lub śpiwór. Zachęcano także, by przyjść już w bieliźnie nocnej, tak aby ewentualna 

zmiana odzieży w toalecie przebiegła komfortowo. Przy wejściu publiczności wręczano 

butelkę wody. Działający na parterze Cafe-bar Cité de la musique był otwarty do 

pierwszej w nocy. Wewnątrz sali koncertowej nie wolno było spożywać żadnych 

posiłków ani napojów (poza wręczoną butelką wody). O dwudziestej trzeciej odbyło się 

wprowadzenie do koncertu z udziałem kompozytora, po którym publiczność mogła 

zajmować miejsca w swoich łóżkach. O północy na estradzie pojawili się muzycy. Po 

zakończeniu koncertu od ósmej do dziewiątej filharmonia serwowała darmowe śniadanie.  

Oprócz wykonań we wnętrzach obiektów kultury odbyły się także wykonania plenerowe. 

W lipcu 2018 roku w Los Angeles w Grand Park przy Los Angeles Music Center 

rozstawiono aż pięćset sześćdziesiąt łóżek. Występ zaplanowano tak, by ostatnia część 

Sleep – Dream 0 (till break of day) zbiegła się ze wschodem słońca. Koncert rozpoczął 

się więc odpowiednio wcześniej, a nie dopiero o północy. Innym niezwykłym miejscem, 

gdzie zabrzmiał Sleep Richtera, był Wielki Mur Chiński (2019). Ponadto Sleep wykonano 

w Sydney Opera House (2016), w Spring Studios na Manhattanie w Nowym Jorku, a 

także w Amsterdamie, w Antwerpii i wielu innych miejscach.  

Australijczycy przed rozpoczęciem koncertu zaprosili publiczność na kolację. Opera 

w Sydney zakupiła łóżka kempingowe, prześcieradła, koce i poduszki lotnicze 

z wytłoczonym nazwiskiem Richtera. Na każdego czekało pudełko z butelką wody, 

mandarynką i ciasteczkiem. W czasie wykonania nad Sydney przeszła gwałtowna burza, 

a przez oszklone ściany budynku Opery wychodzące wprost na zatokę Port Jackson 

publiczność mogła obserwować szalejący sztorm. 
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Koncerty do spania nasuwają pytanie o możliwy związek między ich dramaturgią 

i fizjologią snu. Zarówno Max Richter, jak i Robert Rich odwołują się do badań 

naukowych nad snem, choć każdy z nich czyni to w inny sposób.  

Podczas komponowania utworu Sleep Max Richter konsultował się z amerykańskim 

neurobiologiem Davidem Eaglemanem, który wtajemniczał go w sposoby 

funkcjonowania ludzkiego mózgu podczas snu:  

Rozmawialiśmy o różnych fazach snu i o tym, jak mózg zachowuje się i reaguje na 

bodźce w zależności od nich. Ostatnio przeprowadzono sporo badań nad tym, jak można 

wykorzystać dźwięk na śpiących osobach, aby wywołać określone stany snu, takie jak te 

związane z konsolidacją pamięci lub uczeniem się. Fascynujące było przyjrzenie się 

nauce stojącej za tym projektem548. 

Także Eagleman zdradza kulisy współpracy z Richterem:  

Długo rozmawialiśmy o rytmicznej jakości neuronów w mózgu podczas głębokiego snu 

– jak łączą swoją aktywność i poruszają się synchronicznie w górę i w dół w określonym 

tempie. Max starał się znaleźć coś, co trafiałoby w słodki punkt między znajomością 

a nowością: coś, co nie byłoby ani czystym powtórzeniem, ani nie zaskakiwałoby 

śpiącego zbytnią nieprzewidywalnością549.  

Sen głęboki, zwany także wolnofalowym lub NREM (non-rapid eye movement), to 

moment najbardziej efektywnej regeneracji organizmu. Podczas gdy wiele czynności 

fizjologicznych, jak oddech czy puls, się uspokaja, inne, jak działanie hormonów wzrostu 

czy konsolidacja pamięci, się aktywują. Naukowcy z Eberhard Karls Universität 

w Tybindze wykazali, że odtwarzanie śpiącemu dźwięków zsynchronizowanych 

z wolnofalowym rytmem mózgu wpływa na lepsze zapamiętywanie, a nawet poprawia 

jakość snu. Badacze zaobserwowali, że osoby znajdujące się w fazie snu głębokiego, 

które zostały poddane stymulacji dźwiękami zgodnymi z rytmem fal mózgowych, 

osiągały wyższe wyniki w zakresie zapamiętywania wcześniej wyuczonych związków 

wyrazowych550. 

 
548 Max Richter [za: Ryan Pinkard, Max Richter: The Sonic Science of Sleep, 

https://tidal.com/magazine/article/max-richter-sleep-us/1-16006 [dostęp: 13.12.2021]].  
549 Sydney Opera House, strona internetowa z dokumentacją wykonania Sleep Maxa Richtera, 

https://www.sydneyoperahouse.com/digital/articles/music/max-richter-sleep-science-music.html [dostęp: 

18.12.2021]. 
550 Por. Hong-Viet V. Ngo, Thomas Martinetz, Jan Born, Matthias Mölle, Auditory Closed-Loop 

Stimulation of the Sleep Slow Oscillation Enhances Memory, „Neuron” 2013, 78, s. 545–553, 

https://www.cell.com/neuron/fulltext/S0896-6273(13)00230-4 [dostęp: 18.12.2021].  

https://tidal.com/magazine/article/max-richter-sleep-us/1-16006
https://www.sydneyoperahouse.com/digital/articles/music/max-richter-sleep-science-music.html
https://www.cell.com/neuron/fulltext/S0896-6273(13)00230-4
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Być może Maxowi Richterowi zależało na stworzeniu wrażenia efektywnej stymulacji 

mózgu, jednak dotąd nie wykazano naukowo, jaki wpływ ma słuchanie jego muzyki przez 

całą noc551. Stymulacja dźwiękowa wykorzystana przez badaczy z Tybingi miała postać 

krótkich, pojawiających się w pewnych odstępach czasu impulsów dźwiękowych, nie zaś 

skomponowanej muzyki.  

Z kolei Robert Rich zwrócił uwagę, że słuchanie muzyki w trakcie snu uniemożliwia 

wejście w głęboki sen i utrzymuje świadomość w pewnym kontakcie z otoczeniem, co 

z pewnością nie poprawia jakości snu jako takiego. Niemniej utrzymywanie słuchaczy 

w przekonaniu, że słuchanie Sleep jest czymś więcej niż eksperymentem artystycznym, 

stanowi trzon kampanii marketingowej przedsięwzięcia Richtera. Kompozytor 

wykorzystał w tym celu również możliwości nowych technologii. Po sukcesie 

koncertowego wykonania Sleep udostępnił muzykę w aplikacji za darmo (ale tylko dla 

posiadaczy konta premium Apple Music lub Spotify), aby każdy mógł na własną rękę 

i w domowym zaciszu wypróbować jej dobroczynnego działania. Producent aplikacji 

Sleep, która „oferuje dostosowane do potrzeb użytkownika sesje muzyczne 

wspomagające sen, medytację i koncentrację” sugeruje, że utwór ten może być użyteczny 

w terapii bezsenności552. W materiałach promocyjnych oraz w prasie w związku ze Sleep 

stale powracają takie określenia jak „badanie” czy „nauka”, tworząc wokół projektu aurę 

szczególnego eksperymentu terapeutycznego553.  

Fizjologia snu nie jest taka sama dla każdego człowieka, a rozbieżności w czasie trwania 

poszczególnych faz (NREM: N1->N2->N3->N2->REM) oraz ich powtórzeń w ciągu 

jednej nocy zależą zarówno od indywidualnych uwarunkowań genetycznych, jak i od 

wieku (inaczej przebiega sen niemowląt, osób dorosłych i ludzi starszych)554. Te 

 
551 Wprawdzie jego utwór został wykorzystany w profesjonalnych badaniach naukowych nad poprawą 

jakości snu, jednak badacze zalecali słuchanie tylko około półgodzinnego fragmentu muzyki Richtera na 

siedząco, mniej więcej na godzinę przed planowanym snem, nie zaś w jego trakcie. Wyniki tych badań 
pokazały, że słuchanie spokojnej muzyki przed pójściem spać poprawia nieznacznie jakość snu, lecz 

może to być równie dobrze muzyka klasyczna, niekoniecznie zaś Sleep Richtera. Por. Liisa Kuula, Risto 

Halonen, Kristiina Kajanto, Jari Lipsanen, Tommi Makkonen, Miina Peltonen, Anu-Katriina Pesonen, 

The Efects of Presleep Slow Breathing and Music Listening on Polysomnographic Sleep Measures – 

a pilot trial, „Scientific Reports” 2020, 10, https://www.nature.com/articles/s41598-020-64218-7 [dostęp: 

6.5.2021]. 
552 Informacja o aplikacji Sleep Maxa Richtera, https://www.zoneout.com/max-richters-sleep-now-an-

app-for-ios-and-android/#/ [dostęp: 18.12.2021]. 
553 Linda Laban, Max Richter. Epic concert aspires to transport SXSW audience to dreamland, 

https://www.sxsw.com/world/2018/exploring-science-sleep-max-richter/ [dostęp: 6.5.2021]. 
554 https://www.mp.pl/pacjent/psychiatria/bezsennosc/70378,fizjologia-snu [dostęp: 6.5.2021].  

https://www.nature.com/articles/s41598-020-64218-7
https://www.zoneout.com/max-richters-sleep-now-an-app-for-ios-and-android/#/
https://www.zoneout.com/max-richters-sleep-now-an-app-for-ios-and-android/#/
https://www.sxsw.com/world/2018/exploring-science-sleep-max-richter/
https://www.mp.pl/pacjent/psychiatria/bezsennosc/70378,fizjologia-snu
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rozbieżności mogą być spore, ilość potrzebnego snu waha się od sześciu do nawet 

dwunastu godzin u dorosłego człowieka (u niemowląt jest to niekiedy szesnaście godzin), 

a pojedynczy cykl może trwać od osiemdziesięciu do stu dwudziestu minut. Zmienna jest 

także liczba cykli przypadających na jedną noc.  

Niewątpliwie Sleep jako koncert oferuje ciekawe, niecodzienne doświadczenie 

estetyczne, nie zaś terapię bezsenności. Także aplikacja jest zaledwie jednym z wielu 

cyfrowych narzędzi, które tworzą pozory „naukowości”, choć nie przedstawiają na nią 

dowodów555. 

W przeciwieństwie do Maxa Richtera Robert Rich dystansuje się od porównywania jego 

Sleep Concerts z eksperymentami psychologicznymi, choć w przeszłości sam całkiem 

profesjonalnie prowadził takie eksperymenty: 

Zawsze uważałem, że mądrze jest oddzielać naukę od sztuki, ponieważ zbyt ścisłe 

łączenie ich ze sobą zazwyczaj kończy się złą nauką i złą sztuką. Tak więc nie rościłem 

sobie prawa do naukowej prawdziwości czy eksperymentalnej wartości moich 

koncertów. Prowadziłem wprawdzie później badania z wykorzystaniem elektrod 

zakładanych ludziom na głowy, w których to badaniach staraliśmy się poprawić zdolność 

ludzi do świadomego śnienia, ale nie przykładałem zbytnio moich artystycznych 

zainteresowań do tych badań – starałem się utrzymać oba zainteresowania w oddzielnych 

sferach556.  

Robert Rich zwraca ponadto uwagę, że słuchanie muzyki podczas snu nie sprzyja 

dobremu wypoczynkowi, ale głęboki sen nie jest przecież celem Sleep Concert. Już sam 

fakt spania w jednym pomieszczeniu w obecności kilkudziesięciu obcych osób zmienia 

fizjologię snu, ponosząc poziom aktywności ciała:  

Przebywanie w obecności innej osoby sprawia, że tętno wzrasta, a oddech staje się 

krótszy. Ludzie nie śpią głęboko także dlatego, że obecny jest dźwięk, a ja zachęcam ich 

do zwracania uwagi na otoczenie, które jest bardzo ciche (z wyjątkiem nieuniknionych 

dźwięków innych ludzi oddychających i chrapiących oraz poruszających się). Ich sen jest 

bardzo zakłócony – tak naprawdę nie chodzi o wywołanie głębokiego snu557.  

Równie odmiennie przedstawiają się polityczne ambicje twórców koncertów do spania. 

Max Richter nazywa swój utwór protest songiem: „Sleep to moja osobista kołysanka dla 

 
555 Ronald E. Purser, McMindfulness. How Mindfulness Became the New Capitalist Spirituality, Repeater 

Books, London 2019, s. 164–165. 
556 Robert Rich [za: Joseph Morpurgo, Dreamcatching…]. 
557 Ibidem. 
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frenetycznego świata. Manifest na rzecz wolniejszego tempa egzystencji”558. W innym 

miejscu dodaje: „To muzyka protestu przeciwko bardzo uprzemysłowionemu, 

intensywnemu, zmechanizowanemu sposobowi życia w dzisiejszych czasach. W tym 

sensie jest to utwór polityczny. To wezwanie, by się zatrzymać”559.  

Robert Rich podkreśla te same aspekty współczesnego życia:  

Pierwsze Sleep Concerts były reakcją na to, co wydawało mi się wtedy zbyt szybkie. 

I w miarę jak świat przyspieszył jeszcze bardziej, pozostają tym, czym były na początku, 

próbą znalezieniu przestrzeni wewnątrz nas i odkrycia innego tempa świadomości 

i innego tempa życia. Takiego, które może być nieco bardziej odpowiednie dla biologii, 

z którą ewoluowaliśmy, a nie dla technologii, do której musimy się dostosować560. 

Zarówno Sleep Concerts Roberta Richa, jak i Sleep Maxa Richtera afirmują powolność, 

która ma źródła w medytacyjnych buddyjskich inspiracjach lat sześćdziesiątych 

i siedemdziesiątych XX wieku, a w kolejnych dekadach przybrała nową formę kultury 

slow. Za jej początek przyjmuje się protest przeciwko planom otwarcia fastfoodowej 

restauracji McDonald’s w pobliżu zabytkowych Schodów Hiszpańskich w Rzymie, 

w wyniku czego w 1986 roku powstała organizacja o nazwie Slow Food. Od tamtego 

czasu przybywa inicjatyw w rodzaju slow art, slow sex, slow cinema czy slow tv561. 

W muzyce amerykańska kompozytorka Pauline Oliveros od końca lat osiemdziesiątych 

XX wieku rozwijała pokrewną kulturze slow praktykę deep listening, polegającą na 

ćwiczeniu uważnego słuchania, którą zinstytucjonalizowała w postaci założonego 

w 2005 roku Deep Listening Institut. Nie sposób nie wspomnieć tutaj utworu Johna 

Cage’a As Slow As Possible (1985/1987), którego wersja organowa rozbrzmiewa 

nieustannie od 2001 roku w kościele w Halberstadt (wykonanie potrwa do 2640 roku). 

Także wielogodzinne minimalistyczne kompozycje Mortona Feldmana, jak II Kwartet 

smyczkowy (1983), For Philip Guston (1984) i Violin and String Quartet (1985), wpisują 

się w tendencję slow, która reprezentuje krytykę życia w późnym kapitalizmie, pędu 

i nieustannego braku czasu, obsesji utraty kontroli nad biegiem spraw, a ostatnio także 

 
558 Por. Pamela Jacobsen, A lullaby for a frenetic world, „The Psychologist” 2017, 30, 

https://thepsychologist.bps.org.uk/volume-30/june-2017/lullaby-frenetic-world [dostęp: 6.5.2021]. 
559 Max Richter [za: Linda Laban, Max Richter. Epic concert aspires to transport SXSW audience to 

dreamland, https://www.sxsw.com/world/2018/exploring-science-sleep-max-richter/ [dostęp: 6.5.2021]].  
560 Robert Rich [za: Joseph Morpurgo, Dreamcatching…]. 
561 Ayten Tartici, Slow Consumables, „ASAP Journal” 2019, 4(3), https://muse.jhu.edu/article/746548 

[dostęp: 6.5.2021]. 

https://thepsychologist.bps.org.uk/volume-30/june-2017/lullaby-frenetic-world
https://www.sxsw.com/world/2018/exploring-science-sleep-max-richter/
https://muse.jhu.edu/article/746548
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uzależnienia od technologii, które jest jedną z przyczyn zaburzeń snu, na które cierpi dziś 

już ponad jedna trzecia globalnej populacji562.  

Inscenizując doświadczenie powolności i głębokiego słuchania jako wartości 

nadrzędnych, koncerty do spania stają się ponadto częścią zjawiska zwanego „rewolucją 

uważności”. Spopularyzowana przez ruchy artystyczne i kontrkulturowe lat 

sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku uważność (mindfulness) rozwinęła się 

z inspiracji buddyzmem zen. Dziś, całkowicie zeświecczona, przenika do tak odległych 

dziedzin życia, jak opieka medyczna, wojsko, zarządzanie zasobami ludzkimi, ekonomia 

czy polityka, stając się nie tylko osobistą praktyką duchową, ale, niestety, także strategią 

manipulacji, optymalizacji pracy i pacyfikacji nastrojów buntowniczych wśród 

wyzyskiwanych pracowników. Zamiast porządnego pakietu ubezpieczeń socjalnych czy 

nawet kilku dodatkowych dni urlopu, globalne korporacje oferują swoim wyczerpanym 

nadgodzinami, zawodowo wypalonym pracownikom aplikacje do medytacji lub sesje 

jogi. Na forum ekonomicznym w Davos przywódcy państw oraz przedstawiciele 

światowego biznesu medytują, by mentalnie przygotować się na podejmowanie trudnych 

decyzji. Ich mentorem jest Jon Kabat-Zinn, twórca metody MBSR (mindfulness-based 

stress reduction), który nie tylko spopularyzował, ale także skapitalizował medytację, 

robiąc na niej lukratywny biznes563.    

Stąd sceptycyzm badaczy względem współczesnych praktyk medytacyjnych i ich 

kulturowo-politycznego znaczenia. Ambiwalentne odczucia wyraził m.in. Andrzej 

Kasperek:  

Kluczowa z perspektywy refleksji nad rewolucją uważności jest próba odpowiedzi na 

pytanie, na ile rewolucja ta miałaby kontestować logikę późnego kapitalizmu, a na ile ją 

podtrzymywać. Rozwój kultury dobrostanu jest kluczowym elementem logiki 

współczesnego kapitalizmu, w którym doświadczenie wewnętrzne staje się jeszcze 

jednym produktem zachęcającym do konsumpcyjnej aktywności. Aktywność ta 

obejmowałaby także praktyki duchowe, czyniąc z nich kolejny towar, który zostaje 

wprzęgnięty w machinę oferty i sprzedaży564. 

 
562 Piszą o tym także autorzy przywoływanego już badania nad poprawą jakości snu. Por. Liisa Kuula, 

Risto Halonen, Kristiina Kajanto, Jari Lipsanen, Tommi Makkonen, Miina Peltonen, Anu-Katriina 

Pesonen, The Efects of Presleep Slow Breathing and Music Listening on Polysomnographic Sleep 

Measures… 
563 Pisze o tym obszernie Ronald E. Purser (McMindfulness…). 
564 Andrzej Kasperek, „Rewolucja uważności” w kulturze i życiu społecznym. Modne czy autentyczne. 

Wstęp, „Kultura Współczesna” 2020, 3, s. 11. 
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Sen to moment największej intymności i bezbronności. Poczucie bezpieczeństwa oraz 

prywatności stanowi warunek dobrego snu. Ponadto sen jest przestrzenią wolności od 

produkcji i konsumpcji, jest antytezą kapitalistycznej efektywności i stałej gotowości do 

działania, a nawet – jak przekonuje Jonathan Crary – formą buntu i oporu przeciwko 

światu, w którym „ideałem jest nieprzerwana aktywność i dyspozycyjność”565. Czy zatem 

koncerty do spania nie są próbą zawłaszczenia ostatniej sfery prywatności, 

bezproduktywności i spieniężenia jej? W końcu, jak zauważył krytyk muzyczny Johsua 

Barone: „Zasypiając, wykonałbym swoją pracę”566. 

Działający w obiegu muzyki eksperymentalnej Rich dystansuje się od kultury 

mindfulness i definiuje swoją twórczość jako pole eksperymentu artystycznego, nie zaś 

psychologicznego czy politycznego. Zwraca ponadto uwagę, że granie Sleep Concerts 

wiąże się u niego z ogromnym wysiłkiem, na jaki musi się zdobyć za każdym razem. 

Podczas gdy publiczność odpoczywa w śpiworach, on pozostaje aktywny 

i skoncentrowany przez osiem godzin bez przerwy, co rujnuje jego zdrowie. Słuchanie 

na leżąco oznacza również odpowiednio mniejszą liczbę słuchających na sali, 

ewentualnie potrzebę wynajęcia większej przestrzeni, co generuje dodatkowe koszty dla 

organizatorów, nie przynosząc większych honorariów samemu artyście. „To najgorszy 

model biznesowy, jaki można sobie wymyślić dla koncertu!”567. Wiąże się to również 

z komponowaniem: do każdego występu Rich przygotowuje nowy materiał. 

Także Max Richter podkreśla wysiłek, jaki towarzyszy wykonywaniu koncertów do 

spania, w co trudno wątpić. Jednak podejście Richtera do kwestii biznesowych wydaje 

się odmienne – kompozytor udostępnia Sleep jako gotowy utwór rozmaitymi kanałami. 

Oprócz wspomnianej aplikacji wydał także płytę From Sleep (Deutsche Gramophon, 

2015), zawierającą wybrane fragmenty tego utworu, co Ayten Tartici oceniła jako próbę 

dostosowania produktu do wymogów rynku568. Dla porównania, wydawnictwo Somnium 

Roberta Richa trwa siedem godzin i ukazało się na DVD, które w tamtym czasie było 

 
565 Jonathan Crary, 24/7. Późny kapitalizm i koniec snu, tłum. Dariusz Żukowski, Wydawnictwo Karakter, 

Kraków 2015.  
566 Joshua Barone, On the Mattress for ‘Sleep,’ an 8-Hour Lullaby, „The New York Times”, 8.5.2018, 

https://www.nytimes.com/2018/05/07/arts/music/max-richter-sleep-new-york.html [dostęp: 3.5.2021]. 
567 Robert Rich [za: Joseph Morpurgo, Dreamcatching…]. 
568 Ayten Tartici, Slow Consumables… 

https://www.nytimes.com/2018/05/07/arts/music/max-richter-sleep-new-york.html
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jedynym medium umożliwiającym zarejestrowanie tak długiego utworu. Poza tym 

kompozytor nie streaminguje komercyjnie swojej muzyki. 

Na osobną uwagę zasługują pojawiające się na koncertach Richtera logotypy i znaki 

towarowe rozmaitych firm. Wyhaftowane na poduszkach, będących integralnym 

elementem dramaturgicznej koncepcji koncertu do spania, po prostu częścią 

doświadczenia muzyki, znaki te pokazują, jak łatwo jest skapitalizować krytykę 

kapitalizmu. Przytoczmy w tym miejscu relację Joshui Baronego z Nowego Jorku:  

Jak powiedział Richter, jego spokojny, relaksujący, bardzo powolny utwór mógłby 

działać jak swoisty protest song. Ale Sleep, wykonany w piątek i sobotę w Spring Studios 

na Manhattanie po tym, jak został niedawno wydany na platformach streamingowych do 

łatwej konsumpcji w domu, nie był chyba najbardziej udanym protestem przeciwko 

szalejącemu materializmowi. Po pierwsze, bilety kosztowały dwieście pięćdziesiąt 

dolarów. Po drugie, koncert wyglądał jak przedłużona reklama firmy Beautyrest, która 

dostarczyła publiczności materace – jak powiedział pan Richter, później przekazane na 

cele charytatywne dla dzieci mających problemy ze snem – i wytłoczyła logo swojej 

marki na wszystkim: na pościeli, opaskach na oczy, pamiątkowych torbach. […] Gdy 

Sleep ucichło, natychmiast pojawił się przedstawiciel Beautyrest, który flegmatycznym 

głosem kontynuował medytację […]. Nasza motywacja resetuje się w trakcie symfonii 

nocy, powiedział. Co zrobisz dzisiaj? Co dziś osiągniesz? Trudno było nie czuć się 

cynicznie, gdy przy wyjściu […] przedstawiciele firmy Beautyrest wręczyli mi firmowe 

napoje energetyczne569. 

W 2015 w Nowym Jorku premierę miał inny projekt: Goldberg pianisty Igora Levita 

i artystki Mariny Abramović570. Choć oparty na Wariacjach Goldbergowskich Bacha, 

projekt ten nie zachęcał do zaśnięcia, inscenizował jednak szczególną sytuację słuchania, 

która wydaje się interesująca z punktu widzenia omawianych sleep concerts i tego, jak 

Rich i Richter realizują doświadczenie głębokiego słuchania. W projekcie Levita 

i Abramović wykonanie Wariacji Goldbergowskich Bacha zostało poprzedzone 

obowiązkową półgodzinną medytacją. Przed wejściem na salę publiczność musiała oddać 

telefony, zegarki i inne urządzenia elektroniczne, w zamian dostając parę słuchawek 

ochronnych. Zanim wysłuchała ulubionego utworu Bacha, musiała wysiedzieć 

 
569 Joshua Barone, On the Mattress for ‘Sleep’... 
570 Jason Farago, Marina Abramovic and Igor Levit’s Variation on ‘Goldberg’ Will Make the Audience 

Earn Its Bach, „The New York Times”, 2.12.2015, 

https://www.nytimes.com/2015/12/06/arts/music/marina-abramovic-and-igor-levit-variation-on-

goldberg.html [dostęp: 6.5.2021].  

https://www.nytimes.com/2015/12/06/arts/music/marina-abramovic-and-igor-levit-variation-on-goldberg.html
https://www.nytimes.com/2015/12/06/arts/music/marina-abramovic-and-igor-levit-variation-on-goldberg.html
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trzydzieści minut w całkowitej ciszy i ciemności, odcięta od jakichkolwiek zewnętrznych 

bodźców akustycznych i wizualnych. „Uwielbiam torturować publiczność” – wyznała 

ironicznie Abramovic, znana ze swoich performansów badających granicę skrajnej 

wytrzymałości cielesnej i psychicznej. W rzeczywistości zastosowała ona do koncertu 

swoją Metodę, polegającą na ćwiczeniu koncentracji i obecności, radykalizując wpisaną 

w ten koncert uważną percepcję, którą osłabiają wszechobecne na salach koncertowych 

telefony. 

Znamienne wydaje się to, że na koncertach do spania – zarówno Richtera, jak i Richa – 

nikt nikomu nie zabierał telefonu ani nie zabraniał jego użytkowania, tak jakby nie 

istniała zależność między technologią i bezsennością. Wprawdzie obaj twórcy, nieco 

między wierszami, sugerują odłożenie telefonów i skupienie się na słuchaniu, jednak 

wydaje się, że to za mało, by zrealizować w pełni ideał odcięcia się od zalewu informacji. 

Zwrócił na to również uwagę cytowany krytyk „The New York Timesa”:  

Nasyceni danymi słuchacze, którzy rzekomo wspinali się na Magiczną Górę pana 

Richtera, by na chwilę odciąć się od nowoczesności, często mieli wyjęte telefony, 

pracowicie dokumentując noc w wiadomościach tekstowych i postach na portalach 

społecznościowych. Niektórzy stawali w środkowej nawie, by pozować do zdjęć571. 

Także gdy koncert się skończył, a ludzie się wybudzili – momentalnie chwycili za 

telefony. Podobnie było w Paryżu i innych miejscach, co pokazują dostępne w Internecie, 

również amatorskie filmy, które nakręcili słuchacze. 

Kwestia technologii jest dla zrozumienia koncertów do spania równie istotna 

i bezpośrednio wiąże się z rozpowszechnieniem się praktyk mundfulness. Nie 

przypadkiem rozwijają się one w Dolinie Krzemowej, gdzie siedzibę mają Google, 

Facebook, Apple i inni technologiczni giganci. Na ironię zakrawa więc fakt, że to właśnie 

branża, która przyczyniła się w największym stopniu do zaburzeń koncentracji czy snu, 

zarabia dziś na aplikacjach do medytacji i propaguje je. 

Mieszkający w Dolinie Krzemowej Robert Rich, a także przywoływany już Ronald E. 

Purser, obserwują to na co dzień i pozostają krytyczni wobec „rewolucji uważności” i jej 

instrumentów. Richter zaś współpracuje z firmami z Doliny Krzemowej. Nie byłoby 

w tym może nic szczególnego, gdyby nie to, że pod pretekstem „propagowania snu” 

 
571 Joshua Barone, On the Mattress for ‘Sleep’… 
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i zwracania uwagi na to, jak istotny jest on dla naszego życia, a nawet zaangażowania 

w ogólnoświatową kampanię na rzecz snu (w 2008 roku powołano Światowy Dzień Snu), 

producenci sprzedają produkt, który jest wytworem i zarazem przyczyną tego kryzysu. 

Producent bez poczucia hipokryzji zachęca do pobrania aplikacji Sleep:  

Max ściśle współpracował z naszym zespołem w Deutsche Gramophone, aby opracować 

aplikację, która może pomóc w koncentracji, wspierać głęboką medytację i propagować 

bardziej spokojny sen. Aplikacja Sleep jest prosta w użyciu, a jednocześnie bogata 

w treści. Dzięki naszej współpracy z Maxem i naszymi partnerami z Apple, Google 

i Spotify każdy użytkownik aplikacji Sleep może spersonalizować swoje doświadczenia 

z głęboko piękną muzyką Maxa572. 

Inscenizując całonocną medytację opartą na afirmacji powolności, a także łącząc ją 

z kwestią współczesnych problemów ze snem, należało, moim zdaniem, sięgnąć po 

rozwiązanie radykalne i tak jak Marina Abramović odciąć ludzi od zewnętrznych 

bodźców, które zakłócają koncentrację. Oparte na praktyce deep listening koncerty do 

spania zmierzają bowiem w kierunku przeciwnym do spodziewanego i zamiast swobody 

obcowania z dźwiękami przez sen – domniemana antyteza koncertowego reżimu 

koncentracji – obiecują głębokie, długotrwałe i zbiorowe doświadczenie uważnego 

słuchania, potencjalnie nieosiągalne w innych warunkach niż sleep concert. Być może 

lekcja, jaka płynie z tych koncertów, jest taka, że najwyższą stawką współczesnych 

koncertów nie jest wcale rozluźnienie nawyków percepcyjnych, lecz ich ponowne 

zdyscyplinowanie, a w miejsce analitycznego, rozumiejącego słuchania potrzebne jest 

dziś głębokie słuchanie. Jeśli tak rzeczywiście jest, to niezbędne są dodatkowe radykalne 

środki, które je wesprą.  

Tymczasem ani Max Richter, ani Robert Rich nie narzucają swoim słuchaczom jakiegoś 

konkretnego zachowania, co najwyżej zachęcają do uważnego odbioru, lecz każdy ma 

swobodę decydowania o tym, jak chce uczestniczyć w koncercie do spania (może przez 

osiem godzin bawić się komórką). W Australii we wprowadzeniu do koncertu Richter 

powiedział wręcz, że „nie ma żadnych zasad”573. Jednak na przykład organizatorzy 

 
572 Informacja o aplikacji Sleep Maxa Richtera, https://www.zoneout.com/max-richters-sleep-now-an-

app-for-ios-and-android/#/ [dostęp: 18.12.2021].  
573 Por. Gabriel Wilder, Vivid Live review: Max Richter’s eight-hour epic seduces at Opera House sleep 

over, „The Sydney Morning Herald”, 4.6.2016, https://www.smh.com.au/entertainment/music/vivid-live-

review-max-richters-eighthour-epic-seduces-at-opera-house-sleep-over-20160604-gpbikk.html [dostęp: 

3.5.2021].  

https://www.zoneout.com/max-richters-sleep-now-an-app-for-ios-and-android/#/
https://www.zoneout.com/max-richters-sleep-now-an-app-for-ios-and-android/#/
https://www.smh.com.au/entertainment/music/vivid-live-review-max-richters-eighthour-epic-seduces-at-opera-house-sleep-over-20160604-gpbikk.html
https://www.smh.com.au/entertainment/music/vivid-live-review-max-richters-eighthour-epic-seduces-at-opera-house-sleep-over-20160604-gpbikk.html
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koncertu w Paryżu oficjalnie prosili publiczność o „zachowanie spokoju i zwrócenie 

szczególnej uwagi na to, by nie zakłócać snu osób znajdujących się w pobliżu”574. 

W Berlinie takiego zalecenia nie było, choć monumentalna przestrzeń Kraftwerk Mitte 

oraz nagłośnienie dźwięku i tak pochłaniały wszelkie hałasy. Byłam na tym koncercie 

i pamiętam panującą na sali ciszę: nie stuknęła o betonową podłogę choćby jedna butelka, 

a słuchacze przemieszczali się raczej rzadko i bezszelestnie. Zdecydowana większość 

spędziła osiem godzin, leżąc w swoich łóżkach.  

Niezależnie od sposobu użytkowania technologii, publiczność na koncertach do spania 

zachowuje się przeważnie spokojnie, rozumiejąc i respektując wpisane w ten format 

optymalne warunki odbioru. Wskazuje na to większość relacji z różnych koncertów. 

Umowa jest dość prosta: aby doświadczyć muzyki w sposób taki, jak obiecuje artysta, 

należy przyjąć określoną postawę słuchania. Wielu świadków potwierdza, że efekt 

balansowania na granicy jawy i snu jest powtarzalny i niezależny tak naprawdę nawet od 

komfortu na sali. Oto dwie relacje z koncertów w Sydney i Nowym Jorku:  

We śnie słyszę sopran Davidson odbijający się echem w komnatach mojego umysłu, 

tak że kiedy budzę się o trzeciej trzydzieści na kolejną gwałtowną ulewę, nie jestem 

pewien, czy w ogóle spałem. Facet w sąsiednim łóżku wysiadł około północy. Od 

tamtej pory prawie się nie rusza. Jedna osoba pozostaje na siedząco, wszyscy inni śpią 

lub przynajmniej leżą575. 

Zasnąłem i śniło mi się, że ktoś chodzi między materacami, rozdając wodę576. 

Koncerty do spania wytrącają publiczność z jej zwykłych koncertowych nawyków 

również w tym punkcie, w którym pozornie wszystko wraca do normalności. Po 

wybrzmieniu ostatnich dźwięków, kiedy muzycy schodzą z estrady, rozlegają się oklaski, 

choć nie wszystkim wydają się one czymś na miejscu. Swój sceptycyzm względem 

rytuału oklaskiwania artystów po wydarzeniu, które ze zwykłym koncertem nie miało nic 

wspólnego, wyraziła m.in. Kate Hennesy, relacjonująca dla „The Guardian” wykonanie 

w Sydney Opera House: 

 
574 Strona internetowa Filharmonii Paryskiej: https://philharmoniedeparis.fr/en/activity/concert-

performance/17848-max-richter-sleep [dostęp: 5.5.2021]. 
575 Gabriel Wilder, Vivid Live review: Max Richter's eight-hour epic seduces at Opera House sleep over, 

„The Sydney Morning Herald”, 4.6.2016, https://www.smh.com.au/entertainment/music/vivid-live-

review-max-richters-eighthour-epic-seduces-at-opera-house-sleep-over-20160604-gpbikk.html [dostęp: 

3.5.2021]. 
576 Joshua Barone, On the Mattress for ‘Sleep,’ an 8-Hour Lullaby… 

https://philharmoniedeparis.fr/en/activity/concert-performance/17848-max-richter-sleep
https://philharmoniedeparis.fr/en/activity/concert-performance/17848-max-richter-sleep
https://www.smh.com.au/entertainment/music/vivid-live-review-max-richters-eighthour-epic-seduces-at-opera-house-sleep-over-20160604-gpbikk.html
https://www.smh.com.au/entertainment/music/vivid-live-review-max-richters-eighthour-epic-seduces-at-opera-house-sleep-over-20160604-gpbikk.html
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Oklaski na koniec wydają się głupie. […] Są jak relikty minionego wyobrażenia o tym, 

czym jest lub może być koncert, które przywołujemy, bo nie wiemy, co innego 

moglibyśmy zrobić. Znaki doczepione niezręcznie do idei, która wydaje się już taka 

starożytna – mimo że dopiero co wygasła577. 

O ile Rich trzyma się założeń koncertów do spania jako alternatywy dla utowarowionego 

doświadczenia, o tyle Max Richter jest w swoich działaniach ambiwalentny. Z jednej 

strony próbuje uciec od ustalonych dla muzyki form prezentacji i sposobów słuchania, 

z drugiej strony do nich powraca. Ta ambiwalencja wybrzmiewa w jego słowach, 

cytowanych na stronie internetowej festiwalu MaerzMusik:  

Nieustannie ciekawią mnie konwencje wykonawcze w muzyce klasycznej, nasze sztywne 

reguły, które dyktują nam, jak i jaką muzykę możemy docenić. W jakiś sposób w Europie 

w ciągu ostatniego stulecia, gdy złożoność i niedostępność muzyki zaczęła być 

utożsamiana z inteligencją i awangardą, coś po drodze zgubiliśmy. Modernizm dał nam 

tak wiele oszałamiających dzieł, ale straciliśmy też nasze kołysanki. Straciliśmy wspólną 

komunię w dźwięku. Zmniejszyła się publiczność. Wszystkie moje utwory z ostatnich 

kilku lat zgłębiają tę kwestię, podobnie jak Sleep. Jest to dla mnie bardzo świadoma 

polityczna deklaracja578.  

  4.3.2. L’école de la claque 

Koncert, a szczególnie jego publiczność, od dawna interesuje amerykańskiego 

kompozytora Billa Dietza, który, jak sam przyznał, „około 2002 roku porzucił muzykę 

dla publiczności”579. Dietz przerwał studia kompozytorskie w New England 

Conservatory w Bostonie, ale nie porzucił muzyki definitywnie: „Od dawna nie 

zachowujemy się monogamicznie, ale wciąż jesteśmy razem”580. Dietz nie tyle przestał 

interesować się komponowaniem muzyki, ile raczej całą swoją uwagę przekierował na 

jej instytucjonalne i kulturowe uwarunkowania581. W centrum jego działań znalazł się 

 
577 Kate Hennesy, Max Richter’s Sleep review – exquisitely soundtracked sleepover at the Sydney Opera 

House, „The Guardian”, 6.6.2016, https://www.theguardian.com/culture/2016/jun/06/max-richters-sleep-

review-an-exquisitely-soundtracked-sleepover-at-the-sydney-opera-house [dostęp: 3.5.2021].  
578 Max Richter, Sleep, dokumentacja wykonania na festiwalu MaerzMusik w Berlinie, 

https://www.berlinerfestspiele.de/en/berliner-festspiele/programm/bfs-

gesamtprogramm/programmdetail_150936.html [dostęp: 18.12.2021].  
579 Bill Dietz, Preface: A Note for “Positionen”, [w:] idem, L’école de la claque, OnCurating, Zurych 

2017, s. 9. 
580 Ibidem. 
581 Urodzony w 1983 roku Bill Dietz studiował także kulturoznawstwo na University of Minnesota. Od 

2003 roku mieszkał i pracował w Berlinie jako uczeń i asystent Petera Ablingera. Regularnie 

współpracował z Catherine Christer Hennix, Christianem von Borriesem, Chrisem Newmanem 

i Maryanne Amacher. Od 2007 roku jest dyrektorem artystycznym Ensemble Zwischentöne. Wraz 

z Woodym Sullenderem współtworzy i redaguje magazyn „Ear/Wave/Event”. Od 2012 roku jest 

https://www.theguardian.com/culture/2016/jun/06/max-richters-sleep-review-an-exquisitely-soundtracked-sleepover-at-the-sydney-opera-house
https://www.theguardian.com/culture/2016/jun/06/max-richters-sleep-review-an-exquisitely-soundtracked-sleepover-at-the-sydney-opera-house
https://www.berlinerfestspiele.de/en/berliner-festspiele/programm/bfs-gesamtprogramm/programmdetail_150936.html
https://www.berlinerfestspiele.de/en/berliner-festspiele/programm/bfs-gesamtprogramm/programmdetail_150936.html
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koncert jako urządzenie muzyki, a kolejne przedsięwzięcia artystyczne nabrały znamion 

krytyki instytucjonalnej. Jego praca nad genealogią koncertu i performansem słuchania 

przyniosła mu udział w takich festiwalach jak MaerzMusik i Donaueschinger Musiktage, 

na którego zamówienie w 2017 roku stworzył L’école de la claque. 

Kiedy Dietz zabierał się do realizacji tego projektu, miał już za sobą wiele utworów, 

działań i tekstów poświęconych rozmaitym aspektom koncertu, publiczności czy 

zjawisku klaki. Jednym z pierwszych utworów, w których Bill Dietz badał tradycyjną 

sytuację koncertową, był konceptualny After the Interval (Concert Piece imJC) (2002–

2003), napisany w dziesiątą rocznicę śmierci Johna Cage’a i polegający na nagrywaniu 

i odtwarzaniu nagrania publiczności klaszczącej bądź milczącej582. W kolejnym roku 

powstał Concert Text (2003), wykorzystujący notkę programową jako pełnoprawny 

utwór do czytania i słuchania583. W Triple Concert Piece Neukölln wykonawcy 

i publiczność zamienili się miejscami, a co za tym idzie – zachowaniami (klaskali 

wykonawcy, a nie publiczność)584. W Konzert ohne Musik/Musik ohne Konzert (2004) 

przedmiotem kontemplacji była zaś publiczność (alternatywny tytuł to Audience 

Projection)585. 

W tych i innych konceptualnych utworach i performansach Bill Dietz angażował 

publiczność, która stawała się współwykonawcą, dziełem lub po prostu tematem, co 

pozwala zrozumieć przytoczone na wstępie słowa kompozytora o porzuceniu muzyki dla 

publiczności. W 2009 roku Bill Dietz był również kuratorem całorocznego cyklu Eine 

Audienz mit dem Publikum, zrealizowanego wspólnie z założonym w 1988 roku przez 

Petera Ablignera Ensemble Zwischentöne i „badającego instytucjonalny status Nowej 

Muzyki”586. W ramach cyklu performatywnie i dyskursywnie przepracowywano historię 

 
współprzewodniczącym Wydziału Muzyki i Dźwięku w Milton Avery Graduate School of the Arts 

w Bard College. Obecnie mieszka we Florencji. Więcej informacji biograficznych dostępnych na stronie 

internetowej kompozytora: http://www.tutorialdiversions.org/f.html [dostęp: 10.3.2022].  
582 Bill Dietz, After the Interval, scenariusz utworu, 
http://www.tutorialdiversions.org/aftertheinterval.html [dostęp: 10.3.2022].  
583 Idem, Concert Text, scenariusz utworu, 

http://www.tutorialdiversions.org/Documents/Concert%20Text.pdf [dostęp: 10.3.2022]. 
584 Idem, Triple Concert Piece Neukölln, scenariusz utworu, 

http://www.tutorialdiversions.org/Documents/TRIPLE%20CONCERT%20PIECE%20NEUK%C3%96L

LN.pdf [dostęp: 10.3.2022]. 
585 Idem, Audience Projection, nagranie z koncertu w Philip-Melanchthon-Kirche w Berlinie, 

https://www.youtube.com/watch?v=jXH8jt8fyYM [dostęp: 10.3.2022].  
586 Dokumentacja tekstowa i fotograficzna z tego cyklu dostępna jest na stronie internetowej 

https://7hours.com/_Actual_Page/docs/003_documentations/Dietz_ZWISCHENTONE_Dok/Zwischentoe

ne_Dietz_7hours_2009.pdf [dostęp: 10.3.2022].  

http://www.tutorialdiversions.org/f.html
http://www.tutorialdiversions.org/aftertheinterval.html
http://www.tutorialdiversions.org/Documents/Concert%20Text.pdf
http://www.tutorialdiversions.org/Documents/TRIPLE%20CONCERT%20PIECE%20NEUK%C3%96LLN.pdf
http://www.tutorialdiversions.org/Documents/TRIPLE%20CONCERT%20PIECE%20NEUK%C3%96LLN.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=jXH8jt8fyYM
https://7hours.com/_Actual_Page/docs/003_documentations/Dietz_ZWISCHENTONE_Dok/Zwischentoene_Dietz_7hours_2009.pdf
https://7hours.com/_Actual_Page/docs/003_documentations/Dietz_ZWISCHENTONE_Dok/Zwischentoene_Dietz_7hours_2009.pdf
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koncertu w różnych miejscach: w Konzerthausie, w prywatnym salonie Sammlung 

Hoffman, w Haus der Kulturen der Welt oraz w przestrzeni Haus 19 / 7hours Tierstall. 

Cykl ośmiu wydarzeń został podzielony na trzy fazy. W dwóch pierwszych artyści badali 

genealogię nowej muzyki, w końcowej zaś prezentowali aktualne propozycje artystyczne. 

Szczególna uwaga została zwrócona m.in. na pojęcia „uczestnictwo” i „interaktywność”. 

Jeden z koncertów zestawiał prace partycypacyjne awangardy muzycznej lat 

sześćdziesiątych i siedemdziesiątych (np. Pauline Oliveros) z dzisiejszymi 

korporacyjnymi ćwiczeniami grupowymi (tzw. team building excersises). Inny 

prezentował nieme utwory awangardy muzycznej (autorstwa Dietera Schnebla i Michaela 

Pisara) w kontekście historycznych zamieszek wokół Le Sacre du Printemps Igora 

Strawińskiego i Empty Words Johna Cage’a587. 

W latach 2009–2014 Bill Dietz stworzył Tutorial Diversions – zbiór performatywnych 

ćwiczeń słuchowych przeznaczonych do samodzielnego wykonania przez słuchaczy 

w warunkach domowych, które wydał w 2015 nakładem Edition Solitude588. Artysta 

kontynuuje w swoich pracach Cage’owską praktykę definiowana muzyki w kategoriach 

słuchania, nie zaś materiału dźwiękowego czy utworu. Jawi się również jako 

spadkobierca Fluxusu. Tacy kompozytorzy jak Ben Vautier czy Robert Ashley 

podejmowali dekady temu działania zmierzające do uwidocznienia elementów 

składowych koncertu tudzież zaktywizowania publiczności589. Sam Dietz jako jedną 

z głównych osób, które wpłynęły na jego myślenie, wskazuje amerykańską 

kompozytorkę i artystkę Maryanne Amacher. Jej prace dotyczą komplikacji percepcji 

jako procesu kompozytorskiego590. 

Nie dziwi więc, że kiedy w 2016 roku Bill Dietz otrzymał zamówienie na utwór od 

festiwalu Donaueschinger Musiktage, postanowił przyjrzeć się zachowaniom 

publiczności nowej muzyki. Początkowo miał jednak ambiwalentne odczucia:  

Zdałem sobie sprawę, jak wielkim błędem jest utożsamianie „publiczności” – słuchaczy 

– z publicznością koncertową. Od tamtego czasu oddaliłem się od koncertu i „Nowej 

 
587 Dokumentacja z tego koncertu jest dostępna w Internecie: https://vimeo.com/84254875 [dostęp: 

10.3.2022].  
588 Bill Dietz, 8 Tutorial Diversions, 2009–2014, Edition Solitude, Stuttgart 2015.   
589 O tych i innych twórcach pisze Antoni Michnik (Publiczność wyzwolona (ze znakiem zapytania). 

Normy koncertowego zachowania i partycypacja widowni w późnej nowoczesności, „Glissando” 2020, 

39, 2, s. 74).  
590 Ibidem.  

https://vimeo.com/84254875
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Muzyki”. Tak więc planowanie zamówionego utworu dla Donaueschinger Musiktage 

było skomplikowane591.  

Te ambiwalentne odczucia żywiły jednak jego wyobraźnię i wkrótce stały się zalążkiem 

idei nowej „kompozycji”:  

Moja pierwsza wizyta na Musiktage w 2003 roku była naładowana wszelkiego rodzaju 

edypalnymi uprzedzeniami – skutek mojej wciąż świeżej ucieczki z klasyki. Moja druga 

wizyta w zeszłym [2016 – przyp. M.P.] roku była raczej nieszkodliwa – podobna do 

każdego innego spotkania w gronie specjalistów, np. międzynarodowego zjazdu 

hodowców storczyków. Pojawiło się coś zupełnie innego: agresywny wizerunek własny 

tego festiwalu – jego programowa „krytyczność” – utrzymujący się zapach kulturowego 

pesymizmu jako resztka „sfery publicznej”. Można powiedzieć, że ten zapach stał się 

tematem L’école de la claque592. 

L’école de la claque powstała na potrzeby festiwalu, o którym już była mowa przy okazji 

projektu Minor Music (oba zresztą zostały pokazane w 2017 roku). Ten najstarszy i jeden 

z najbardziej prestiżowych i opiniotwórczych forów nowej twórczości kompozytorskiej, 

z centralną pozycją wielkiej orkiestry symfonicznej, stanowił ważny punkt odniesienia 

dla pracy Billa Dietza. Wprawdzie kompozytor powtórzył później warsztaty klaki także 

w innych, bardziej neutralnych okolicznościach (m.in. w Brukseli i Nowym Jorku), 

jednak to właśnie w Donaueschingen takie projekty jak ten zyskują największy rezonans.  

Bill Dietz dostrzegł w słuchaczach nowej muzyki nie tyko gloryfikowanych przez Adorna 

ekspertów, lecz przede wszystkim zidentyfikował bywalców festiwalowych koncertów 

jako Habermasowską mieszczańsko-obywatelską sferę publiczną. To rozpoznanie stało 

się punktem wyjścia stworzenia performansu-prowokacji, który miał wykorzystywać 

historyczne zjawisko klaki i reaktywować ją w warunkach koncertów nowej muzyki. 

Ten rodzaj słuchania (i wynikających z niego zachowań), który modelował i wzmacniał 

claque przez ponad sto lat, zanim stał się zbędny w swojej hegemonicznej naturalizacji 

w pierwszej połowie XX wieku – to jest to, co pozwala mi twierdzić, że instytucjonalna 

powłoka nowej muzyki od Beethovena do Cage’a i dalej pozostaje nienaruszona593. 

Także klaką Bill Dietz już zajmował się wcześniej – po raz pierwszy w utworze Ma 

Première Claque (2007), następnie w La claque d’Oslo (2008). Skupiał się w nich na 

 
591 Bill Dietz, Preface: A Note for “Positionen”…, s. 9. 
592 Ibidem. 
593 Ibidem, s. 9–10. 
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podprogowym wpływaniu na zachowanie publiczności. W latach 2016–2017 Dietz 

prowadził w Kunsthochschule für Medien Köln seminarium zatytułowane „L’école de la 

claque”. Zajęcia ze studentami potraktował już jako research do nowego projektu dla 

Donaueschinger Musiktage. 

Klaka jako zorganizowana grupa osób, które dla zysku lub z innych pobudek oklaskują 

lub wyśmiewają publiczne wystąpienie, próbując w ten sposób oddziaływać na opinię 

zgromadzonych, znana była już w starożytności i pełniła przede wszystkim funkcję 

polityczną jako strategia oddziaływania na masy, kształtowania wizerunku władcy, opinii 

o nim i jego rządach594. W tej postaci klaka funkcjonuje także współcześnie, czego 

przykładem przywoływana przez Dietza kampania wyborcza rządzącego w latach 2017–

2021 w Stanach Zjednoczonych prezydenta Donalda Trumpa. W czerwcu 2015 roku 

Trump zapłacił dwanaście tysięcy dolarów firmie PR (Gotham Governmental 

Relations 89 and Communications LLC), która zatrudniła agencję castingową Extra Mile 

do zrekrutowania tłumu „aktorów”, którzy za pięćdziesiąt dolarów wiwatowali podczas 

ogłoszenia rozpoczęcia jego kampanii prezydenckiej w Trump Tower595. 

Znaczenie aplauzu jako środka, za pomocą którego można skutecznie manipulować 

opinią publiczną, rozumiał już rzymski cesarz Neron, który zatrudniał tysiące młodych 

plebejuszy i płacił im za oklaskiwanie swojej osoby. W VII wieku, gdy imperium 

rzymskie chyliło się ku upadkowi, cesarz Herakliusz próbował odstraszać w ten sposób 

swojego barbarzyńskiego przeciwnika.  

Taktyka Herakliusza, polegająca na zastraszaniu przez robienie hałasu, będąca 

dźwiękową wersją wioski potiomkinowskiej, nie przyczyniła się w żaden sposób do 

zatamowania krwotoku z ran imperium. Stanowiła jednak odpowiednie postscriptum do 

długiego związku tego imperium z jednym z najwcześniejszych i najbardziej 

uniwersalnych systemów, jakie ludzie stosowali w kontaktach między sobą: klaskaniem 

w dłonie. W świecie starożytnym oklaski były aklamacją. Ale były też komunikacją. Były 

na swój sposób władzą. Był to sposób, w jaki mali, wątli ludzie mogli odtworzyć, za 

pomocą „gromkich” braw, dudnienie natury596. 

 
594 Arthur Saxon, A Brief History of the Claque, „Theater Survey” 1964, 5, 1, s. 11. 
595 Bill Dietz, L‘école de la claque…, s. 25. 
596 Megan Garber, A Brief History of Applause, the ‘Big Data’ of the Ancient World, „The Atlantic”, 

15.3.2013, https://www.theatlantic.com/technology/archive/2013/03/a-brief-history-of-applause-the-big-

data-of-the-ancient-world/274014/ [dostęp: 4.3.2022].  

https://www.theatlantic.com/technology/archive/2013/03/a-brief-history-of-applause-the-big-data-of-the-ancient-world/274014/
https://www.theatlantic.com/technology/archive/2013/03/a-brief-history-of-applause-the-big-data-of-the-ancient-world/274014/
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W epoce nowożytnej klaka odegrała ważną rolę w sztuce. Za wskrzesiciela tej praktyki 

uważa się szesnastowiecznego francuskiego literata Jeana Daurata, który kupował bilety 

na własne sztuki i rozdawał je każdemu, kto obiecał bić brawo na koniec przedstawienia. 

Praktyka ta upowszechniła się następnie w europejskich, a zwłaszcza francuskich teatrach 

i operach XVIII i XIX wieku i była wspierana przez państwowe instytucje. Status 

klakierów bynajmniej nie był podejrzany, nie był nawet prekarny. Pełnili oni ważną 

funkcję w biznesie artystycznym jako forma ubezpieczenia inwestycji. Działalność pod 

parasolem państwa prowadziła do jej dalszej instytucjonalizacji aż do wprowadzenia na 

pensję tzw. chef de claque. 

Od czasu, gdy paryską Opérą kierował Louis Véron (1831–1835), claque znajdowała się 

w rękach niejakiego Auguste’a Levasseura, który w zamian za swoje usługi otrzymywał 

albo gotówkę (od śpiewaków lub od kompozytora), albo darmowe bilety (od dyrekcji lub 

artystów), które następnie mógł sprzedać z zyskiem. Wszystko to było przedmiotem 

wyraźnej umowy. Każdy, kto kupił bilet u Levasseura, stawał się automatycznie 

członkiem claque. Klakierzy (jak ich nazywa Berlioz – w Sztuce muzycznej i innych 

esejach mówi o „systemie płatnych oklasków”) mieli klaskać na komendę Levasseura, 

jednak nie według arbitralności przypadku, lecz według dogłębnej analizy partytury, 

którą Levasseur przeprowadził, regularnie uczęszczając na próby i prowadząc dyskusje 

z dyrektorem teatru oraz śpiewakami. Często w dniach poprzedzających premierę 

Levasseur ustalał swój plan z Véronem po przeanalizowaniu opery. W wieczór premiery 

klakierzy wchodzili przed publicznością, aby lepiej i bardziej strategicznie się ustawić. 

A Levasseur, ubrany jak najbardziej dyskretnie, dawał znaki oznaczające początek, czas 

trwania i intensywność oklasków. Stał się więc w pewnym sensie dyrygentem, lustrem 

lub sobowtórem, kierując publicznością tak, jak dyrygent kieruje muzykami597. 

W 1853 roku szef departamentu sztuk pięknych francuskiego ministerstwa, w odpowiedzi 

na nieustanne skargi i upominanie artystów o takie „interesowne” i fałszywe 

ubezpieczenia wpisane w losy pracy artystycznej, zakazał tej praktyki we wszystkich 

teatrach państwowych. Konsekwencją był jednak natychmiastowy lament. 

Przedstawienia były fatalne, aktorzy skrępowani, publiczność zrozpaczona. Publiczność 

była proszona o to, czego nigdy nie robi, o samodzielne podejmowanie decyzji, 

 
597 Peter Szendy, Listening…, s. 113. 
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o wyrobienie sobie własnego zdania, o podjęcie inicjatywy pod groźbą wyjścia na głupca 

– czyli o rzeczy, których ludzie w Paryżu nie lubią robić598. 

Nawiązując do doświadczeń XIX wieku, Bill Dietz postanowił wskrzesić klakę 

w warunkach festiwalu nowej muzyki. Swój performans zatytułował L’école de la claque 

i zorganizował go w formie warsztatów. Szkoła klaki jako sformalizowany podmiot 

edukacyjny funkcjonowała również w XIX wieku. Klakierzy byli w niej szkoleni do 

większej precyzji i niezauważalności, dysponowali również rozbudowanym aparatem 

teoretycznym. Ukazało się wiele opracowań i podręczników klaki, w których używano 

porównań z taktyką wojenną. Zniuansowane narzędzia ukrytej perswazji wymagały nauki 

i praktycznych ćwiczeń599. 

Warsztaty L’école de la claque odbywały się w trakcie czterech dni festiwalu 

w miejscowej bibliotece między koncertami Donaueschinger Musiktage600. Udział mógł 

w nich wziąć każdy chętny – festiwal ogłosił otwarty nabór. Łącznie zgłosiło się 

kilkanaście osób. Dietz przywiózł także grupę swoich studentów z Kolonii601. 

Kompozytor wręczył uczestnikom „partyturę” L’école de la claque w formie cienkiej 

książeczki z tekstami teoretycznymi oraz serią czterdziestu sześciu „przypadków” 

(Instances), w formie m.in. muzycznie przetranskrybowanych oklasków i innych 

zachowań publiczności.  

Większość przykładów (siedemdziesiąt procent) została zaczerpnięta z historii festiwalu 

w Donaueschingen. W tym celu Bill Dietz przesłuchał archiwalne nagrania koncertów od 

powstania festiwalu w 1921 roku, skupiając się przede wszystkim na oklaskach 

i momentach wymownej aktywności słuchaczy, takich jak kaszlenie, chrapanie, śmiech, 

okrzyki „brawo!”, pojedyncze głośne komentarze (np. „nuda!”) i oczywiście buczenia 

(których nigdy nie brakowało). Dokładnie zmierzył czas trwania aplauzu, uwzględnił 

jego zmienne natężenie (crescendo i decrescendo), rytmikę klaskania, wyodrębnił 

 
598 Frederic William, John Hemmings, The Theatre Industry in Nineteenth Century France, Cambridge 

University Press, Cambridge 2006, s. 114 [za: Rachel O’Reilly, Negativity Protocols, [w:] Bill Dietz, 

L’école de la claque…, s. 83]. 
599 Peter Szendy, Listening…, s. 114–116. 
600 Dokładny harmonogram warsztatów znajduje się na stronie internetowej SWR, 

https://www.swr.de/swr-classic/donaueschinger-musiktage/programme/donaueschinger-musiktage-2017-

programm-klangkunst/-/id=2136962/did=19805286/nid=2136962/1dzz4ma/index.html [dostęp: 

5.3.2022]. 
601 Bill Dietz. Im Gespräch mit Friederike Kenneweg, audycja SWR2, 17.8.2017, 

https://www.swr.de/swr-classic/donaueschinger-musiktage/programme/werkgespraech-bill-dietz/-

/id=2136962/did=20117584/nid=2136962/1j2u5k9/index.html [dostęp: 5.3.2022]. 

https://www.swr.de/swr-classic/donaueschinger-musiktage/programme/donaueschinger-musiktage-2017-programm-klangkunst/-/id=2136962/did=19805286/nid=2136962/1dzz4ma/index.html
https://www.swr.de/swr-classic/donaueschinger-musiktage/programme/donaueschinger-musiktage-2017-programm-klangkunst/-/id=2136962/did=19805286/nid=2136962/1dzz4ma/index.html
https://www.swr.de/swr-classic/donaueschinger-musiktage/programme/werkgespraech-bill-dietz/-/id=2136962/did=20117584/nid=2136962/1j2u5k9/index.html
https://www.swr.de/swr-classic/donaueschinger-musiktage/programme/werkgespraech-bill-dietz/-/id=2136962/did=20117584/nid=2136962/1j2u5k9/index.html
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i określił częstotliwość charakterystycznych dźwięków, jak niskie buczenie, glissanda 

gwizdów czy chóralne zawołania. Zrobił z tego mikropartytury do odtworzenia przez 

swoich klakierów.  

Wszystkie te historyczne incydenty zostały opatrzone przypisami, dzięki czemu można 

sprawdzić, czyjej muzyce towarzyszyły. L’école de la claque jest więc także ciekawym 

dokumentem recepcji nowej muzyki na tym festiwalu. Uwadze Billa Dietza nie umknęła 

na przykład reakcja na utwór Wai Tony Scherchen, pierwszej kompozytorki, której dzieło 

wykonano w Donaueschingen w 1968 roku, a także pół-Chinki i córki wpływowego 

dyrygenta nowej muzyki Hermanna Scherchena, który notabene zniechęcał ją od 

komponowania602. Reakcja ta to pojawiające się w kilkusekundowych odstępach przez 

cały utwór coraz bardziej uporczywe kaszlnięcia i odksztuszania. Niecałe dwadzieścia 

dwie minuty muzyki i ponad sto czterdzieści kaszlnięć, kichnięć i sporadycznych 

chichotów. Dietz rozpisał je z dokładnością do tysięcznych sekundy i zestawił 

z procentowym udziałem kobiet w festiwalu Donaueschinger Musiktage w kolejnych 

dekadach (łącznie niecałe dziewięć procent). Dietz odnotował również reakcję na 

pierwszy występ afroamerykańskich muzyków jazzowych w 1957 roku (pojedyncze 

buczenie na tle oklasków). 

Oprócz przykładów z Donaueschingen do partytury L’école de la claque weszły także 

przykłady z historii dziewiętnastowiecznej opery i teatru, zaczerpnięte m.in. z Les soirées 

de l’orchestre Berlioza oraz wspomnień Josepha Wechsberga, członka claque w Operze 

Wiedeńskiej. Jest też słynna scena w operze z filmu kostiumowego Luchina Viscontiego 

Zmysły, w której po spektaklu Turandot z balkonów lecą trójkolorowe ulotki i bukiety 

kwiatów w narodowych barwach Italii – ta patriotyczna manifestacja w teatrze La Fenice 

w Wenecji, która odwołuje się do 1866 roku i reakcji na twórczość Giuseppe Verdiego 

utożsamianą z wezwaniem do wyzwolenia Italii spod austriackiego panowania, została 

„odtworzona” w Donaueschingen. Równie istotną częścią L’école de la claque są jednak 

przykłady pozaartystyczne, w których wykorzystywano narzędzia nieuczciwej perswazji 

wzorowane na claque. Jest więc cytat z kampanii antyszczepionkowej z 1879 roku (sic!), 

opisanej przez „The Britisch Medical Journal” (Instance No. 4) oraz reklama 

 
602 Gesa Finke, Komponistin und »Scherchentochter«. Tona Scherchens Etablierung innerhalb der 

Nachkriegs-Avantgarde und der Einfluss Hermann Scherchens auf ihre Karriere, [w:] Gender und Neue 

Musik. Von den 1950er Jahren bis in die Gegenwart…, s. 69.  
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skompromitowanej i w rezultacie upadłej firmy Cambridge Analytica, która oferowała 

profilowanie grup docelowych dla swoich klientów603.  

Na warsztatach przyszli klakierzy poznawali partyturę L’école de la claque 

i przygotowywali się do właściwych występów na koncertach festiwalu, szykując 

bukieciki, które mieli rzucić w stronę muzyków, i opracowując szczegółowe strategie 

działania. Dietz instruował swoich klakierów, jak należy się zachować w konkretnej 

sytuacji. Ustalił też z nimi, po których utworach jakie reakcje są przewidywane604. Celem 

klakierów było wmieszać się w publiczność i wykonać określone zadanie podczas 

wykonania konkretnego utworu. Akcja była utrzymana w tajemnicy: ani publiczność, ani 

nawet muzycy występujący w Donaueschingen nie wiedzieli o prowokacji. Także sami 

klakierzy nie mogli przewidzieć, czy ich reakcje okażą się trafne oraz czy i jak wpłyną 

na reakcje innych słuchaczy. Nie słyszeli przecież utworów, które mieli „sabotować”, co 

w konsekwencji prowadziło również do ich frustracji605.  

Sytuację taką opisała Soffi Beha, która była jedną z uczestniczek warsztatów Billa Dietza 

i udokumentowała ich przebieg wraz z właściwym wykonaniem w formie krótkiego 

reportażu audio606. Zgodnie z ustaleniami, kwiaty rozrzucone zostały po wykonaniu 

utworu Mariny Rosenfeld Deathstar Orchestration na fortepian i zespół. Na tym samym 

koncercie został też wykonany utwór Misato Mochizuki Têtes na recytatora i zespół. Tym 

razem jednak klakierzy wszczęli nieprzyjazne okrzyki i buczenia. O ile rzucanie kwiatów 

jako wyraz uznania Soffi Beha uznała za zachowanie właściwe i zgodne z jej własnym 

odczuciem, o tyle wybuczenie kompozycji Japonki okazało się w jej opinii nieadekwatne, 

krzywdzące i w rezultacie niekomfortowe dla niej samej. Sofii Beha zwróciła ponadto 

uwagę, że o ile bukiet rzucony w stronę estrady wywołał reakcję muzyków, którzy 

 
603 „Wykorzystujemy analitykę predykcyjną do tworzenia profili klientów według cech, które można 

uchwycić z danych behawioralnych lub które można zbadać za pomocą badań ilościowych. Na podstawie 

tych profili tworzymy segmentację odbiorców, aby stworzyć grupy podobnych osób, do których można 
dotrzeć. Segmentujemy elektorat na odrębne grupy odbiorców, wykorzystując analitykę predykcyjną, 

formę sztucznej inteligencji, która bierze pod uwagę uwarunkowania behawioralne każdej jednostki, żeby 

tworzyć świadome prognozy przyszłych zachowań” (cytat z nieistniejącej już dziś strony 

https://cambridgeanalytica.org/ [za: Bill Dietz, L‘école de la claque…, s. 20 (Instance No. 3a)). 
604 Reportaż filmowy z przygotowania do L‘école de la claque na Videoblog Musiktage: Sonntag. Neue 

Musik – verkopft und beklatscht, https://www.swr.de/swr-classic/donaueschinger-

musiktage/programme/videoblog-musiktage-sonntag-neue-musik-verkopft-und-beklatscht/-

/id=2136962/did=20507994/nid=2136962/14mxy7y/index.html [dostęp: 5.3.2022]. 
605 Na festiwalu w Donaueschingen dominują prawykonania. 
606 Soffi Beha, reportaż z warsztatów i wykonania L‘école de la claque Billa Dietza, 

https://soundcloud.com/soffi-beha/lecole-de-la-claque [dostęp: 5.3.2022]. 

https://cambridgeanalytica.org/
https://www.swr.de/swr-classic/donaueschinger-musiktage/programme/videoblog-musiktage-sonntag-neue-musik-verkopft-und-beklatscht/-/id=2136962/did=20507994/nid=2136962/14mxy7y/index.html
https://www.swr.de/swr-classic/donaueschinger-musiktage/programme/videoblog-musiktage-sonntag-neue-musik-verkopft-und-beklatscht/-/id=2136962/did=20507994/nid=2136962/14mxy7y/index.html
https://www.swr.de/swr-classic/donaueschinger-musiktage/programme/videoblog-musiktage-sonntag-neue-musik-verkopft-und-beklatscht/-/id=2136962/did=20507994/nid=2136962/14mxy7y/index.html
https://soundcloud.com/soffi-beha/lecole-de-la-claque
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podnieśli kwiaty, na co publiczność odpowiedziała serdecznym śmiechem, o tyle 

buczenie i hałasowanie kluczami po wykonaniu utworu Mochizuki nie wywołało 

zauważalnej reakcji innych członków publiczności, na co liczyli klakierzy performerzy. 

Beha uznała to za połowiczny sukces.  

Celem klakierów było wmieszać się w publiczność i wpłynąć na odbiór konkretnych 

utworów. W jakim stopniu się to udało, trudno odpowiedzieć jednoznacznie. Prowokacja 

Billa Dietza polegała przede wszystkim na tym, by zasiać wątpliwość tam, gdzie być 

może jej nie było, i zmusić słuchaczy do bardziej zdecydowanych reakcji i opowiedzenia 

się po jednej ze stron. Sama obserwowałam zdarzenia rozgrywające się na sali 

koncertowej w transmisji internetowej i doskonale pamiętam początkową konsternację, 

której następstwem była racjonalizacja tego, co działo się na widowni. Nie wiedząc, że 

to klakierzy Billa Dietza wykonują jego performans, podejrzewałam o sianie zamętu 

jedną z rzeczywiście istniejących i skutecznie zakłócających koncerty grup aktywistów 

i aktywistek GRID (Gender Relations in Darmstadt) lub GRINM (Gender Relations in 

New Music), które znałam z Darmstadt (o genezie powstania tych grup pisałam 

w podrozdziale o zwrocie kuratorskim). Działaczki i działacze na rzecz 

równouprawnienia w nowej muzyce nieraz pikietowali koncerty, rozrzucali ulotki 

i rozwijali transparenty. Traktowano ich z respektem i zarazem pobłażliwością, 

wybaczając zakłócanie koncertów, gdyż GRID(NM) walczą w słusznej sprawie, 

a postulaty bardziej równego dostępu kobiet i mniejszości do sceny nowej muzyki są 

słuszne i racjonalnie uzasadnione. 

Jednak to nie GRID(NM) były w akcji, lecz L’école de la claque, która z zasady działała 

arbitralnie, ale już nie racjonalnie. Wpuszczenie klakierów na widownie było próbą nie 

tyle przekonania słuchaczy do określonych racji czy utworów, ile zawirusowania jej 

niepewnością i szaleństwem. Chodziło przede wszystkim o zmącenie przekonania 

publiczności Donaueschinger Musiktage o nieomylności jej własnych sądów 

i wynikającego z tego poczucia komfortu i sprawczości. Bill Dietz chciał w ten sposób 

podważyć wizerunek własny publiczności nowej muzyki, która uważa się za inteligentną 

i krytyczną.  

Badania nad publicznością festiwali nowej muzyki potwierdzają, że jest to publiczność 

nie tylko wykształcona, ale także fachowa, ekspercka, najczęściej w jakiś sposób 
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związana zawodowo z muzyką607. Odpowiada to wyobrażeniu Adorna o odbiorcy 

zaangażowanym w materiał, który jest w stanie odkodować estetyczne i polityczne 

niuanse utworów, a także zdemaskować fałsz. „Co to znaczy – pyta jednak Dietz – 

wybuczeć dysonansowy utwór orkiestrowy, skoro opinia publiczna osiągnęła stadium 

algorytmiczne? Kiedy hasło reklamowe takiej firmy jak Cambridge Analytica brzmi: 

»wykorzystujemy dane do zmiany zachowań odbiorców«?”608 

Publiczność nowej muzyki przypomina Dietzowi idealizowaną przez Jürgena Habermasa 

mieszczańsko-obywatelską sferę publiczną609. Także tutaj mamy do czynienia z ideałem 

racjonalności, wyważonego sądu, który powinien być odpowiednio uargumentowany 

i wykuwać się w publicznym sporze. Jednak, zdaniem kompozytora, coraz bardziej 

przybiera ona postać własnej karykatury. Publiczność nowej muzyki przypomina 

polityczne zombie. Współczesne przykłady manipulowania opinią mas oraz sterowania 

„debatą” publiczną za pomocą klasycznej klaki (Donald Trump) lub wyrafinowanych 

technologii (Cambridge Analytica) dostarczają bowiem dowodów na to, że 

Habermasowskie wyobrażenie o sferze publicznej jest mrzonką, a „opinie” powstają 

w sposób nieracjonalny, przypadkowy, w zależności od jednostkowych interesów. 

Publiczność nowej muzyki łudzi się jednak, że autorytet elit może zwyciężyć w starciu 

z emocjami mas.  

Wbrew wyidealizowanemu obrazowi malowanemu przez teoretyków takich jak Jürgen 

Habermas, przedstawiającemu głównie białych heteroseksualnych mężczyzn z klasy 

średniej w wiedeńskich kawiarniach, wymieniających racjonalne i przejrzyste poglądy, 

historia sfery publicznej uwzględniająca klakę byłaby historią zagmatwaną, partyzancką, 

skonfliktowaną, skompromitowaną i spolaryzowaną610.  

Obserwując publiczność koncertów nowej muzyki przez pryzmat sfery publicznej 

Habermasa, Dietz dostrzega w niej te same wady, które stały się przedmiotem krytyki 

niemieckiego filozofa611. Elitaryzm rodzi bowiem wykluczenie, a inteligentne 

 
607 Podsumowanie najnowszych badań nad publicznością nowej muzyki przynosi artykuł Giny Emerson 

(Demografie, Werte, Erfahrungen. Was wissen wir über das Publikum neuer Musik, „Neue Zeitschrift für 

Musik” 2020, 1, s. 15–19).  
608 Bill Dietz, Preface: A Note for “Positionen”…, s. 9. 
609 Por. Krzysztof Jaskułowski, Koncepcja sfery publicznej Jürgena Habermasa, „Spotkania Euopejskie” 

2010, 3.  
610 Bill Dietz, fragment komentarza do L‘école de la claque zamieszczonego na stronie internetowej 

SWR, https://www.swr.de/swr-classic/donaueschinger-musiktage/programme/dietz-bill-l-ecole-de-la-

claque/-/id=2136962/did=19853070/nid=2136962/lmxlv4/index.html [dostęp: 10.3.2022]. 
611 Pisze o nich Krzysztof Jaskułowski (Koncepcja sfery publicznej Jürgena Habermasa…). 

https://www.swr.de/swr-classic/donaueschinger-musiktage/programme/dietz-bill-l-ecole-de-la-claque/-/id=2136962/did=19853070/nid=2136962/lmxlv4/index.html
https://www.swr.de/swr-classic/donaueschinger-musiktage/programme/dietz-bill-l-ecole-de-la-claque/-/id=2136962/did=19853070/nid=2136962/lmxlv4/index.html
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i (auto)krytyczne słuchanie jakoś nie zapobiegło dominacji białych mężczyzn 

w międzynarodowym środowisku kompozytorów.  

Zagłębiam się we współczesne lewicowe fantazje o powrocie do klasycznej sfery 

publicznej, do „racjonalnego dyskursu krytycznego”, do tych właśnie sposobów 

fallicznego pozowania, z których Donaueschingen nigdy nie zrezygnował. 

Współczesność claque na przełomie XVIII i XIX wieku oraz rozkwit Öffentlichkeit 

Habermasa oczywiście to wszystko przekreślają. Sfera publiczna nigdy nie istniała. Sama 

idea takiej przestrzeni zawsze opierała się na radykalnych wykluczeniach. Klaka w 

dziewiętnastowiecznej sali koncertowej, w masie politycznej, jest dosłownym wyrazem 

wewnętrznego rozchwiania, irracjonalności, finansjalizacji, kontestacji. Dla każdego, kto 

śledził dyskursy krytycznej publiczności z lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych 

oraz początków XX wieku, ta dosłowność wydawałaby się niemal zbędna. Zamiast tego 

jednak wygląda to tak, jakby niezdarne przejęcie „postmodernizmu” przez alt-prawicę 

wywołało rodzaj panicznej amnezji – intelektualista zwija się w pozycję płodową 

uniwersalistycznej, szowinistycznej, idealistycznej nostalgii612. 

Zdystansowanej argumentacji i samokontroli – ideałom mieszczańsko-obywatelskiej 

sfery publicznej – Dietz próbował przeciwstawić erupcję emocji. Rozbroić, rozruszać, 

wytrącić oręż racjonalności i krytyczności, zainfekować przypadkową, niekontrolowaną 

i nieadekwatną reakcją, podstępnie wywołać uczucie zagubienia, zwątpienia i ogólnej 

konsternacji – taki był cel wprowadzenia klakierów między słuchaczy nowej muzyki. Jej 

racjonalności, krytyczności i roztropności Dietz przeciwstawił coś, co się z nią wprost 

kłóci: 

Mnie interesują uczucia. Uczucia publiczne. Interesuje mnie irracjonalność. Interesuje 

mnie przemoc. Interesuje mnie materialność ingerencji w jej formę. Utwór dla 

Donaueschingen to historia koncertu jako miejsca performatywnej i afektywnej 

kontestacji. Utwór dla Donaueschingen jest historią własnej recepcji Donaueschingen – 

jest tyleż o buczeniu, co o walącym sercu buczącego przed buczeniem i jego nerwowym 

chichocie po nim. Utwór dla Donaueschingen jest o teraźniejszości, gdy po lewej i po 

prawej stronie arkadia historycznej publiczności nie jest nawet wspomnieniem (co 

w żaden sposób nie przeczy mojej uwadze poświęconej historycznej klace), gdy ta 

nieobecność nie jest kryzysem, ale być może jedyną nieeschatologiczną drogą naprzód613. 

W wywiadzie z Christiane Peterlein Bill Dietz zwrócił uwagę, że choć w nowej muzyce 

zajmowano się najprzeróżniejszymi parametrami i estetykami, to jednak same badania 

 
612 Bill Dietz, Preface: A Note for “Positionen”…, s. 10. 
613 Ibidem. 
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nad publicznością nie stanowiły dotąd szczególnie ważnego pola twórczej i teoretycznej 

refleksji614. Nie licząc eksperymentów kompozytorów związanych z Fluxusem, 

mainstreamowa scena nowej muzyki oraz jej Adornowska wykładnia ignorowała 

publiczność, taktując ją jako monolit. Także przywoływane badania empiryczne 

przeprowadzono dopiero w ostatnich latach. Na ten sam problem zwróciła uwagę 

Georgina Born. Zdaniem brytyjskiej badaczki, powodem mogło być traktowanie 

publiczności w kategoriach masy czy tłumu, który tworzą wyalienowane w swoim 

cichym słuchaniu jednostki615. W tym sensie słuchanie w sali koncertowej jest niczym 

„obrona przed doświadczeniem relacji społecznych”. Publiczności muzycznej nie 

traktuje się jako rzeczywistych słuchaczy, którzy wchodzą w zróżnicowane relacje 

z dziełami, z twórcami i z innymi słuchaczami, lecz utożsamia się ją z koncepcją 

publiczności projektowaną przez samą muzykę.  

Jest więc w tym słuchaniu zakorzenione coś, co opiera się eksperymentom. Odnajdujemy 

to nawet w pozornie nowych sposobach słuchania związanych ze sztuką dźwiękową 

i z muzyką eksperymentalną. Na przykład pisma Michela Chiona, Denisa Smalleya czy 

Salome Voegelin, przywołujące Pierre’a Schaeffera, Murraya Schafera czy Pauline 

Oliveros, przedstawiają słuchanie jako akt etyczny i esencjonalizują dźwięk oraz relację 

jednostki z nim jako szczyt doświadczenia muzycznego. Mimo różnic rodzaje odbioru 

[audiencing] opisywane przez tych autorów z pewnością wiążą się z intensyfikacją 

„mocno subiektywnego”, cichego i kontemplacyjnego słuchania na klasycznym 

koncercie, oraz z jego kontrolą616. 

Georgina Born przywołuje artykuł Billa Dietza i Gavina Steingo, w którym zastanawiają 

się oni nad przyczynami zaprzeczania społecznemu znaczeniu słuchania przez redukcję 

doświadczenia muzycznego do słuchania indywidualnego. „Indywidualizm słuchania, 

jak twierdzą, jest nieodłącznie związany z odrazą do publiczności jako tłumu, widoczną 

w odczytaniu przez Adorna Psychologii grupy Freuda”617. Dietz i Steingo uważają, że 

stanowisko Adorna miało negatywne konsekwencje dla politycznego wyobrażenia 

 
614 Christiane Peterlein, L’école de la claque. Gespräch mit Bill Dietz, audycja SWR2, 20.10.2017, 

https://www.swr.de/swr2/musik-klassik/Gespraech-mit-Bill-Dietz-L-ecole-de-la-claque,aexavarticle-swr-

72594.html [dostęp: 14.3.2022].  
615 Georgina Born, The Audience and Radical Democracy… 
616 Georgina Born, The Audience and Radical Democracy… 
617 Ibidem. 

https://www.swr.de/swr2/musik-klassik/Gespraech-mit-Bill-Dietz-L-ecole-de-la-claque,aexavarticle-swr-72594.html
https://www.swr.de/swr2/musik-klassik/Gespraech-mit-Bill-Dietz-L-ecole-de-la-claque,aexavarticle-swr-72594.html
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o możliwościach działania grupowego wokół muzyki618. Jak zatem publiczność 

muzyczna mogłaby sama wyzwolić się z tak negatywnego i biernego wizerunku?  

Zarówno Born, jak i Dietz oraz Steingo są zdania, że konieczne jest badanie 

dynamicznych relacji wewnątrz publiczności.  

W wypadku form pozornie nieuczestniczących, jak słuchanie w sali koncertowej, zadanie 

polega na przemyśleniu ich jako w istocie immanentnie społecznych, na obserwowaniu 

i teoretyzowaniu publiczności jako czegoś innego niż tłum czy masa, i postrzeganiu tego 

jako kluczowego wyzwania dla dzisiejszej muzyki619. 

 

5. Eksperymenty z przestrzenią i z czasem 

5.1. Miejsca koncertów i aranżacja przestrzeni 

Sale koncertowe jako „świątynie muzyki” przeznaczone do skupionego słuchania 

powstały dopiero w drugiej połowie XIX wieku. Jako pierwszą współczesną salę 

koncertową badacze wskazują wzniesiony w 1870 roku gmach Wiener Musikverein. Na 

tle innych działających w tamtym czasie sal Wielka Sala Wiener Musikverein wyróżniała 

się m.in. uporządkowaną i unieruchomioną widownią, która uniemożliwiała słuchaczom 

przemieszczanie się w trakcie koncertu i przyspieszyła rozwój zdyscyplinowanego 

słuchania. To właśnie na wzór Wiener Musikverein powstawały kolejne sale koncertowe 

na całym świecie620. Kształtowanie się nowych nawyków percepcyjnych, w których 

powszechne dotąd rozmowy i spacery po sali zastąpił surowy reżim cielesny, odbiło się 

także na długości programów, które musiały zostać skrócone z uwagi na zdolności 

koncentracyjne słuchaczy.  

Zanim muzyka odnalazła odpowiednią przestrzeń, a koncert – formę, w salach 

koncertowych, wykonywana była praktycznie wszędzie: od prywatnych domów 

i pałacowych komnat, przez parki miejskie, kościoły, hotelowe lobby, uniwersytety, 

kasyna, salony, sale ratuszowe i balowe, hale targowe, kawiarnie i restauracje, teatry 

i lunaparki, po miejskie i wiejskie place... Nie istniała przestrzeń nieodpowiednia dla 

 
618 Bill Dietz, Gavin Steingo, Experiments in Civility, „boundary 2” 2016, 43(1), s. 47. 
619 Georgina Born, The Audience and Radical Democracy… 
620 Także powstała w 1901 roku Filharmonia Narodowa w Warszawie jest wzorowana na Wiener 

Musikverein. To „pudełko na buty” charakteryzowało się wysokim sufitem, płaskim parterem, frontalnie 

rozmieszczoną widownią i estradą, która znajdowała się na dużym podwyższeniu.  
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muzyki, nie istniało także pojęcie dobrych bądź złych warunków akustycznych621. 

Historycznym ewenementem i jednym z najwcześniejszych, niestety, niezrealizowanych 

projektów sali koncertowej był Musick Room Thomasa Mace’a z 1676 roku. W projekcie 

tym publiczność miała być oddzielona od muzyków w celu zminimalizowania hałasów. 

To jeden z pierwszych przykładów uporządkowania przestrzeni słuchania według 

kryteriów akustycznych. Poza tym wyjątkiem przestrzeń słuchania była przeważnie 

niezdefiniowana. Ikonografia przedstawiająca osiemnastowieczne Collegia Musica 

ukazuje brak jakiegokolwiek podziału na miejsce dla muzyków i słuchaczy. W zależności 

od okoliczności publiczność zajmowała miejsca stojące bądź siedzące, które wielokrotnie 

zmieniała w trakcie „koncertu”. Przestrzeń słuchania miała charakter społeczny, a nie 

estetyczny. Miejsca z przodu, bez względu na akustykę, rezerwowano dla ważniejszych 

gości, arystokracji i przedstawicieli lokalnej elity. Niekiedy układ widowni sugerował 

nadzór społeczny, jak w Altes Gewandhaus w Lipsku, w którym podzieleni na dwie grupy 

słuchacze siedzieli twarzą do siebie, a do muzyków tylko bokiem. Tę niezdefiniowaną 

przestrzeń słuchania, jaka panowała jeszcze w połowie XIX wieku, pokazuje ikonografia 

przedstawiająca koncerty także w paryskiej Salle Pleyel i londyńskiej Canterbury Music 

Hall622. Różna jest w nich organizacja widowni – ludzie siedzą przy stolikach kawowych 

lub dużych stołach biesiadnych, spacerują po sali, rozmawiają albo zwyczajnie stoją pod 

ścianą. 

Kiedy po drugiej wojnie światowej wzniesiono w Berlinie nową filharmonię 

zaprojektowaną przez Hansa Scharouna, wnętrze sali koncertowej przeżyło swoistą 

rewolucję. W przeciwieństwie do standardu wyznaczonego przez Wiener Musikverein, 

zgodnie z którym estrada koncertowa znajdowała się vis-à-vis widowni, Filharmonia 

Berlińska, potocznie zwana „cyrkiem Karajana”, otrzymała estradę zlokalizowaną 

w centrum i otoczoną ze wszystkich stron widownią. Koncepcja architekta, który ściśle 

współpracował z dyrektorem Filharmonii Berlińskiej Herbertem von Karajanem, 

odwoływała się m.in. do dawnych praktyk wykonawczych. W bardziej prywatnych 

okolicznościach salonów czy koncertów domowych centralne miejsce zajmował zwykle 

fortepian, dookoła którego gromadzili się słuchacze. Bogata ikonografia z epoki ukazuje 

 
621 Sala Wiener Musikverein nie była jeszcze budowana z uwzględnieniem wiedzy akustycznej, gdyż 

akustyka jako dziedzina nauki powstała później. Mimo to warunki akustyczne Wiener Musikverein 

uznawane są do dzisiaj za optymalne.  
622 Martin Tröndle, Eine Konzerttheorie…, s. 34–40. 
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w takich okolicznościach występy Schuberta i Liszta. Domknięta ze wszystkich stron 

przestrzeń słuchania powodowała niekiedy dyskomfort muzyka – Clara Schumann 

skarżyła się, że otaczające ją grono słuchaczy jest tak ciasne, że fortepian nie może 

porządnie wybrzmieć623. 

Na osobne omówienie zasługują osiemnastowieczne pleasure gardens, zakładane 

początkowo w Londynie, ale znane w całej Europie, również w Polsce, a także 

w Ameryce. Te plenerowe koncerty, organizowane w rozległych parkach i dostępne dla 

każdego za niewysoką opłatą, oferowały muzykę na żywo, spacery, restauracje, pokazy 

sztucznych ogni, kaskady, popisy akrobatów i cyrkowców, iluminacje, loty balonowe, 

gabinety osobliwości, jarmarki, teatr kukiełkowy, freak show, menażerie oraz walki. 

Przestrzeń muzyczna była w nich zdezintegrowana, a nieodłącznym elementem słuchania 

muzyki było spacerowanie między zlokalizowanymi w odległych częściach ogrodów 

scenami muzycznymi. To właśnie w pleasure gardens rozwinęły się koncerty 

promenadowe, kontynuowane dziś w formie spacerów dźwiękowych i organizowanych 

w kilku przestrzeniach naraz, często symultanicznie, koncertów „do zwiedzania”.  

W traktacie Phonurgia Nova (1673) niemiecki teolog, uczony, wynalazca i teoretyk 

muzyki Athanasius Kirchner opisał system tub i rur odprowadzających dźwięk na 

zewnątrz zamku. Taki system stworzył król duński Christian IV w swoim zamku 

Rosenborg już w 1615 roku. Król zapraszał wybitnych muzyków epoki, takich jak John 

Dowland, do podziemnej komnaty, w której grali oni muzykę niewidoczni dla jego 

przebywających piętro wyżej gości. Dzięki ukrytym w podłodze i ścianach tubom goście 

słuchali tej muzyki, dziwiąc się, skąd dochodzi. To prawdopodobnie najstarszy przykład 

tzw. telekoncertu, a więc koncertu na odległość, negującego ideę jedności czasu i miejsca. 

Dla rozwoju telekoncertów przełomowe okazało się radio, wcześniej jednak ważną rolę 

odegrał telefon, który od razu znalazł zastosowanie w muzyce i w teatrze. Historyczny 

streaming odbył się w 1881 roku na Międzynarodowej Wystawie Elektrycznej w Paryżu. 

Za pomocą nie tylko stereofonicznej, ale także binauralnej transmisji dźwięku 

publiczność mogła wysłuchać muzyki wykonywanej na żywo w odległym o ponad dwa 

kilometry teatrze operowym. Tak zwane teatrofony instalowano w salach koncertowych 

i teatrach operowych Francji i Niemiec. W XX wieku telekoncerty organizowali tacy 

 
623 Beatrix Borchard, Raum, Licht, Nähe. Aspekte historischer Aufführungspraxis, [w:] Das Konzert…, 

s. 77–104. 
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artyści jak Mariane Amacher, Marek Chołoniewski czy Pauline Oliveros. Dziś 

powszechne są internetowe streamingi. 

Kiedy po pierwszej wojnie światowej powstała międzynarodowa sieć koncertów 

i festiwali nowej muzyki, która rozwijała się w opozycji do życia muzycznego 

w otwieranych coraz liczniej salach koncertowych, pojawiła się potrzeba nowej 

przestrzeni dla nowej muzyki. Schönberg organizował koncerty Towarzystwa 

Prywatnych Wykonań Muzycznych w wynajętych na ten cel salach koncertowych 

Wiednia, jak Konzerthaus czy Musikverein, ale także w klubie austriackich urzędników 

kolejowych, szkołach i salach balowych związków inżynierów, architektów oraz kupców. 

Sala koncertowa jako „świątynia sztuki” nie była miejscem, w którym dobrze czuł się 

Erik Satie. Francuski kompozytor zdecydowanie wolał kabarety i kawiarnie, w których 

występował i eksperymentował z nowymi sposobami słuchania muzyki. Z kolei włoscy 

futuryści swoje „skandale” inscenizowali na deskach teatru, który był areną propagandy 

o największym społecznym zasięgu (serate futuriste odbywały się przy publiczności 

liczącej nawet kilka tysięcy osób). Futurystyczne wieczory organizowano też 

w kawiarniach i na scenie operetki. Marinetti twierdził, że nic bardziej nie przeczy 

powadze świątyni sztuki niż kabarety, kawiarnie czy właśnie operetka, które bynajmniej 

nie sprzyjają nabożnemu skupieniu i uwadze: „Operetka rozprasza i bawi, jest 

nieakademicka, prymitywna, naiwna, erotyczna”624. Dym papierosów, stukanie 

kieliszków i salwy śmiechu tworzyły odpowiednią aurę dla futurystycznej muzyki. Wielu 

kompozytorów nowe utwory prezentowało również w kręgach prywatnych 

i półprywatnych. Muzycy spotykali się we własnym gronie, często w domach lub 

wynajętych niewielkich studiach, gdzie w spokoju mogli uprawiać nową muzykę625. 

Po wojnie, kiedy nowa muzyka zdobywała coraz większą autonomię i nie musiała już 

gnieździć się w prywatnych mieszkaniach, dusznych salkach teatralnych ani klubach 

urzędników kolejowych, mogła pozwolić sobie na większy rozmach i nowy rodzaj 

fantazji. Kompozytorzy coraz śmielej zaczęli myśleć o nowej, wizjonerskiej przestrzeni 

dla muzyki, która uwzględniałaby całe bogactwo form jej prezentacji. Dalekosiężnym 

 
624 Günter Berghaus, Futurist Performances 1910–1916, [w:] Back to the Futurists. The Avant-garde and 

it’s legacy, red. Elza Adamowicz, Simona Storchi, Manchester University Press, Manchester 2013, 

s. 186. 
625 Walter Salmen, Das Konzert…, s. 216. 
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planom sprzyjał wzrost gospodarczy i rosnący dobrobyt społeczeństw zachodniej Europy 

lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku.  

Kryzys tradycyjnej przestrzeni koncertowej z jej kwadratową salą, podwyższoną estradą 

umieszczoną frontalnie względem nieruchomego i zawsze tak samo zorganizowanego 

audytorium, nasilił się w szóstej i siódmej dekadzie XX wieku wraz z nowymi gatunkami 

muzycznymi, takimi jak happening czy instalacja dźwiękowa. Nie pasowały one do 

klasycznie pomyślanego koncertu również ze względu na inną dramaturgię czy wpisaną 

w nie interakcję z publicznością. Wielu kompozytorów zaczęło komponować nie tylko 

muzykę, lecz również planować warunki jej wykonania, które niekoniecznie musiało 

odbywać się w sali koncertowej.  

Na ten czas datują się także najśmielsze wizje nowej architektury przestrzeni 

koncertowych, która sprostałaby muzyce oraz świadomości słuchaczy i kompozytorów 

na temat jej przestrzennych aspektów. Tacy kompozytorzy jak Iannis Xenakis, 

Karlheinza Stockhausen i Pierre Boulez projektowali przyszłe sale koncertowe 

o nieregularnych kształtach, złożone z wielu audytoriów o różnej akustyce i wielkości, 

przeznaczonych do wykonywania i słuchania muzyki różnych epok. To, co łączy 

wszystkie te projekty, to nowy kształt sali – w miejscu typowego prostopadłościanu 

twórcy ci widzieli przestrzeń okrągłą, rotundę lub kulę, względnie formę 

o nieregularnych kształtach. Odrzucali umiejscowioną frontalnie podwyższoną estradę. 

Boulez postulował obniżenie jej względem audytorium i umieszczenie w jego środku 

(podobnie jak we wzniesionej w tym samym czasie Filharmonii Berlińskiej). 

Stockhausen i Xenakis widzieli potrzebę rozmieszczenia źródeł dźwięku dokoła 

publiczności, dążąc w ten sposób do wykreowania totalnej przestrzeni dźwiękowej, 

w której słuchacze mogliby się zanurzyć. Intensywne przestrzenne doświadczenie 

dźwięku miały wspierać zdobycze najnowszej techniki, czyli rozbudowane systemy 

nagłośnienia – zamontowane nie tylko dookoła publiczności, ale także nad jej głowami 

i pod siedzeniami.  

Jednym z powtarzających się zarzutów wysuwanych pod adresem tradycyjnej sali 

koncertowej było ujednolicenie i „zobiektywizowanie” monofonicznej przestrzeni 

słuchania, w której źródło dźwięku skoncentrowane jest w jednym miejscu i tym samym 

uniemożliwia doświadczenie polifonii muzyki dawnej i nowej. Jak przekonywał Xenakis, 

„żaden argument nie przemawia za tym, by dźwięk szedł tylko z jednego końca sali, a nie 
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z różnych stron. Muzyka może otaczać tak samo jak szum lasu czy morza. Normalne 

koncerty, na których muzyka rozbrzmiewa tylko z jednej strony, to zaledwie ułamek 

możliwości”626. Zarówno Xenakis, jak i Boulez czy Stockhausen widzieli potrzebę 

zbliżenia słuchacza do źródła dźwięku przez odpowiednią aranżację przestrzeni 

wykonania, przede wszystkim przez otoczenie publiczności tymi źródłami. Taka bliskość 

miała intensyfikować doznanie zmysłowe jako przepływ energii, a także sprzyjać – jak 

chciał Xenakis – lepszemu zgłębieniu strukturalnych jakości muzyki: 

Kiedy znajdujemy się tak blisko instrumentów jak dyrygent, wchodzimy niejako do 

wnętrza dźwięku. To dotyczy również symfonii Beethovena. Warto jest bliżej poznać 

również poszczególne składowe muzyki Beethovena. Kiedy podczas próby zbliżymy się 

do smyczków, możemy usłyszeć to, co normalnie umyka nam na sali. Możemy słuchać 

oddzielnie poszczególnych głosów i w głowie łączyć je w całość. […] Nie wierzę, że 

Mozart i inni kompozytorzy pisali dla słuchaczy oddalonych od orkiestry pięćdziesiąt czy 

nawet dwadzieścia metrów. […] Powtórzę jeszcze raz: im bliżej jesteśmy instrumentów, 

tym mniej energii dźwiękowej tracimy627.  

W zaciekawieniu każdym najmniejszym detalem dźwiękowym z pewnością ważną rolę 

odegrał rozwój technologii muzycznej oraz programów do spektralnej analizy dźwięku, 

które pozwalały „rozłożyć” dowolną muzykę na czynniki pierwsze. Była to również bez 

wątpienia swoista obsesja analityczna, naukowa – szósta i siódma dekada XX wieku to 

czas zbliżenia sztuki i nauki. Technologia stała się tu niejako protezą słyszenia 

i rozszerzeniem ludzkich zmysłów.  

Iannis Xenakis podkreślał konieczność zbliżenia słuchacza do źródła dźwięku także przez 

zmniejszenie samej sali. Również Boulez i Stockhausen uważali, że nowoczesna sala 

koncertowa nie powinna liczyć więcej niż około pół tysiąca miejsc628. Zamiast jednej 

wielkiej sali Stockhausen wyobrażał sobie zespół mniejszych sal połączonych 

przejściami, które mogłyby funkcjonować równocześnie jako alternatywne przestrzenie 

słuchania. Podejmując wątek polifonii, myślał nawet o rozdzielaniu poszczególne głosów 

kompozycji na różne sale, w których publiczność słuchałaby pojedynczych głosów 

polifonicznych struktur:  

 
626 Bálint András Varga, Gespräche mit Iannis Xenakis, tłum. Peter Hofmann, Atlantis Musikbuch-

Verlag, Zürich–Mainz 1995, s. 96. 
627 Ibidem, s. 97–98. 
628 Jonathan Cott, Stockhausen. Conversations with the Composer, Picador, Londyn 1974, s. 200. 
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W niektórych projektach te cztery czy pięć sal mogłyby być wykorzystane do wykonania 

jednej kompozycji tak, że koncept multiprzestrzeni współgrałby z konceptem polifonii 

czasów. […] Coraz częściej myślimy o polifonii nie tylko głosów, ale także o polifonii 

charakterów muzycznych, a nawet polifonii stylów. Aby uczynić je czytelnymi, 

powinniśmy mieć możliwość doświadczyć ich w oddzielnych salach. […] Chodzisz od 

sali do sali jak po wielkiej partyturze629. 

Nowoczesna przestrzeń koncertowa miała być modułowa, otwarta na zmiany 

i aranżowana za każdym razem inaczej w zależności od wykonywanej muzyki – czy 

będzie to muzyka dawna, dziewiętnastowieczna symfonika, czy współczesna 

wielokanałowa muzyka elektroniczna. Oznaczało to konieczność wyeliminowania nie 

tylko stałej estrady, ale także zmianę charakteru audytorium. Zmuszony do siedzenia 

nieruchomo w jednym miejscu słuchacz miał stać się mobilny. Jedna i ta sama 

perspektywa odbioru miała być zastąpiona wieloma równoważnymi perspektywami, 

które można było zmieniać. Stockhausen chciał ten postulat zrealizować dwojako – 

uwalniając publiczność od konieczności siedzenia na koncercie i zachęcając do 

wędrowania, czasem między kilkoma salami, lub uruchamiając samo audytorium. 

Proponował na przykład, by zbudować „platformy, na których siedzenia mogłyby być 

w prosty sposób skierowane w inną stronę za pomocą urządzeń hydraulicznych 

i mechanizmów znajdujących się pod podłogą”630. Wszystkie te rozwiązania zmierzały 

do wykreowania zróżnicowanego, bogatego doświadczenia dźwięku oraz uwzględnienia 

niuansów muzycznych.  

Jednak takie gatunki jak happening czy sztuka dźwięku domagały się przestrzeni innej 

niż sala koncertowa, choćby i najnowocześniejsza. Poszukiwanie nowej przestrzeni 

i nowych form prezentacji było wpisane w logikę rozwoju języka muzyki oraz jej 

środków631. W latach siedemdziesiątych XX wieku nastąpił swoisty exodus 

kompozytorów i wykonawców z sal koncertowych do teatrów, galerii sztuki, przestrzeni 

publicznych, sal gimnastycznych, obiektów postindustrialnych i innych mniej typowych 

miejsc. Jak pisze Helga de la Motte-Haber, „odrzucenie sali koncertowej wiązało się 

z odrzuceniem metafizycznego ładunku zawartego w pojęciu dzieła. Patrząc historycznie, 

podobny zwrot nastąpił w latach dwudziestych XX wieku. Kompozytorzy wrócili do sal 

 
629 Ibidem. 
630 Hans Ulrich Obrist, A Brief History of New Music…, s. 19.  
631 Christa Brüstle, Konzert-Szenen…  
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koncertowych na początku lat osiemdziesiątych XX wieku”632. Powrót do sal 

koncertowych wiązał się z rozwojem zespołów muzycznych wyspecjalizowanych 

w wykonywaniu nowej muzyki, o czym była mowa wcześniej. Rozwój wykonawstwa od 

początku lat osiemdziesiątych XX wieku umożliwił przesunięcie akcentów 

z performansu na techniki kompozytorskie i powrót do „materiału”. Po datowanych na 

lata sześćdziesiąte i siedemdziesiąte XX wieku eksperymentach z nowymi gatunkami 

i nietypowymi formami prezentacji sytuacja koncertowa nowej muzyki wróciła do 

punktu wyjścia, a programy festiwali muzycznych zaczęły być wypełniane przez 

tradycyjne w formie koncerty ansamblowe. Po „ucieczce” z sali koncertowej nowa 

muzyka miała już jednak do dyspozycji nowe przestrzenie. Dawne hale fabryczne 

przemieniły się w nowoczesne przestrzenie sztuki, otwarte na nową muzykę, ale także na 

nowy teatr, taniec czy performans633. Koncerty organizowane w tych nowoczesnych 

przestrzeniach, wytwarzających zupełnie inną aurę, bliższą klubowi, galerii sztuki czy 

teatrowi niż filharmonii, mogą być, choć wcale nie muszą, wyrazem poszukiwania 

nowych form prezentacji. 

Od wspomnianej szóstej i siódmej dekady XX wieku wielu kompozytorów ciągnęło 

zwłaszcza do galerii sztuki – dla swojej twórczości chcieli oni nie tylko innej przestrzeni, 

ale także innych form odbioru. Typowa sytuacja koncertowa jest nieruchoma – zarówno 

wykonawcy, jak i słuchacze trzymają się wyznaczonych miejsc. Tymczasem wielu 

kompozytorów fantazjowało o odbiorze ich muzyki pokrewnym oglądaniu dzieł sztuki 

w galerii, o swobodzie decydowania o tym, jak długo i w jakiej formie chcą z tą muzyką 

obcować. Koncerty w galeriach sztuki organizowano już w XIX wieku, jednak 

w XX stuleciu zyskały one nowe znaczenie634. Twórcy związani z ruchem Fluxus swoimi 

happeningami prowokowali nie tylko instytucje muzyczne, ale także artystyczne. 

Stockhausen rozwijał koncepcję koncertów permanentnych, które miały całkowicie 

zniesieść czasowości muzyki i oferować doświadczenie słuchania nieograniczone 

żadnymi ramami.  

 
632 Helga de la Motte-Haber, Auszug aus dem Konzertsaal – Einbezug des Rezipienten, [w:] Dokumente 

zur Musik des 20. Jahrhunderts, t. 1, red. Helga de la Motte-Haber, Lydia Rilling, Julia H. Schröder, 

Laaber Verlag, Berlin 2011, s. 157.  
633 Przykładami takich postindustrialnych przestrzeni sztuki były warszawskie sceny Fabryka Trzciny 

i Wytwórnia Wódek Koneser. Niestety, żadna z nich już dzisiaj nie istnieje. Inne tego rodzaju instytucje, 

które prężnie się rozwijają, to choćby berliński Radialsystem V. 
634 Walter Salmen, Das Konzert…, s. 217–219. 
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W 1962 roku, razem z Mary Bauermeister i Willemem Sandbergiem, dyrektorem 

Stedelijk Museum w Amsterdamie, Stockhausen zrealizował interdyscyplinarną 

wystawę. Na koncercie otwarcia Christoph Cascel i Aloys Kontarsky wykonali Kontakte 

Stockhausena, później zaś w salach muzeum uruchomiono głośniki, z których 

rozbrzmiewał program złożony z elektronicznych utworów Stockhausena, Ligetiego, 

Eimerta i Gotfrieda Michaela Koeniga. Prace plastyczne Bauermeister zostały zestawione 

z partyturami Stockhausena, eksponowanymi w szklanych gablotach. O pewnych porach, 

kilkakrotnie w ciągu dnia, w galerii gasło światło, a ukryci w zaułkach muzeum soliści 

grali różne utwory Stockhausena. Tam, gdzie nie było solistów, utwory były słyszalne 

z głośników635.  

„Chodziło o to, aby moja muzyka była doświadczana jak eksponaty w muzeum”636. 

Stockhausen żył tą ideą także wiele lat później, powracała ona stale w różnych okresach 

jego twórczej aktywności, przybierając rozmaite formy. W rozmowie z Hansem Ulrichem 

Obristem, przeprowadzonej w 2001 roku, kompozytor zwrócił uwagę na związek między 

przemianami na rynku fonograficznym a powstaniem nowej kultury muzycznej, która 

przekształci sposób, w jaki ludzie słuchają muzyki. Był zdania, że odpowiedzią na kryzys 

fonografii (cokolwiek miałby on oznaczać – Stockhausen go nie definiuje) będą 

powstające w dużych miastach „audytoria, w których muzyka będzie grana przez cały 

czas”637. „Taka otwarta forma prezentacji, która daje ludziom wybór, jest bardzo 

użytecznym pomysłem, jak sądzę, który można zastosować również na wystawach. 

Oferta równoległych programów, wykonawców i kompozycji przestrzennych 

prawdopodobnie upowszechni się w przyszłości”638. Można w tym dostrzec ciekawą 

próbę reinterpretacji Lisztowskiego „muzeum muzyki”, które w rozumieniu takich 

kompozytorów jak Stockhausen, Cage czy Feldman oznacza coś zupełnie innego niż 

klasyczny koncert, choć zarazem akceptuje formę muzealnej prezentacji sztuki. Jak już 

pisałam w innym miejscu, wirtualną realizacją koncepcji koncertów permanentnych stał 

się poniekąd YouTube.  

 
635 Mary Bauermeister, kalendarium życia na stronie internetowej artystki, 

https://www.marybauermeister.org/biography.html [dostęp: 16.4.2022]. 
636 Stockhausen on Music. Lectures and Interviews, red. Robin Maconie, Marion Boyars, London–New 

York 1989, s. 151–152. 
637 Hans Ulrich Obrist, A Brief History of New Music…, s. 21. 
638 Ibidem. 

https://www.marybauermeister.org/biography.html
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Karlheinz Stockhausen łączył jednak ideę uwolnionego, maksymalnie 

zindywidualizowanego odbioru z koncepcją architektoniczną. Jedną z jego obsesji był 

„dom muzyki” (music house), który miał wyróżniać się nie tylko architekturą 

(czterolistna koniczyna, wieża świetlna… Stockhausen miał wiele pomysłów!) oraz 

przestrzenią („dźwięczny labirynt pomieszczeń, korytarzy, balkonów, mostów, 

ruchomych platform, gniazd, muszli, jaskiń, »przestrzeni stereo«, »przestrzeni 

wibracyjnych«, »boksów dźwiękowych«”)639. Chodziło mu przede wszystkim o to, by 

muzyka rozbrzmiewała w „domu muzyki” przez cały czas równolegle w kilku 

pomieszczeniach. Stockhausen chciał w ten sposób przekroczyć czasowość koncertu, 

który w nowych warunkach nie miałby określonego początku ani końca: „Mój pomysł to 

audytorium, w którym jak w muzeum możesz wejść do jednego z pomieszczeń i usłyszeć 

daną muzykę”640. Także Licht miało funkcjonować na zasadzie permanentnego muzeum. 

Stockhausen planował wybudowanie zespołu siedmiu audytoriów oddalonych od siebie 

kilkaset metrów:  

Mam bardzo szczegółowy pomysł co do wielkości takiego audytorium i jego cech. Mam 

plan terenu za moim domem, na którym znajdują się po prostu łąki. Tunelem wjeżdżałoby 

się z drogi na wielopoziomowy parking. Windy wiozłyby ludzi na górę do pięknego 

parku. Siedem audytoriów byłoby ukrytych wśród drzew i krzewów. Niekoniecznie 

musiałoby się w nich coś dziać przez cały czas, ale na przykład poszczególne fragmenty 

Licht mogłyby być powtarzane. W ekstremalnym wypadku coś działoby się w każdym 

z siedmiu audytoriów w tym samym czasie, ale to zależałby od finansów641. 

Karlheinz Stockhausen fantazjował także o zintegrowanym odbiorze i, jak to określał, 

o „całkowicie różnych obszarach ludzkiej percepcji”, które byłyby powiązane 

z siedmioma audytoriami: „Miejsce odpowiadające Wtorkowi mogłoby obejmować 

również muzeum ziemi, żelaza i broni. Innymi słowy, audytorium byłoby uzupełnione 

przestrzenią informacyjną. Mogłoby być zaaranżowane w bardzo interesujący kulturowo 

sposób”642.  

Choć współcześnie koncerty organizowane są w najdziwniejszych, trudnych do 

wyobrażenia miejscach, sala koncertowa pozostaje najważniejszą przestrzenią 

prezentacji i odbioru muzyki. Znaczenie ma nie tylko niezwykłość miejsca, lecz również 

 
639 Karlheinz Stockhausen, Texte zur Musik…, t. 3, s. 144–145. 
640 Hans Ulrich Obrist, A Brief History of New Music…, s. 24. 
641 Ibidem, s. 22. 
642 Ibidem. 
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akustyka oraz łatwy dostęp do zaplecza technicznego, ponieważ elektronika jest 

nieodłączną częścią współczesnej muzyki. Praktyczne rozwiązania organizacyjne 

potrafią ograniczyć możliwość wyboru przestrzeni, ale mogą także przyczynić się do 

innowacyjnych rozwiązań dramaturgicznych, jak to jest w projekcie Liquid Room Ictus 

Ensemble. Z drugiej strony wybór przestrzeni oraz to, w jaki sposób artyści w niej 

nawigują, wpływa na odbiór wykonywanej w niej muzyki i kształtuje określone 

zachowania słuchaczy. Przestrzeń może być mniej lub bardziej neutralna i podatna na 

tworzenie nowych znaczeń. Takie miejsca jak filharmonia czy galeria sztuki są bodaj 

najbardziej obciążone historycznie i ideologicznie. Działanie w tych przestrzeniach może 

być zarazem wyzwalające i korumpujące, co pokazuje przykład Kunsthalle for Music 

Ariego Benjamina Meyersa. 

  5.1.1. Liquid Room 

Dramaturgiczne idee z lat siedemdziesiątych XX wieku odżyły na początku XXI wieku 

i można je odnaleźć na festiwalach, a także w działaniach niektórych kompozytorów 

i wykonawców. Poszukiwanie alternatywy dla typowych koncertów ansamblowych od 

lat jest ambicją m.in. belgijskiego Ictus Ensemble. Założony w 1994 roku zespół od 

początku był nastawiony na działania interdyscyplinarne i współpracę przede wszystkim 

z wybitnymi tancerzami. Działanie na pograniczu sztuk i – co za tym idzie – stała 

konfrontacja własnych muzycznych standardów produkcji z metodami stosowanymi 

przez artystów innych dziedzin ukształtowały profil grupy i rozszerzyły pole działania 

muzyków. Ictus znany jest także z oryginalnych produkcji – eksperymentalnych 

koncertów, programów łączących rozmaite gatunki muzyki, a także z gotowości 

członków zespołu do wykorzystywania swoich rozległych umiejętności, niejednokrotnie 

przekraczających zakres zwykłych kompetencji czy zainteresowań muzyków. 

Przykładem flecista Michel Schmit, który często występuje jako wokalista avantrockowy, 

a także Eva Reiter, kompozytorka, gambistka wykonująca muzykę dawną, wokalistka 

i flecistka (grająca na flecie Paetzolda)!  

Flagowym projektem Ictus Ensemble jest Liquid Room, który w 2020 roku miał swoją 

dziesiątą edycję. Po raz pierwszy muzycy zaprezentowali ten format w 2009 roku 

w brukselskim Kaaitheater. W kolejnych latach Liquid Room był prezentowany m.in. 

w Brugii (Concertgebouw, 2009), Wiedniu (festiwal Wien Modern, 2009), Hamburgu 

(Kampnagel, 2012), Darmstadt (Darmstadium, 2012), Luksemburgu (Grand Théâtre, 
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2012), Gandawie (Handelsbeurs, 2012) i Strasburgu (festiwal Musica, 2019). Kolejne 

edycje różnią się od siebie, niemniej wszystkie oparte są na pewnym interesującym 

koncepcie dramaturgicznym. Jak wskazuje tytuł projektu, koncept ten dotyczy przede 

wszystkim przestrzeni oraz sposobu jej organizacji, ale także wpisanego weń sposobu 

słuchania, odrzucającego typowo koncertowe nawyki percepcyjne. Obejmuje ponadto 

metodę konstruowania programu i przebieg wydarzenia wraz z całą jego reżyserią.  

W komentarzu do dziesiątej edycji Liquid Room belgijscy muzycy podkreślali, że nowa 

muzyka oznacza też nową przestrzeń: „Jej [muzyki współczesnej] przestrzenią nie jest 

już filharmoniczna sala koncertowa i jej frontalna scena, ale otwarta, trójwymiarowa 

i mobilna przestrzeń akustyczna, która – nie zapominajmy – jest dokładnie tym, co 

obiecywał nam od początku na przykład Varèse”643. Przestrzeń płynna to inaczej 

przestrzeń otwarta, trójwymiarowa i mobilna. Aby zrealizować ten koncept, muzycy Ictus 

Ensemble usunęli z audytorium rzędy krzeseł oraz zrezygnowali z frontalnie 

umiejscowionej sceny. W tak oczyszczonej, pustej sali postawili cztery równoległe sceny 

muzyczne na planie kwadrofonii. Publiczność zyskała swobodę poruszania się po tej 

przestrzeni według własnego uznania. Do dyspozycji słuchaczy muzycy przygotowali 

jedynie lekkie kartonowe taborety, które można przenosić w dowolne miejsce.  

Pomysł przeniesienia wykonawców w cztery odległe miejsca miał uzasadnienie zarówno 

estetyczne, jak i praktyczne. Tom Pauwels wyznał, że kluczowe było uniknięcie 

przebudowy sceny po każdym utworze. Charakterystyczną cechą koncertów muzyki 

współczesnej, zwłaszcza ansamblowej, jest to, że ich programy składają się z kilku 

utworów o niekiedy bardzo odmiennej obsadzie, scenicznym setupie i riderze 

elektronicznym, co powoduje przedłużające się przerwy między kolejnymi utworami. 

Przygotowanie sceny do wykonania kolejnego utworu programu kosztuje niekiedy 

mnóstwo czasu, a przebudowa potrafi trwać kilka, a nawet kilkanaście minut (przekonał 

się o tym m.in. Boulez, gdy organizował serię koncertów Domaine Musical). Ogranicza 

to wykonawców w doborze utworów do programu i jest jednym z pragmatycznych 

kryteriów ich układania. W skrajnych wypadkach przerwy między utworami trwają 

dłużej niż same utwory, w tym czasie publiczność nudzi się, jej uwaga zostaje 

rozporoszona, a muzycy są sfrustrowani, nie mogąc stworzyć immersyjnego 

doświadczenia, które trwałoby dłużej niż kilka, kilkanaście minut. To właśnie 

 
643 Liquid Room X: Lyon, opis i dokumentacja projektu, https://www.ictus.be/lyon [dostęp: 16.4.2022]. 

https://www.ictus.be/lyon
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poszukiwanie sposobu na płynne przejście od utworu do utworu skłoniło muzyków do 

podjęcia prób praktycznego rozwiązania tego problemu. Tak powstał pomysł na cztery 

sceny w jednej przestrzeni: podczas gdy na jednej ze scen toczy się akcja muzyczna, na 

trzech pozostałych mogą trwać przygotowania do kolejnych występów. Muzycy 

i publiczność zyskują utracony czas. 

To oczywiście ważny argument praktyczny, jaki przemawia za takim rozwiązaniem, choć 

nie jest to jedyny powód. Tak zorganizowana sala umożliwiła także zespołowi 

uprzestrzennienie muzyki – przez włączanie do programu kompozycji rozpisanych na 

kwadrofonię lub wręcz własną przestrzenną interpretację takich utworów, jak choćby 

Four Organs Steve’a Reicha, rozpisanego na cztery zestawy organów elektrycznych 

i marakasy, czy Ablauf Magnusa Lindberga na klarnet i dwie gran cassy. Oba utwory 

świetnie sprawdzają się właśnie w przestrzennej interpretacji, która jest w nie niejako 

wpisana. 

Rozmieszczenie wykonawców w kilku miejscach otwartej przestrzeni, z której 

wyeliminowane zostały rzędy krzeseł, oznacza również zupełnie inną sytuację słuchania, 

być może bliższą koncertowi klubowemu niż klasycznemu czy „współczesnemu”. 

W istocie artyści byli motywowani również chęcią ożywienia skostniałego, ich zdaniem, 

formatu klasycznego koncertu.  

Liquid Room jest kontynuacją eksperymentu Nuove Sincronie, podjętego w Mediolanie 

przez Fausta Romitellego i Riccarda Novę. Muzyka współczesna, ale słuchana tak, jakby 

to był festiwal rockowy lub noc improwizowanej muzyki elektronicznej: publiczność 

wchodzi i wychodzi, stoi, muzyka płynie bez przerwy, bar pozostaje otwarty do 

dyspozycji gości na zewnątrz i wewnątrz. Natychmiastowa produkcja (remiks 

i improwizacja w określonych ramach) rywalizuje z utworami przemyślanymi, słuchanie 

w rozproszeniu rywalizuje ze słuchaniem skupionym, ale ostatecznie nie da się już nic 

powiedzieć: efekt zaciera kontury644. 

Liquid Room poddaje krytycznej refleksji konwencje prezentacji oraz nawyki 

percepcyjne wpisane w klasyczny koncert i stawia pytanie o to, czy muzyki współczesnej 

można słuchać inaczej? Jak zmienia się nasz odbiór, gdy zmienia się atmosfera na 

koncercie? Czy rozluźnienie konwencji – np. przez politykę otwartych drzwi (słuchacze 

mogą wchodzić i wychodzić z koncertu w dowolnym momencie, również w trakcie 

 
644 Liquid Room I, opis i dokumentacja projektu, https://www.ictus.be/liquidroom [dostęp: 16.3.2021].  

https://www.ictus.be/liquidroom
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trwania utworu, co jest nie do pomyślenia na standardowym koncercie), wyeliminowanie 

krzeseł i zastąpienie ich przenośnymi kartonowymi stołeczkami, wreszcie pozostawienie 

do dyspozycji publiczności otwartego przez cały czas trwania koncertu baru – poprawia, 

czy wręcz przeciwnie: pogarsza jakość komunikacji muzyków z publicznością? Pytania 

te wyrosły z poczucia muzyków (i kompozytorów), że standardowe formy muzycznej 

prezentacji z biegiem czasu uległy erozji i straciły wszelki powab. Również wśród 

publiczności dało się odczuć osłabienie zainteresowania muzyką współczesną. 

Konstatacje te doprowadziły Ictus Ensemble do wniosku, że konieczne jest odświeżenie 

dramaturgii koncertu muzyki współczesnej, gdyż dawna formuła przejęta ze świata 

„muzyki klasycznej” nie spełnia już swojego zadania. Nie do końca odpowiada także 

złożonej genealogii muzyki współczesnej, którą muzycy Ictus Ensemble wywodzą 

z wielu różnych kultur muzycznych, nie tylko muzyki klasycznej. 

Muzyka współczesna […] wyrasta ze złożonego, pękniętego dziedzictwa, którym jest 

dziedzictwo muzycznych awangard, w liczbie mnogiej – bogate repozytorium 

strukturalnych doświadczeń obejmujących free jazz, psychodeliczny rock, poezję 

dźwiękową i elektroniczne eksperymenty. […] Obrońcy Wielkiej Kultury Muzycznej 

okazują się często osobami cierpiącymi na amnezję: świadomie ślepymi na cały wachlarz 

współczesnych doświadczeń, bogatych w ledwie zbadane ścieżki, które rzeczywiście 

powinny być kontynuowane i ożywiane w teraźniejszości645. 

Poszukiwanie nowej formuły koncertu wiązało się więc także z poszukiwaniem 

najlepszej formy prezentacji twórczości muzycznej o niejednorodnej proweniencji i było 

motywowane chęcią połączenia różnych tradycji muzyki poszukującej, których ścieżki 

rozeszły się przez dekady. Zespół od lat współpracuje z kompozytorami pogranicza 

muzyki współczesnej, muzyki rockowej, techno czy noise, takimi jak choćby 

wspominany już Fausto Romitelli, Bernhard Gander, Wolfgang Mitterer czy Alexander 

Schubert. Twórcy ci z trudem odnajdują się w klasycznym koncertowym settingu, ich 

muzyka łączy rozmaite idiomy stylistyczne i gatunkowe, ewokuje też zupełnie inną 

atmosferę niż współczesna muzyka postklasyczna.  

Otwarcie nieco dusznego mikrokosmosu muzyki współczesnej było również ideą 

festiwalu muzycznego Nuove Sincronie w Mediolanie, ważnego źródła inspiracji dla 

Liquid Room. Fausto Romitelli i Riccardo Nova, ekstrawaganccy organizatorzy, którzy 

tchnęli nowe życie w ten festiwal, oświadczyli, że muzyka współczesna jest martwa 

 
645 Liquid Room X: Lyon… 
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i pogrzebana (następnie położona w mauzoleum o zakurzonym burżuazyjnym guście). 

Mówią, że współczesna muzyka może przetrwać tylko w ogniu eksperymentalnej muzyki 

popularnej („anonimowy tłum młodych ludzi z komputerami” – pisze Romitelli). Liquid 

Room wpisuje się również w tę wizję miejsca muzyki współczesnej w muzycznym 

krajobrazie: jako subkultury obok innych subkultur i współdziałających z nimi, 

zakotwiczonych w nakładających się i zmieniających się sieciach646. 

Wyeliminowanie rzędów krzeseł i otwarcie przestrzeni słuchania na mniej formalne 

sposoby obcowania z dźwiękiem nie jest bynajmniej pionierskim pomysłem Ictus 

Ensemble. Tego rodzaju eksperymenty sięgają szóstej i siódmej dekady XX wieku. Do 

historii przeszły Rug Concerts Pierre’a Bouleza i Petera Wexlera, organizowane w latach 

1973–1977 w Nowym Jorku, a więc w czasach, gdy Boulez pełnił funkcję dyrektora 

artystycznego Filharmonii Nowojorskiej. Za swojej kadencji Boulez nie ograniczył się 

wyłącznie do odświeżenia repertuaru orkiestry, ale współtworzył także nowe formaty 

koncertowe, w tym letnią serię, inspirowaną rockowymi koncertami w Woodstock. Na 

potrzeby Rug Concerts wnętrze sali koncertowej w Lincoln Centre zostało przebudowane 

według projektu Wexlera: wymontowano wszystkie krzesła na parterze i zastąpiono je 

dywanami i poduszkami. Koncerty na dywanach zmieniały też układ scena – widownia, 

słuchacze siedzieli bowiem na tym samym poziomie co orkiestra, która została 

przesunięta do centrum sali tak, że publiczność siedziała dookoła muzyków, również na 

scenie. Rozwiązanie to umożliwiało bardziej bezpośredni kontakt między obiema 

grupami uczestników, a koncerty filharmoniczne zyskały więcej młodzieńczego powabu 

i bezpretensjonalności647. Bilety na Rug Concerts kosztowały około trzech dolarów. Ci, 

którzy woleli tradycyjne krzesła, mogli zająć miejsca na balkonach.  

Cyfrowe archiwa Filharmonii Nowojorskiej zawierają obszerną dokumentację Rug 

Concerts, w tym szczegółowe programy koncertów i relacje prasowe648. Dowiadujemy 

się z nich, że Rug Concerts odniosły sukces, a eksperyment dramaturgiczny Bouleza 

i Wexlera okazał się strzałem w dziesiątkę. Koncerty na dywanach cieszyły się ogromną 

popularnością zwłaszcza młodej publiczności, a działająca bez państwowej dotacji 

instytucja miała zapewnione wpływy ze sprzedaży biletów. Programy Rug Concerts 

 
646 Liquid Room II, opis i dokumentacja projektu, https://www.ictus.be/liquid2 [dostęp: 16.3.2021]. 
647 A jednak, w przeciwieństwie do Liquid Room Ictus Ensemble, publiczność Rug Concerts nie miała 

pełnej swobody poruszania się, a w drukowanych programach można znaleźć prośbę o pozostanie w sali 

do zakończenia utworu. Por. archiwum Filharmonii Nowojorskiej.  
648 https://archives.nyphil.org/index.php/artifact/4c810a38-52c8-4a1e-9888-9ae9abea22be-

0.1/fullview#page/4/mode/2up [dostęp: 16.3.2021].  

https://www.ictus.be/liquid2
https://archives.nyphil.org/index.php/artifact/4c810a38-52c8-4a1e-9888-9ae9abea22be-0.1/fullview#page/4/mode/2up
https://archives.nyphil.org/index.php/artifact/4c810a38-52c8-4a1e-9888-9ae9abea22be-0.1/fullview#page/4/mode/2up
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łączyły muzykę klasyczną i współczesną, przełamując potoczne wyobrażenie o niechęci 

słuchaczy do nowych utworów. W historii Filharmonii Nowojorskiej John Canarina 

podsumowuje drugi sezon Rug Concerts: 

Nigdy dotąd w historii Filharmonii żadne koncerty nie wzbudziły takiego entuzjazmu dla 

muzyki Berga, Weberna, Varèse’a, Ligetiego i samego Bouleza, nie wspominając już 

o kanonicznych kompozytorach, takich jak Bartók i Strawiński, którego Święto wiosny 

tryumfalnie zamknęło serię koncertową. Boulez znalazł publiczność, jakiej szukał od 

początku swojego urzędowania649.  

Rozluźnienie atmosfery koncertu oraz zastąpienie rzędów krzeseł miękkimi dywanami 

i poduchami okazało się nie tylko magnesem dla publiczności, ale także wpłynęło na 

sposób słuchania muzyki. Wbrew obawom purystów eksperyment dramaturgiczny nie 

osłabił muzycznej komunikacji, a wręcz przeciwnie – wzmocnił ją. Świadkowie tamtych 

koncertów zgodnie podkreślają uwagę i zaangażowanie słuchaczy: „Publiczność Rug 

Concerts okazała się głęboko uważna i odpowiednio nastrojona do muzyki, jak również 

niezmiernie entuzjastyczna względem zaawansowanego repertuaru, który zwykłą 

publiczność filharmoniczną przegoniłby z sali koncertowej z trzaskiem krzeseł”650. Donal 

Henahan pisał na łamach „Timesa”, że na poduszkach i dywanach zasiadła publiczność 

dokładnie taka, jakiej chciał Boulez: młoda, uważna, entuzjastyczna, „trudno byłoby 

także wyobrazić sobie lepszy odbiór muzyki”651. Oprócz Rug Concerts Filharmonia 

Nowojorska organizowała koncerty promenadowe w Central Parku, również według 

pomysłu Petera Wexlera, które cieszyły się podobnym powodzeniem i przyciągały 

zazwyczaj młodą publiczność652.  

Koncerty w Nowym Jorku pokazały, że inna aranżacja przestrzeni, która uwzględnia 

również mobilność słuchaczy, uwalniając ich od przymusu siedzenia nieruchomo 

na krzesłach, a także zmiana atmosfery na mniej formalną i uroczystą, może wpłynąć 

pozytywnie na recepcję muzyki. Podobne obserwacje poczynił Ictus Ensemble, 

zauważając, że rozporoszone słuchanie może paradoksalnie zwiększyć uważność 

publiczności i przełożyć się na lepszą jakość muzycznej komunikacji.  

 
649 John Canarina, The New York Philharmonic: From Bernstein to Maazel, Amadeus Press, New York 

2010, s. 91–92.  
650 Ibidem, s. 97. 
651 Za: John Canarina, The New York Philharmonic…, s. 84. 
652 Ibidem, s. 98. 
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Doświadczenie Liquid Room doprowadziło nas do nieoczekiwanego odkrycia: 

możliwość chodzenia po dużej sali od jednej sceny do drugiej, słuchania muzyki z bliska 

lub z daleka, możliwość wyboru, kiedy i jak słuchać, kiedy wyjść do baru, a kiedy wrócić 

– w skrócie: ten rodzaj wolności, którego nie spodziewamy się na klasycznym koncercie, 

w rzeczywistości zwiększa uwagę słuchaczy, czyni ich, o dziwo, bardziej czujnymi. 

Mogą obserwować i odkrywać. Niektórzy młodsi słuchacze byli np. widziani z nosami 

niemal przyciśniętymi do instrumentu naszego wiolonczelisty grającego Pression 

Helmuta Lachenmanna – podczas gdy my osobiście mieliśmy okazję odkryć na nowo ten 

utwór, jego choreograficzne i akustyczne znaczenie, tak jakby został zaprojektowany dla 

tego rodzaju formy prezentacji653. 

Innym wartym uwagi skutkiem zmiany przestrzeni słuchania w duchu Liquid Room i Rug 

Concerts było wypłaszczenie struktury publiczności oraz zmiana relacji społecznych 

między słuchaczami, jakie tradycyjnie zorganizowana przestrzeń sali koncertowej 

umacnia i konserwuje. Większość sal koncertowych ma różne kategorie miejsc, a cena 

biletu jest powiązana z ich położeniem654. Często jednak relacja ceny do komfortu 

odbioru jest niewspółmierna, zaś przesadnie wygórowana stawka służy wyłącznie 

dystynkcji społecznej kupującego. Polityki widowni instytucji muzycznych są różne, za 

dobre rozwiązanie przyjmuje się takie, które umożliwia zakup biletu każdemu na takich 

warunkach, jakie sam akceptuje. Oznacza to, że obok biletów tanich i stojących 

wejściówek dostępnych dla studentów czy bezrobotnych oferuje się również bilety za 

wielokrotność ich rzeczywistej wartości. Pozwala to ludziom bogatym „dowartościować” 

się przez wysoką cenę, jaką są gotowi zapłacić za bilet na koncert. Instytucje chętnie też 

wyróżniają spośród słuchaczy osoby bardzo ważne (VIP), za które uważani są 

przedstawiciele biznesu i polityki (rzadziej dziennikarze). Każdy ma to, na co go stać – 

co nie zmienia faktu, że różnicowanie kategorii miejsc odzwierciedla społeczne, klasowe 

rozwarstwienie w dostępnie do kultury. Sala koncertowa jest niewątpliwie miejscem, 

które konserwuje nie tylko konwencjonalne, dziewiętnastowieczne nawyki percepcyjne, 

ale także podziały klasowe i hierarchie społeczne z czasów, kiedy insygnia władzy 

łączono z przywilejami. Pierre Bourdieu wskazywał muzykę klasyczną, zwłaszcza zaś 

 
653 Liquid Room V (Subtilior), opis i dokumentacja projektu, https://www.ictus.be/subtilior [dostęp: 

16.3.2021].  
654 Na przykład Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu wyjaśnia, że „Sala Główna podzielona została 

na 4 kategorie cenowe (VIP, I kategoria, II kategoria, III kategoria). Kategoria cenowa odpowiada 

komfortowi odbioru koncertu przez słuchaczy” (https://www.nfm.wroclaw.pl/bilety [dostęp: 19.3.2021]).  

https://www.ictus.be/subtilior
https://www.nfm.wroclaw.pl/bilety
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muzykę współczesną, jako tę, która wytwarza największą dystynkcję społeczną655. Rug 

Concerts oraz Liquid Room zrywały z hierarchiami miejsc, oferując każdemu 

słuchaczowi równy dostęp do muzyki. Gwarantowała to niska i jednakowa cena biletu 

dla wszystkich, a także brak przypisanego miejsca, swoboda wyboru i możliwość 

poruszania się po przestrzeni. Oba projekty oparte były na polityce równego traktowania 

wszystkich słuchaczy bez względu na zawartość ich portfela czy inne przywileje. 

Reorganizacja przestrzeni słuchania przez wyeliminowanie rzędów krzeseł sprzyjała 

mieszaniu się publiczności i równemu dostępowi do sceny.  

Brak miejsc numerowanych nie uprzywilejowuje nikogo, podobnie jest ze sposobem 

słuchania: żaden nie jest bardziej lub mniej wartościowy czy produktywny.  

Publiczność jest zachęcana do zmiany swojej uwagi słuchowej zgodnie z tym, jak 

repertuar zmienia się ze sceny na scenę: swobodne słuchanie festiwalowicza, 

medytacyjne słuchanie entuzjasty pejzaży dźwiękowych, uważne słuchanie melomana, 

krytyczne słuchanie muzykologa…656 

Także układ programów Liquid Room sprzyja zróżnicowanemu słuchaniu. Koncerty są 

rozbudowane, dłuższe od standardowych – trwają średnio trzy, cztery godziny. To 

domniemane przeciążenie percepcji słuchacza nie przekłada się na utratę uważności, 

gdyż nie jest on zmuszony do siedzenia w ciszy i skupieniu przez tak długi czas. Może 

dowolnie przemieszczać się po sali, słuchać w ruchu i w spoczynku, może się również 

oddalić, zamówić coś do picia, zrobić sobie przerwę na rozmowę. Znaczenie długości 

koncertu związane jest właśnie z tym, jak restrykcyjne panują zasady słuchania. Dawne 

koncerty trwały średnio tyle, ile koncerty Ictus Ensemble, dopiero rozwój koncertu jako 

„muzeum muzyki” i miejsca do skupionej kontemplacji spowodowały skrócenie czasu 

trwania koncertu, co ma bezpośredni związek z możliwościami percepcyjnymi 

człowieka.  

Także stylistyczna i gatunkowa różnorodność programów Liquid Room przypomina 

dawne programy koncertowe i sprzyja zróżnicowanym formom percepcji. Belgijscy 

muzycy wykonują obok siebie klasykę muzyki XX wieku i utwory młodych twórców. 

Nie brakuje tu muzyki konceptualnej, multimedialnej i z elementami performansu. 

 
655 Por. Pierre Bourdieu, Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia, tłum. Piotr Biłos, Wydawnictwo 

Naukowe Scholar, Warszawa 2006.  
656 Liquid Room V (Subtilior)… 
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Muzyka poważna sąsiaduje z avant popem i indie rockiem, kompozycja z improwizacją, 

a muzyka instrumentalna z wokalną i elektroniczną. Niektóre edycje włączały do 

programów także muzykę dawniejszą, nawet średniowieczną i renesansową (Liquid 

Room V: Subtilior). Artyści Ictus Ensemble myślą nie tyle epokami czy stylistykami. 

Interesuje ich raczej pewna postawa twórcza i poszukiwania niestandardowych powiązań 

i skojarzeń. Muzycy chcą widzieć korzenie awangardy także w innych rejonach 

muzycznych czy epokach. Czujnie wsłuchują się w muzykę najnowszą, a wielu 

kompozytorów „cyfrowych tubylców muzyki” czerpie pełnymi garściami z rozmaitych 

gatunków muzyki popularnej.  

To, co najbardziej fascynujące w programach Liquid Room, to wybór i zestawienia 

utworów. Dramaturgia programów jest skrupulatnie planowana, muzycy dbają o „dobre 

sąsiedztwo” poszczególnych kompozycji, a także o to, jak różne rodzaje muzyki 

wpływają na siebie nawzajem. Unikanie przerw między kolejnymi utworami (co 

umożliwiają wspomniane cztery sceny) pozwala stworzyć płynną metanarrację. 

Rezygnacja z rytuału oklaskiwania każdego pojedynczego utworu zachęca, by słuchać 

koncertu także jako relacyjnie zbudowanej całości.  

Zasady, które zostały zastosowane w zakresie treści podczas konstruowania programu, 

są właściwie makrokompozycyjne: wszystkie komponenty muszą pasować do otwartych 

i nieformalnych ram Liquid Room, muszą tolerować wzajemną bliskość (lub sensownie 

na siebie oddziaływać) i muszą sensownie ze sobą współdziałać. […] Sens powstaje przez 

zderzenie estetyk i przekonań. Porzucenie ściśle określonych form nabiera szczególnego 

znaczenia w konfrontacji z muzyką silnie skonstruowaną formalnie. Liquid Room może 

przesuwać granice, a nawet je łamać, ale muzyka jest niezmiennie mocno osadzona 

w kontekście i ciekawa koncepcyjnie657. 

Rytm montażu tych kompozycji, jak również atmosfera całego wydarzenia, są dodatkowo 

wzmacniane przez elementy o charakterze scenograficznym, jak odpowiednia reżyseria 

świateł. Szczególnie lubiani przez Ictus Ensembe są kompozytorzy pogranicza, dla 

których patronem estetycznym mógłby być przywoływany już Fausto Romitelli. 

Rockową czy klubową atmosferę tworzy nie tylko charakterystyczny układ przestrzenny, 

ale przede wszystkim muzyka twórców, którzy pełnymi garściami czerpią z estetyki 

 
657 Liquid Room II…  
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rocka, techno czy pop658. Tuż obok może pojawić się barokowa kompozycja na violę da 

gamba, na której gra członkini Ictus Eva Reiter, a także eksperymentalna elektronika, 

utwór Schönberga i body percussion Sarhana.  

Eva Reiter to gambistka, flecistka, wokalistka i kompozytorka, która na koncertach Ictus 

Ensemble występuje we wszystkich tych rolach. Także inny członek zespołu, Michel 

Schmit, znany jest ze swojej wszechstronności: nie tylko gra na flecie, lecz również 

aranżuje i śpiewa. Płynność Liquid Room dotyczy więc nie tylko organizacji przestrzeni, 

sposobów słuchania (skoncentrowany czy rozproszony), dramaturgii kilkugodzinnego 

immersyjnego wieczoru czy podejścia do repertuaru oraz płynnego łączenia muzycznych 

gatunków i stylów. Płynna jest też tożsamość muzyków, którzy wbrew 

zinstytucjonalizowanym specjalizacjom w muzyce dawnej i współczesnej, w kompozycji 

i wykonaniu, łączą rozmaite kompetencje, podważając standardy koncertowej produkcji.  

Ważnym wymiarem dla Liquid Room, dla całościowej dramaturgii tych koncertów i dla 

sposobu konstruowania heterogenicznych programów, jest technologia. Belgijscy 

muzycy podkreślają znaczenie zmian, jakie rewolucja cyfrowa dokonała w nawykach 

percepcyjnych. Algorytmy największych internetowych serwisów i archiwów 

muzycznych działają inaczej niż nasze mózgi, a kryteria tworzenia playlist niekoniecznie 

pokrywają się z kryteriami jakościowymi. Nowe, ilościowe kryteria oceny muzyki 

w Internecie potrafią doprowadzić do zmiany hierarchii i czasem dość zaskakujących 

przewartościowań. Internet nie różnicuje między gatunkami muzycznymi, a skojarzenie 

muzyki Helmuta Lachenmanna z heavy metalem nie jest niczym niespotykanym. 

Podobnie jak odkrycie, że jeden utwór Karlheinza Stocknausena może cieszyć się 

zainteresowaniem internautów mierzonym w milionach odsłon, co zadaje kłam 

niepopularności nowej muzyki. Internet zmienił wreszcie sposób słuchania muzyki, która 

z dnia na dzień stała się powszechnie dostępna. To także wyzwanie dla muzyków 

i organizatorów koncertów. Mimo to muzycy stawiają wyraźną granicę: 

Podczas gdy Google może utożsamiać Lachenmanna z heavy metalem (a nawet 

klasyfikować go wyżej na podstawie czysto ilościowych przesłanek), Ictus zdecydowanie 

tego nie robi. Przemyślany i wyważony program nie pozostawia żadnych wątpliwości. 

 
658 Wolfgang Mitterer, Bernhard Lang, Bernhard Gander, Benjamin de la Fuente, Clinton McCalumn, 

Alexander Schubert i inni. 



 
 

289 

Happening nie funkcjonuje jako przesłodzona gorzka pigułka (trudna muzyka 

współczesna), ale oferuje właściwy kontekst dla wymagającej muzycznej podróży659.  

  5.1.2. Kunsthalle for Music 

Słowo „performans” nie satysfakcjonuje mnie. Nie 

chodzi o performans ani nawet o ideę wykonywania 

czegoś dla kogoś, o wiele bardziej chodzi 

o przestrzeń, jaka otwiera się na przecięciu między 

publicznością, muzykami i muzyką660.  

Ari Benjamin Meyers 

Jednym z artystów systematycznie pracujących z koncertem jak z muzycznym 

„materiałem” jest Ari Benjamin Meyers, który kształcił się jako kompozytor i dyrygent 

w Juilliard School of Music w Nowym Jorku i na Yale University, obecnie zaś występuje 

głównie na scenie sztuki. W swojej pracy Meyers bada struktury i procesy, które definiują 

performatywną, społeczną i efemeryczną naturę muzyki. Dystansując się od koncertu 

jako zinstytucjonalizowanego rytuału, w tym od współtworzącego go muzycznego 

„dzieła”, Meyers proponuje w zamian refleksję nad przestrzenią, w której spotykają się 

muzycy ze słuchaczami. Artysta chętnie odwołuje się przy tym do historycznych realiów 

funkcjonowania muzyki. W wywiadzie z Marie-France Rafael, opublikowanym 

w książce Music on Display, Meyers podkreślił różnice między dawnym i współczesnym 

życiem koncertowym: 

Jeśli sięgniemy do historii muzyki i na przykład poczytamy relacje prasowe z koncertów, 

na których Beethoven dyrygował swoimi utworami, to przypomnimy sobie, że te 

koncerty potrafiły trwać pięć, a nawet sześć godzin, i obejmowały wykonania różnych 

symfonii, koncertów i arii operowych, w większości premierowych. Sala koncertowa 

była wypełniona rozmaitymi dźwiękami, a ludzie grali w szachy lub jedli. W relacjach 

mowa jest o niektórych ważniejszych incydentach, np. kiedy Beethoven zezłościł się na 

publiczność, a publiczność na Beethovena. Kompozytor głuchł, co wiązało się z masą 

problemów… […] Na dzisiejszych koncertach pozostało niewiele miejsca na tego 

rodzaju zdarzenia, na to, co nie było wypróbowane, na tzw. zakłócenia zewnętrzne albo 

sytuacje awaryjne, nawet (choć ktoś może powiedzieć: zwłaszcza) w wykonawstwie 

muzyki współczesnej661. 

 
659 Ibidem. 
660 Ari Benjamin Meyers [za: Marie-France Rafael, Ari Benjamin Meyers. Music on Display, Walter 

König Verlag, Köln 2016, s. 65]. 
661 Ibidem, s. 37–38. 
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Między innymi z tego powodu Meyers porzucił scenę muzyki współczesnej i przeniósł 

się na scenę sztuki, która, jego zdaniem, oferuje lepsze możliwości eksperymentowania 

z koncertem. W obiegu galeryjnym zrealizował wiele prac o tematyce muzycznej. 

W instalacji performatywnej Symphony X (2012–2014) zebrał kilkunastoosobowy zespół 

muzyczny (Redux Orchestra), publiczność oraz materialne wyposażenie sali 

koncertowej, takie jak krzesła czy pulpity nutowe, w jednej wspólnej przestrzeni Museum 

K21 w Düsseldorfie, następnie eliminował poszczególne elementy tej instalacji, które, 

jak uznał, tworzą przezroczystą, lecz trwałą barierę oddzielającej muzyków od 

słuchających (ktoś gasił światło, ktoś inny wynosił krzesła). Celem Meyersa, który 

współpracował przy tym projekcie z artystą Tino Sehgalem, było wykreowanie 

„przestrzeni choreograficznej”, równie dynamicznej, jak sama muzyka, która 

pozwalałaby publiczności na swobodę zachowania i doświadczenie muzyki z różnych 

perspektyw. W miarę redukcji przedmiotów słuchacze stawali się coraz mniej 

skrępowani, niektórzy zaczęli nawet tańczyć. Z kolei w utworze Symphony 80 (2017), 

zrealizowanym w przestrzeni galerii Lenbachhaus w Monachium z udziałem muzyków 

Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, Meyers przyglądał się koncertowi 

symfonicznemu, a zwłaszcza ucieleśniającej jego reżim orkiestrze, która zorganizowana 

jest według określonych zasad, takich jak układ instrumentów na estradzie czy 

przewodnia rola dyrygenta. Meyers rozbił ten porządek, rozdzielił muzyków i rozmieścił 

ich w różnych przestrzeniach galerii, po których poruszali się i łączyli w grupy wspólnie 

z publicznością.  

Jednym z najbardziej ambitnych projektów Ariego Benjamina Meyersa jest Kunsthalle 

for Music (2018). To podsumowanie wcześniejszych działań, ale także rodzaj manifestu, 

w którym artysta domaga się nowej przestrzeni dla muzyki współczesnej. We 

wspomnianym wywiadzie z Marie-France Rafael Meyers stwierdził: 

Potrzebujemy filharmonii lub La Scali z całą ich perfekcją, podobnie jak potrzebujemy 

muzeum, aby móc prezentować dzieła dawnych mistrzów, ale potrzebujemy również 

innego rodzaju przestrzeni dla muzyki współczesnej, która dotąd nie powstała, nazwijmy 

ją „Kunsthalle dla muzyki” [Kunsthalle for Music]. Jako kompozytorzy i muzycy nie 

mieliśmy nigdy takiego placu zabaw, jaki znamy ze sztuki współczesnej. Jako 

kompozytor odczuwam silny pociąg do przestrzeni, która nie jest zorientowana na żaden 
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konkretny cel. Przestrzeń sztuki rządzi się oczywiście swoimi regułami, ale mimo 

wszystko możesz nawigować w niej po swojemu662.  

Ari Benjamin Meyers, jak wielu kompozytorów przed nim, nie znalazł odpowiedniej 

przestrzeni dla swoich idei muzycznych w sali koncertowej, co skłoniło go do 

fantazjowania o wyzwalającej przestrzeni w typie galeryjnego white cube. Łukasz Guzek 

zauważa, że „cechą tej przestrzeni jest obiektywizm, obojętność, formalizm, 

bezemocjonalność, indyferentyzm aksjologiczny. Wyrażają go białe ściany 

i równomierne oświetlenie. Takich warunków ekspozycyjnych potrzebują dzieła 

modernistyczne, czyli sztuka awangard”663. Z punktu widzenia muzyków biały sześcian 

jawi się jako przestrzeń wolności, w której nikt nikomu nie wyznacza miejsca, a artysta 

może sam ustalić reguły funkcjonowania muzyki w tej przestrzeni.  

Kiedy zaczynasz w pustej przestrzeni, jak white cube, musisz pomyśleć o tym, gdzie 

muzycy będą siedzieć, na jakich krzesłach, i jaki powinien być kolor ścian. Jest to 

specyficzna przestrzeń, z którą musisz sobie poradzić, kiedy jesteś zaproszona do 

instytucji. Zazwyczaj zaczynam od pomysłu na sytuację – zwykle związaną z konkretną 

przestrzenią – i od tego zaczyna się proces komponowania664. 

Kunsthalle for Music była próbą nadania abstrakcyjnej przestrzeni galeryjnej cech 

nowoczesnej przestrzeni muzycznej, ale także stworzenia prototypowej nowoczesnej 

instytucji muzycznej. Kunsthalle różni się od muzeum sztuki tym, że koncentruje się na 

organizowaniu wystaw czasowych i kreowaniu jednorazowych przedsięwzięć 

artystycznych, nie zaś na kolekcjonowaniu sztuki, tworzeniu własnych zbiorów, w czym 

swoją rolę znajduje muzeum665. Kunsthalle więc to ciekawa perspektywa dla 

kompozytorów i muzyków, którzy uciekając z sali koncertowej, próbują również uciec 

z „muzeum muzyki” rozumianego jako miejsce akumulacji, kultywowania i reprodukcji 

 
662 Ibidem. 
663 Łukasz Guzek, Od „white cube” do „iternative space”, [w:] Muzeum sztuki. Antologia, red. Maria 

Popczyk, Universitas, Kraków 2005, s. 470. 
664 Ari Benjamin Meyers [za: Marie-France Rafael, Ari Benjamin Meyers…, s. 47–50]. 
665 Współcześnie instytucje określane jako Kunsthalle często tworzą kolekcje sztuki, niemniej 

funkcjonujące w międzynarodowym obiegu sztuki (nie tylko w świecie niemieckojęzycznym) pojęcie 

„Kunsthalle” oznacza przestrzeń otwartą przede wszystkim na eksperymenty artystyczne. Por. Peter J. 

Schneemann, Frame as Medium as Presence: Historical and Conceptual Perspectives on the Kunsthalle 

Bern as a Model, [w:] Localizing the contemporary: the Kunsthalle Bern as a model, red. Peter J. 

Schneemann, jrp|editions, Zürich 2018, s. 25–47, 355–367, https://archiv.ub.uni-

heidelberg.de/artdok/6630/1/Schneemann_Frame_as_medium_as_presence_2018.pdf [dostęp: 2.4.2021]. 

https://archiv.ub.uni-heidelberg.de/artdok/6630/1/Schneemann_Frame_as_medium_as_presence_2018.pdf
https://archiv.ub.uni-heidelberg.de/artdok/6630/1/Schneemann_Frame_as_medium_as_presence_2018.pdf
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arcydzieł muzycznych, nie zaś przestrzeń dla żywej praktyki muzycznej i eksperymentów 

dźwiękowych666. W manifeście Music is not necessarily what you think it is Meyers pisał: 

Czy możemy sobie wyobrazić przestrzeń dla muzyki, która istnieje poza wszelkimi 

mediami i poza sceną? Przestrzeń dla muzyki nienagrywalnej, muzyki o nieokreślonym 

czasie trwania, istniejącej nawet wtedy, gdy nie ma publiczności? Rozejście się 

wykonawcy i publiczności, próby i wykonania? Jak możemy sobie wyobrazić muzykę 

współczesną, kompozycję i performans muzyczny jako sztukę współczesną dzisiaj?667 

Kunsthalle for Music powstała na zamówienie i w przestrzeni Witte de With Center for 

Contemporary Art w Rotterdamie, we współpracy ze Spring Workshop w Hongkongu, 

gdzie w ramach rezydencji artystycznej latem i jesienią 2006 roku Ari Benjamin Meyers 

pracował nad koncepcją Kunsthalle for Music. Pierwszym, wstępnym etapem projektu 

była wystawa An exposition, not an exhibition (od 11 marca do 1 kwietnia 2017 roku) 

w siedmiu przestrzeniach Hongkongu, w ramach której Hong Kong New Music 

Ensemble (HKNME) wykonał ponad sto utworów muzycznych (rodzaj 

encyklopedycznego przeglądu tego, co powszechnie uważa się za „muzykę 

współczesną”, jak napisano w materiałach informacyjnych) w eksperymentalnej scenerii. 

W pozostałych sześciu lokalizacjach wykonywane były zamówione przez Meyersa u 

miejscowych kompozytorów utwory muzyczne w formule jeden na jeden (Hong Kong 

Solos), zaś ich wykonawcami byli pracownicy instytucji w ich codziennym otoczeniu 

pracy. Tytuł An exposition, not an exhibition odwoływał się do podwójnego znaczenia 

słowa „ekspozycja” – jako wystawy i jako prezentacji tematów w formie sonatowej, które 

następnie podlegają przetworzeniu, i problematyzował dynamiczny charakter całego 

wydarzenia rozgrywającego się na przecięciu dwóch logik prezentacji sztuki i muzyki668. 

Ten „otwarty proces badawczy”, jak nazwał go Meyers, był następnie kontynuowany 

w Rotterdamie w formie konferencji Music is Not! (26–27 maja 2017 roku) z udziałem 

artystów, kuratorów i historyków sztuki oraz filozofów, zwieńczeniem był zaś wernisaż 

Kunsthalle for Music, który odbył się w siedzibie galerii Witte de With 25 stycznia 

 
666 W rzeczywistości twórcy Kunsthalle for Music posługują się pojęciem „kolekcji” w odniesieniu do 

zbioru utworów muzycznych tworzących program projektu.  
667 Ari Benjamin Meyers, Kunsthalle for Music, opis projektu, 

http://www.aribenjaminmeyers.com/selected-texts.html [dostęp: 9.4.2021]. 
668 Szczegółowe informacje na temat działań Meyersa w Hongkongu można znaleźć na stronie 

internetowej projektu: http://www.kunsthalleformusic.org/2017/02/spring-workshop-announces-ari-

benjamin-meyers-to-bring-music-to-arts-organizations-across-hong-kong/ [dostęp: 9.4.2021].  

http://www.aribenjaminmeyers.com/selected-texts.html
http://www.kunsthalleformusic.org/2017/02/spring-workshop-announces-ari-benjamin-meyers-to-bring-music-to-arts-organizations-across-hong-kong/
http://www.kunsthalleformusic.org/2017/02/spring-workshop-announces-ari-benjamin-meyers-to-bring-music-to-arts-organizations-across-hong-kong/
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2018 roku669. W kolejnych latach projekt był pokazywany także w Moskwie i w Santa 

Barbara. 

Serce Kunsthalle for Music (podobnie jak An exposition, not an exhibition) stanowił 

zespół muzyczny złożony z ośmiu muzyków performerów wybranych w wyniku 

otwartego naboru, do którego mógł się zgłosić każdy chętny, bez względu na rodzaj 

wykonywanej muzyki czy poziom umiejętności670. Warunkiem była otwartość na 

niekonwencjonalne działanie oraz dyspozycyjność. Jako rezydent Kunsthalle for Music 

zespół pracował przez cały czas trwania projektu, tj. między 25 stycznia a 3 marca 

2018 roku. W czwartki, soboty i niedziele od trzynastej do siedemnastej oraz w piątki od 

siedemnastej do dwudziestej pierwszej zespół grał „koncerty”, jednak galeria była 

otwarta dla publiczności przez cały czas, także poza godzinami występów muzycznych 

i w inne dni tygodnia, kiedy odbywały się próby zespołu lub warsztaty z udziałem grupy 

szkolnej uczącej się utworu Andre Heuvelmana. 

Repertuar zespołu, opracowany przez Ariego Benjamina Meyersa, tworzył pokaźny 

wybór kilkudziesięciu utworów, w którym znalazły się także kompozycje specjalnie 

zamówione przez Kunsthalle for Music u takich twórców jak Dominique Gonzalez-

Foerster, Jonathan Bepler, Libia Castro & Ólafur Ólafsson oraz The Residents. Programy 

czterogodzinnych „koncertów”, stanowiące wybór utworów z „repertuaru”, bądź, jak 

również pisano w materiałach informacyjnych, muzycznej „kolekcji” Kunsthalle for 

Music, nie były podawane do publicznej wiadomości, nie istniał też żaden harmonogram 

określający, kiedy dany utwór zostanie wykonany. Decyzje o programie były 

podejmowane każdorazowo przez muzyków i zależały od wielu rozmaitych czynników, 

m.in. od interakcji z publicznością. Muzyka grała jednak również wtedy, gdy nikogo nie 

było w galerii. „Partytura” wystawy – tak Meyers sam określa czterogodzinne występy 

zespołu, które uważał za swoją „metakompozycję” – miała charakter otwarty i podlegała 

 
669 W 2020 roku nazwa galerii Witte de With została zmieniona na Kunstinstituut Melly. Powodem 

zmiany była chęć odcięcia się od źródła dawnej nazwy, pochodzącej od nazwiska oficera marynarki 

holenderskiej i wynikającego stąd negatywnego skojarzenia z podbojami kolonialnymi Holandii. 

W niniejszej pracy pozostaję jednak przy dawnej nazwie instytucji, która funkcjonuje w dokumentacji 

projektu Kunsthalle for Music.  
670 Jego członkami byli: Bergur Thomas Anderson (gitara), Billy Bultheel (fortepian), Sandhya Daemgen 

(skrzypce i głos), Sara Hamadeh (skrzypce), Alexander Iezzi (perkusja i instrumenty perkusyjne), Nanna 

Ikonen (saksofon i elektronika), Jackson Moore (saksofon) oraz Pau Marquès i Oleo (wiolonczela). 
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ciągłym zmianom. Zwiedzających zachęcano do wielokrotnego odwiedzania galerii, 

gdyż oferowany przez nią program był zawsze niepowtarzalny.  

Wystawa Kunsthalle for Music nie jest, powiedzmy, tylko czy aż serią wykonań utworów 

muzycznych. Nazywam ją muzycznym widowiskiem [show] i jest to coś znacznie 

głębszego, ponieważ cała wystawa działa i funkcjonuje w pewnym sensie jak utwór 

muzyczny na dużą skalę. Uważam się bardziej za kompozytora wystawy niż za jej 

kuratora. Widać to po tym, że wystawa ciągle się zmienia, że muzyka na wystawie się 

zmienia, że dodajemy nowe rzeczy w trakcie tego widowiska, że wykonawcy mają 

możliwość dodawania i zmieniania rzeczy, że wszystko to naprawdę pokazujemy. 

Wyobraziłem sobie całą wystawę jako partyturę i w rzeczywistości istnieje meta-score, 

która leży u podstaw całego widowiska. W tym sensie ważne jest dla mnie, aby 

zwiedzający mieli możliwość przyjść więcej niż raz. Jeśli rozumiesz wystawę jako 

kompozycję, szkoda byłoby pozwolić ludziom doświadczyć tylko jednej małej części tej 

kompozycji671. 

Idea wystawy jako metakompozycji czy metapartytury koresponduje z ideą Johna 

Cage’a, zrealizowaną w jego projekcie Rolywholyover. A Circus for Museum (1989–

1993). Projekt Ariego Benjamina Meyersa łączy z Cage’em wiele wątków, także Cage 

zachęcał do wielokrotnego odwiedzania wystawy, której muzyczno-plastyczno-

dokumentalna ekspozycja była codziennie zmieniana przez pracowników muzeum pod 

dyktando komputerowego algorytmu672. Sam zbiór utworów, określany przez Meyersa 

jako „repertuar” bądź „kolekcja”, jest z definicji otwarty i może być poszerzany o kolejne 

pozycje673. Stanowi on bardzo swoisty wybór utworów muzycznych i performansów, 

kompozycji partycypacyjnych opartych na procesie i konceptualnych prac do swobodnej 

interpretacji. Są wśród nich kompozycje z elementem przestrzennego wykonania lub 

przeznaczone do grania w bardzo konkretnym miejscu. Łączy je wszystkie kilka 

charakterystycznych elementów. Jednym z ważniejszych wydaje się brak rozróżnienia na 

dziedziny sztuki – wśród twórców mamy bowiem zarówno kompozytorów, jak i artystów 

sztuk wizualnych pracujących z dźwiękiem. Dotyczy to klasyków XX wieku i artystów 

 
671 Ari Benjamin Meyers w: Ari Benjamin Meyers: Escaping the MusicIndustrial Complex. Interview by 

Robert Schulte, „Spike Art Magazine”, https://www.spikeartmagazine.com/articles/ari-benjamin-meyers-

escaping-music-industrial-complex [dostęp: 2.4.2021]. 
672 Anne de Fornel, Spotkania z przypadkiem w „muzealnych” kompozycjach Johna Cage’a… 
673 W zależności od miejsca wykonania zestawienia utworów Kunsthalle for Music się różnią. Por. stronę 

internetową projektu: http://www.kunsthalleformusic.org/2016/12/manifesto/ i listę utworów 

wschodzących w skład projektu: https://www.mcasantabarbara.org/mcasbv3/wp-

content/uploads/2019/09/Works-decriptions-Ari-Benjamin-Meyers-MCASB-2019.pdf [dostęp do obu: 

6.4.2021].  

https://www.spikeartmagazine.com/articles/ari-benjamin-meyers-escaping-music-industrial-complex
https://www.spikeartmagazine.com/articles/ari-benjamin-meyers-escaping-music-industrial-complex
http://www.kunsthalleformusic.org/2016/12/manifesto/
https://www.mcasantabarbara.org/mcasbv3/wp-content/uploads/2019/09/Works-decriptions-Ari-Benjamin-Meyers-MCASB-2019.pdf
https://www.mcasantabarbara.org/mcasbv3/wp-content/uploads/2019/09/Works-decriptions-Ari-Benjamin-Meyers-MCASB-2019.pdf
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współczesnych. Zamówienia zostały skierowane także do twórców wywodzących się 

z różnych środowisk artystycznych. Meyers nie dzieli artystów ze względu na ich 

kompetencje, lecz raczej stara się stworzyć wspólną płaszczyznę dla twórczego działania 

z dźwiękiem. Odwołuje się do tradycji muzycznej sięgającej początku XX wieku. 

Tradycja ta została stłumiona i zmarginalizowana przez instytucję koncertu, który 

pozostaje głównym medium w obiegu muzyki współczesnej.   

Mamy zatem Marcela Duchampa i jego aleatoryczny utwór Erratum Musical (1913), 

w którym troje muzyków losuje z kapelusza nuty. Jest Yoko Ono i jej Sky Piece to Jesus 

Christ (1965/2017), szczególny hołd złożony Johnowi Cage’owi i polegający na 

bandażowaniu muzyków podczas wykonywania przez nich utworu, dopóki nie przestaną 

grać. Jest też przepisany na partyturę performans Johna Baldessariego zatytułowany 

Baldessari Sings Lewitt (1972/2012), w którym artysta śpiewał 

czterdziestopięciopunktowy traktat słynnego konceptualisty na nutę popularnych 

melodii. Są i twórcy młodszych pokoleń, którzy działają na pograniczu muzyki i sztuki, 

zaś ich kompozycje muzyczne często lepiej znane są bywalcom galerii sztuki niż 

koncertów muzyki współczesnej. Należą do nich choćby Cory Arcangel (24 Dances for 

the Electric Piano, 2014), Christian Marclay (Shuffle, 2007), Lea Letzel (SONS SANS 

SENS, 2014) i Wojtek Blecharz (Matra, 2016). Patronem wszystkich tych twórców 

mógłby być Duchamp – albo Erik Satie, którego utwór Vexations (1893) również znalazł 

się w wyborze Meyersa.  

Innym wyraźnym kluczem doboru utworów do „repertuaru” Kunsthalle for Music była 

awangarda amerykańska, reprezentowana przez takich twórców jak Steve Reich 

(Clapping Music, 1972), Terry Riley (In C, 1964), Julius Eastman (Stay on it, 1973), 

Philip Glass (Two Pages, 1968), Pauline Oliveros (The Tuning Meditation, 1971) i James 

Tenney (Koan, 1986). Twórcy ci także utrzymywali ożywione kontakty z amerykańską 

sceną artystyczną. Większość wymienionych utworów powstała w latach 

sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku. Te dwie dekady stanową ważny punkt 

referencji dla eksperymentów dramaturgicznych, krytyki instytucjonalnej oraz próby 

wyjścia z muzyką poza salę koncertową.   

Z punktu widzenia języka dźwiękowego w zbiorze Meyersa spotykają się minimalizm 

i repetytywizm, konceptualizm i performans, odwołania do avant popu (The Residents, 

utwory Eastmana i Arcangela) i współczesna kompozycja (Ives, Gubaidulina). Tę 
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ostatnią, bardziej „klasyczną” tradycję muzyczną reprezentują zaledwie dwa utwory. To 

Ten preludes for violoncello solo (1974) Sofii Gubaiduliny oraz The Unanswered 

Question (1906) Charlesa Ivesa. Drugi utwór został oryginalnie zinterpretowany 

przestrzennie: muzycy rozeszli się po galerii i z różnych lokalizacji, bez kontaktu 

wzrokowego, grali swoje partie w niezależnych tempach. W „repertuarze” Kunsthalle for 

Music sporo jest utworów-procesów i z elementami partycypacji, jak utwór w formie 

warsztatów dla uczniów szkół średnich autorstwa Andre Heuvelmana czy klasyczne już 

dzieła Corneliusa Cardew (The Great Learning, Paragraph 7, 1971), Rileya i Oliveros. 

Także utwory nowo skomponowane cechują się dużym stopniem otwartości. Francuska 

artystka Dominique Gonzalez-Foerster nadała swojemu utworowi séance for an ensemble 

and chairs (2018) formę seansu quasi-spirytystycznego, w którym muzycy losują 

z kapelusza kartkę z nazwiskiem znanego nieżyjącego już muzyka (np. Amy Winehouse), 

a następnie improwizują, próbując przywołać ducha jej twórczości.  

To, co, jak się wydaje, spaja ten rozległy, niejednorodny zbiór utworów Kunsthalle for 

Music, to wpisane w te utwory zróżnicowane formy produkcji, prezentacji i recepcji 

muzyki, które niekoniecznie sprawdzają się w koncercie rozumianym zarówno jako 

fizyczna przestrzeń (sala koncertowa), jak i jako wytwarzane przez nią zasady tworzenia 

i odbioru muzyki. Być może jest to czynnik, który blokuje obecność wielu ze 

wspomnianych wyżej utworów w repertuarach instytucji muzycznych oraz festiwali, 

słowem: w obiegu muzyki współczesnej, utrudniając im zdobycie statusu 

pełnoprawnych, kanonicznych przykładów awangardy muzycznej XX i XXI wieku 

i miejsca w świadomości odbiorców. Dochodzimy tu do kluczowego znaczenia 

Kunsthalle for Music, która staje się gościnną przestrzenią dla muzyki wykluczonej bądź 

wypartej ze względu na swoje niedopasowanie do koncertowych standardów.  

„Kunsthalle for Music […] to próba stworzenia współczesnej przestrzeni do wystawiania 

i wykonywania muzyki, która nie jest przywiązana do stałej lokalizacji i nie jest 

zdefiniowana przez istniejące wcześniej formaty”674. Każdy utwór prezentowany 

w Kunsthalle for Music inaczej wykorzystywał przestrzeń galerii, inaczej definiował 

relacje między muzykami i odbiorcami, domagał się innego sposobu słuchania, a w wielu 

wypadkach także czynnego uczestnictwa publiczności w wykonaniu. Muzycy zespołu 

 
674 Ari Benjamin Meyers [za: Robert Schulte, Ari Benjamin Meyers: Escaping the Music-Industrial 

Complex. Interview…]. 
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Kunsthalle for Music przemieszczali się wraz ze swoimi instrumentami po rozległych, 

przechodnich wnętrzach galerii, zagospodarowując każdy jej zakamarek. Anthem 

Meyersa wykonywano na schodach, a jego Elevator Music – jak wskazuje tytuł – 

w windzie. Jako scenę muzyczną traktowano nie tylko główną przestrzeń wystawową, 

lecz także korytarz-łącznik i kilka miejsc naraz, jak w The Unanswered Question 

Charlesa Ivesa. W utworze Andre Vida For Three Mobile Musicians In a Stairwell (2014) 

troje wykonawców zajęło miejsca na trzech różnych poziomach klatki schodowej i w 

trakcie gry przemieszczało się między piętrami. Muzycy totalnie opanowali hybrydową, 

wielopoziomową przestrzeń galerii, której siedzibą jest budynek dawnej szkoły. 

Znaczenia nabrały także relacje między poszczególnymi utworami, które skomponował 

Jonathan Bepler. W utworze 11 Stages of Engagement Drum Set Rest (2018, zamówienie 

Kunsthalle for Music) stworzył on swoisty muzyczny zestaw narzędzi dla zespołu 

w postaci dyskretnych działań i gestów dźwiękowych, które wypełniały czas między 

utworami. W ten sposób Ari Benjamin Meyers uczynił z Kunsthalle for Music przestrzeń 

i instytucję optymalną dla wykonywanej w niej muzyki, która nie pasuje do koncertu.  

Kunsthalle for Music negowała instytucję koncertu na wielu poziomach, odrzucając nie 

tylko architekturę sali koncertowej oraz wpisane w nią nawyki percepcyjne, lecz również 

związaną z nią ideologię arcydzieła domagającego się skupionego słuchania w sterylnej 

akustyce, wolnej od jakichkolwiek zakłóceń i odseparowanej od życia codziennego. 

Akustyka Witte de With była bombastyczna, puste pomieszczenia i betonowe podłogi 

wytwarzały pogłos niemal katedralny, który dudnił rozmaitymi dźwiękami, nie tylko 

muzycznymi, ale także wytwarzanymi przez przechadzających się po galerii ludzi675. 

Projekt odrzucał uwidaczniający się w dążeniu do perfekcyjnego wykonania fetysz 

doskonale skończonego dzieła i włączał do programu próby muzyczne oraz warsztaty 

z amatorami. Muzyka nie była więc synonimem skończonego, jednorazowego 

wykonania, lecz procesem, uczeniem się, próbowaniem, popełnianiem błędów i ich 

poprawianiem. Otwarta próba muzyczna jako alternatywna forma wprowadzania dzieła 

w obieg ma historyczny precedens już w działaniach kierowanego przez Schönberga 

 
675 Katedralny pogłos rodzi naturalnie skojarzenia z uwagą Briana O’Doherty na temat white cube, który 

porównał on z przestrzenią quasi-sakralnej, jednak ironiczna i w gruncie rzeczy antymodernistyczna 

wymowa jego rozważań, jak również inny sposób funkcjonowania w tej przestrzeni sztuki i muzyki, każe 

raczej zdystansować się to tych porównań. Por.: Brian O’Doherty, Biały sześcian od wewnątrz. Ideologia 

przestrzeni galerii, tłum. Aneta Szyłak, Fundacja Alternativa, Kraków 2015; Łukasz Guzek, Od „white 

cube” do „iternative space”… 
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Towarzystwa Prywatnych Wykonań Muzycznych (m.in. powtarzano tam utwory, które 

grane były w „roboczych” aranżacjach na zespół kameralny). Włączenia próby do 

właściwej kompozycji dokonał także Mauricio Kagel w kompozycji Probe (1971). Jak 

pisze Ludia Goehr, do XVIII wieku  

termin próba [rehearsal)] i jego odpowiedniki die Probe, die Wiederholung i die 

Aufzählung były często używane zamiennie z terminami oznaczającymi wykonanie. 

Można było usłyszeć o publicznej lub prywatnej próbie jakiejś muzyki, przy czym nie 

była to zwykle, jak to się dzieje obecnie, sesja ćwiczeniowa, lecz rzeczywiste wykonanie 

muzyki. Coraz częściej w XVIII wieku próby zaczęły oznaczać wstępne play throughs. 

Później zaczęto je pojmować jako prywatne okazje do skoncentrowanej praktyki i nauki. 

Jednak dopiero pod koniec wieku pojęcie próby jako praktyki zaczęto ostro odróżniać od 

wykonania, a co więcej, uznano ją za niezbędną do odpowiedniego wykonania676. 

Włączenie do wykonania muzycznego czasu poświęconego na uczenie się utworu, jak 

również definiujące warunki wykonania poszczególnych utworów elementy partycypacji 

czy przestrzenność muzyki, sprzyjały efemeryczności i niepowtarzalności całego 

wydarzenia. Trudno byłoby wyobrazić sobie rejestrację płytową utworów wykonanych 

w Kunsthalle for Music, co – jak podkreślał Meyers w wywiadach – chroni przed 

mechanizmem łatwego spieniężania ich wartości. Zdaniem Meyersa, nagranie muzyczne 

i koncert to dwa media, które niesłusznie utożsamiane są z samą muzyką. Artyście zależy 

na uwolnieniu muzyki z utowarowiających ją, co podkreśla, form reprodukcji 

i przywróceniu jej wymiaru społecznego, performatywnego i jednorazowego, który 

definiował muzykę w ubiegłych stuleciach. Nie przypadkiem zapewne za pierwszy 

publiczny koncert w historii uważa się inicjatywę skrzypka Johna Banistera, który 

zapraszał do swojego domu w Londynie wszystkich zainteresowanych muzyką, o ile 

wcześniej uiszczą odpowiednią opłatę za bilet wstępu. Na ekonomiczny wymiar koncertu 

zwrócił uwagę Sandeep Bhagwati:  

Koncert to format, który został wymyślony po to, by spieniężyć muzykę, a także po to, 

by sfinansować niearystokratyczną twórczość muzyczną. Mówiłem o formach ochrony 

przed siłami ekonomicznymi, do których ustanowienia w ten czy inny sposób dążyły 

organizacje zajmujące się nową muzyką, aby czasowo zabezpieczyć nieekonomiczną 

działalność twórczą. Czy nieekonomiczna działalność twórcza dobrze jednak współgra 

z formatem, który istnieje po to, by zarabiać pieniądze? Porzucenie koncertu jako 

głównego sposobu wprowadzania nowej muzyki w obieg otworzyło już nowe formy 

 
676 Lydia Goehr, The Imaginary Museum of Musical Works…, s. 193.  
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zaangażowania w muzykę, niektóre z nich są bardziej partycypacyjne. […] Podobnie jak 

koncert, także dzieło muzyczne jest konstruktem ekonomicznym677.  

Jak pisała Lydia Goehr, na początku XIX wieku muzyka przeszła ontologiczną 

transformację, której rezultatem była zmiana statusu muzyki z praktyki w dzieło, co 

oznaczało ni mniej, ni więcej, tylko uprzedmiotowienie jej w pewnej określonej formie 

produkcji (partytura), prezentacji (koncert), a ostatecznie także recepcji (nagranie). 

W projekcie Kunsthalle for Music Ari Benjamin Meyers odwołuje się do czasów, gdy 

muzyka oznaczała praktykę społeczną, budowanie więzi międzyludzkich, miała charakter 

partycypacyjny i nie oddzielała uczestników czynnych i biernych:  

Myślę, że prawie wszyscy dzisiaj, a na pewno w świecie zachodnim, rozumiemy muzykę 

jako coś gotowego, co obejmuje oczywiście nagrania, ale w pewnym sensie również to, 

co uważamy za moment na żywo, czyli koncerty […]. Myślę, że trafne byłoby 

stwierdzenie, że jeśli połączysz wykonanie sceniczne z nagraniami, to właśnie w ten 

sposób konsumowana jest zdecydowana większość naszej muzyki. Oczywiście łączenie 

nagrań i koncertów może się wydawać dziwne, ale kiedy zobaczysz, jak obie te rzeczy są 

niezwykle reprezentatywne, wtedy zaczynasz rozumieć stopień komercjalizacji muzyki 

i jak konieczne staje się kwantyfikowanie rzeczy: kupujesz bilet, kupujesz płytę. A to 

z kolei przekłada się na muzykę: pojawia się ona w wymiernych ilościach. Na przykład 

koncert ma zazwyczaj określoną długość. Myślę więc, że Kunsthalle for Music jest próbą 

znalezienia innego sposobu prezentacji i odbioru muzyki, która nie jest tak łatwo 

policzalna. Na przykład godziny rozpoczęcia i zakończenia są płynne, nie podajemy 

harmonogramu. […] Trzeba złamać wiele fundamentalnych zasad. Że utwór muzyczny 

musi być wykonany od początku do końca i zawsze musi być zaprezentowany 

w nienaruszonym stanie albo że potrzebujemy idealnej akustyki, albo że w audytorium 

musi panować absolutna cisza. Kunsthalle for Music kwestionuje nawet to, kto jest 

w stanie lub kto ma prawo do wykonywania pewnych utworów muzycznych. Zespół 

Kunsthalle for Music, ośmiu wykonawców, którzy wystąpili w Rotterdamie, to bardzo 

mieszana grupa. Mieliśmy profesjonalnych muzyków obok profesjonalnych tancerzy 

i profesjonalnych wykonawców, którzy mają wykształcenie muzyczne, ale sami nie są 

przede wszystkim profesjonalnymi muzykami. Tak więc nawet w grupie mieliśmy 

mieszankę amatorów i profesjonalistów, co jest niezwykłe i stanowi kolejny rodzaj tabu 

związanego z występami muzycznymi, które przełamujemy w tym projekcie678. 

 
677 Sandeep Bhagwati, How to Be a Node, a Temporary Abode…, s. 41–42. 
678 Ari Benjamin Meyers [za: Robert Schulte, Ari Benjamin Meyers: Escaping the Music-Industrial 

Complex. Interview…]. 
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Paradoksalnie, Meyers próbuje znaleźć ekonomiczną alternatywę dla muzyki, która i tak 

nie bierze udziału w zyskach wytwarzanych przez przemysł muzyki współczesnej (skoro 

nie nadaje się do wykonania w koncercie, jest także odcięta od środków przeznaczonych 

na lwią część działań na tej scenie). Stąd decyzja o przeniesieniu się do obiegu sztuki, co 

kompozytor przyznał otwarcie: 

Kunsthalle for Music ma w sobie aspekt sugerowania możliwego nowego modelu 

ekonomicznego lub podstawy muzyki współczesnej. […] Pomysł, że dzieła muzyczne 

mogłyby wejść na ten rynek, mogłyby być wystawiane, że kompozytorzy mogliby być 

reprezentowani przez galerie, otwiera zupełnie nowe możliwości dla ekonomicznej, 

finansowej struktury prawdziwie współczesnej muzyki, która mogłaby istnieć na 

własnych artystycznych warunkach, w przeciwieństwie do czegoś, co kieruje się ilością, 

co oczywiście zawsze będzie dążyć, nawet podświadomie, do bycia w jakiś sposób 

popularnym679. 

Ariemu Benjaminowi Meyersowi zależy na uwolnieniu muzyki od oczekiwań 

grantodawców, którzy określają warunki wstępne dla muzyki i na przykład oczekują 

utworu na określoną obsadę wykonawczą, dla określonego zespołu zakontraktowanych 

muzyków i trwającego nie więcej niż tyle a tyle minut, dopasowującego się do 

standardowego programu koncertu. To rzeczywistość muzyki i w tym szczególnym 

punkcie Meyers może widzieć większą swobodę działania w obiegu sztuki. Niemniej 

także rynek sztuki ma swoje zwyrodnienia, być może dużo większe niż scena muzyczna, 

która jest finansowana niemal wyłącznie z publicznych pieniędzy, co zabezpiecza ją 

przez spekulacjami co do wartości muzycznych dzieł sztuki i powiązaniem wartości 

artystycznej z ceną rynkową, jaką gotowi są zapłacić kolekcjonerzy. O tym, jak 

horrendalnie wysoka cena oferowana za dzieło sztuki wytwarza estetyczną kategorię 

wzniosłości, pisał Wolfgang Ullrich w książce Siegerkunst. Neuer Adel, teure Lust680. 

Krytycznej apropriacji mechanizmów rynkowych sztuki na grunt muzyczny dokonał 

kompozytor Patrick N. Frank w przywoływanym już performansie The Law of Quality.  

Przeniesienie muzyki do galerii sztuki wiąże się z wieloma pułapkami, których nie 

uniknął sam Meyers. Fakt, że swoją krytykę koncertu zrealizował on w instytucji sztuki, 

nie zaś muzyki, także miało swoje konsekwencje. Dramaturgia Kunsthalle for Music 

różniła się od dramaturgii koncertu w kilku podstawowych kwestiach, przede wszystkim 

 
679 Ibidem. 
680 Wolfgang Ullrich, Siegerkunst. Neuer Adel, teure Lust, Verlag Klaus Wagenbach, Berlin 2016. 
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niwelowała ramy czasowe, pozwalając publiczności zdecydować, kiedy przyjść do 

galerii, a także indywidualizowała percepcję i budowała rodzaj rozproszonej uwagi 

stojący w opozycji do radykalnie scentrowanej uwagi w koncercie. I właśnie w tym 

punkcie stawała się uwikłana w nowe urządzenie. Zamiast być subwersywna, stawała się 

tautologiczna, ponieważ uruchamiała pełny zestaw typowych zachowań uczestnika 

wydarzenia galeryjnego, które tym różni się od koncertu, że realizuje swobodę obcowania 

z obiektami sztuki w czasie zdecentralizowanym. Nie przez wszystkich Kunsthalle for 

Music została odebrana jako krytyka koncertu i próba dezinstytucjonalizacji muzyki. 

Zdaniem Steyna Bergsa, była ledwie próbą włączenia muzyki do obiegu galeryjnego na 

zasadzie transpozycji muzyki do warunków instytucjonalnych i urządzeń 

charakterystycznych dla współczesnej sztuki wizualnej681. Krytyk zauważył, że projekt 

nie zmieniał sposobu funkcjonowania muzyki oraz jej odbioru w kręgach bywalców 

koncertowych. To nie słuchacze muzyki musieli się odnaleźć w nowej roli, lecz 

publiczność galerii została skonfrontowana z sytuacją dla niej niecodzienną, 

a mianowicie z muzyką wykonywaną na żywo w przestrzeni sztuki. To publiczność 

galerii musiała skonfrontować swoje nawyki percepcyjne bywalców wystaw i odnaleźć 

się w sytuacji, w której w przestrzeni sztuki pojawił się nowy element – muzyka. 

Przypomina to obawy Shannon Jackson, która analizując sytuację sztuki w coraz 

powszechniejszym i coraz bardziej oczywistym dla niej wymiarze interdyscyplinarnym, 

zwróciła uwagę na kryjące się w takich interdyscyplinarnych formach prezentacji ryzyko 

związane ze zmianami kontekstów i polegające na tym, że „jedna para oczu dostrzega 

reprodukowanie tradycji tam, gdzie druga mogłaby zakładać nowatorstwo”682. Ryzyko to 

polega na tym, że podczas gdy z perspektywy jednej dziedziny sztuki dane praktyki 

artystyczne mogą być odebrane jako nowatorskie, krytyczne, o dużym potencjale 

transformacji, to z perspektywy innej dziedziny sztuki nie jest to już wcale takie 

oczywiste, a kody innej dziedziny sztuki mogą rzucić zupełnie inne światło na daną pracę, 

wręcz ją zdeprecjonować.  

Wydaje się, że dokładnie to ma na myśli Steyn Bergs w swojej krytyce Kunsthalle for 

Music. Rzeczywiście, jako kompozytor Ari Benjamin Meyers działa poza obiegiem 

 
681 Steyn Bergs, Institutional Transpositons. Two Music Exhibitions and The Politics of Attention, „all-

over. Magazin für Kunst und Ästhetik”, 18.4.2019, https://allover-magazin.com/?p=3396 [dostęp: 

17.12.2020]. 
682 Shannon Jackson, Performans: jak to robimy teraz?… 

https://allover-magazin.com/?p=3396
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nowej muzyki i de facto trudno powiedzieć, czy i jak silny wywiera na nią wpływ. Czy 

takie projekty jak Kunsthalle for Music znaczą więcej w kontekście sztuki czy muzyki? 

Czy koncepcje dramaturgiczne Meyersa wnoszą nowe elementy, których nie znajdziemy 

w działaniach Satiego, Stockhausena czy Cage’a? Już pobieżna kwerenda internetowa 

wskazuje na to, że recepcja prac Meyersa jest dużo intensywniejsza w świecie sztuki niż 

muzyki. Dość wspomnieć, że Meyers gościł w Polsce na zaproszenie Muzeum Sztuki 

Nowoczesnej, ale nie Warszawskiej Jesieni. Jego nazwisko pojawia się w omówieniach 

wystaw sztuki, nie zaś koncertów muzyki. Idąc jeszcze dalej, można zapytać, czy krytyka 

koncertu i instytucji muzyki współczesnej nie pada przypadkiem na jałowy grunt? 

Ucieczka z niechcianej przestrzeni niekoniecznie musi być najlepszą strategią jej krytyki, 

na co zwrócił uwagę Florian Malzacher:  

Teatr i muzyka nadal pozostają najbardziej związane z pewną przestrzenią 

zarezerwowaną wyłącznie dla ich praktyk: scena i black box czy – w wypadku muzyki – 

sala koncertowa. Jednak nawet w najbardziej konwencjonalnym settingu świadomość 

specyfiki tej przestrzeni może produkować artystyczną i kuratorską wartość dodatkową. 

Jak publiczność wchodzi do tej przestrzeni? W foyer czy w audytorium? Jaką robi to 

różnicę, kiedy wchodzi do sali inaczej niż zwykle? Czy jest to część performansu, czy 

jedynie praktyczne rozwiązanie?683 

Rzucanie wyzwania przestrzeni teatralnej czy koncertowej oznacza, zdaniem 

Malzachera, artystyczną pracę na jej ograniczeniach, ale także na możliwościach, jakie 

mimo wszystko oferuje. Z kolei opuszczenie konwencjonalnej przestrzeni wraz ze 

wszystkimi budującymi ją ideologiami może wiązać się z wpadnięciem w inną, jeszcze 

bardziej obciążoną ideologicznie przestrzeń. Pewne schematy percepcyjne typowe dla 

obiegu muzyki czy sali koncertowej mogą być zastąpione przez schematy percepcyjne 

typowe dla odwiedzających galerię sztuki, o czym już wspomniałam. Ponadto, afirmacja 

przestrzeni white cube przez Meyersa dokonała się w zasadzie w chwili, gdy jej 

ideologiczny (czytaj: modernistyczny) charakter już dawno został zidentyfikowany 

i poddany krytyce, na co wielu artystów zareagowało odrzuceniem tej przestrzeni684. 

W odniesieniu do Kunsthalle for Music problematyczna okazuje się także inna kwestia, 

na którą zwraca uwagę wspomniana już Shannon Jackson, ale co podkreślają także inne 

 
683 Florian Malzacher, Creating Temporal Realities. Performativity as a Curatorial Took, [w:] 

Defragmentation…, s. 55. 
684 Por. napisany w 1976 roku, a wydany w 1986 roku esej Briana O’Doherty Biały sześcian od 

wewnątrz… 
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teoretyczki i inni teoretycy sztuk performatywnych i muzyki, mianowicie możliwego 

instrumentalnego użycia muzyki, performansu czy tańca przez instytucję sztuki 

i pokazanie jej jako przykładu czegoś „nowego” i „innego”. Chodzi tu o sytuację, w której 

muzea i galerie chętnie wystawiają np. taniec w celu, jak to ujęła Sabine Breitweiser, 

„przywrócenie tego, czego niektórym ludziom brakuje we współczesnych sztukach 

wizualnych, a mianowicie piękna i umiejętności, które pojawiają się ponownie w postaci 

doskonałych i perfekcyjnie kontrolowanych ciał”685. Nie ma w tym nic zaskakującego, 

dopóki, jak pisze Farnsworth, taniec, muzyka czy performans nie zostają 

zinstrumentalizowane do celów muzealnych: 

Problem polega na tym, że podkreśla się te aspekty praktyki artystycznej, które służą 

zwiększeniu liczby zwiedzających muzeum przez inscenizację wydarzenia, ale 

niebezpieczeństwo tkwi w tym, że wydarzenie to staje się czystym spektaklem, innymi 

słowy: utowarowieniem doświadczenia, aby osiągnąć cele związane z liczbą 

zwiedzających, a nie zaangażować się w sam materiał686. 

W dyskusjach krytyków i teoretyków sztuki, jakie zorganizowane zostały przy okazji 

i w związku z Kunsthalle for Music, pojawił się wątek kryzysu sztuki tudzież jej instytucji 

oraz sposobów, w jakie próbują one przez ten kryzys przejść, sięgając po tańczące ciała 

czy utwory muzyczne. Kuratorka sztuki Lisette Smits powiedziała to wprost: robi 

wystawy z muzyką dlatego, że sztuki wizualne są w kryzysie i pewne strategie muzyczne, 

w tym strategie produkcji muzyki czy współdziałania w ramach zespołu muzycznego, 

mogą wnieść ożywcze elementy do jej dyskursu687. Nie jest to bynajmniej okoliczność 

wyzwalająca dla samej muzyki, która spada, przysłowiowo, z deszczu pod rynnę. W tym 

sensie marzenie o nowej, innej przestrzeni dla muzyki pozostaje nadal niespełnione. 

5.1. Czas trwania i pora koncertów 

Rozwój koncertu i przestrzeni sali koncertowej oraz zmiana statusu muzyki z praktyki 

społecznej w dzieło sztuki wpłynęły na czas trwania publicznych koncertów. Skupiony, 

 
685 Sabine Breitwieser, Performance without Curators: Art and the Public Sphere, [w:] Timing: On the 

Temporal Dimension of Exhibiting (Cultures of he Curatorial), red. Beatrice von Bismarck, Rike Frank, 

Benjamin Meyer-Krahmer, Jörn Schafaff, Thomas Weski, Sternberg Press, Berlin 2014, s. 287.  
686 Brian Farnsworth, Curating Contemporary Music Festivals…, s. 108. 
687 Por. nagranie wideo wspomnianej dyskusji (Session 3: Music / Contemporary Art, 22’20’’) w ramach 

Music Is Not! A Symposium On and Around the Kunsthalle for Music, 26–27.5.2017, Witte de With 

Center for Contemporary Art w Rotterdamie, dokumentacja projektu na stronie internetowej 

https://www.fkawdw.nl/en/our_program/events/music_is_not_a_symposium_on_and_around_the_kunsth

alle_for_music [dostęp: 6.6.2021].  

https://www.fkawdw.nl/en/our_program/events/music_is_not_a_symposium_on_and_around_the_kunsthalle_for_music
https://www.fkawdw.nl/en/our_program/events/music_is_not_a_symposium_on_and_around_the_kunsthalle_for_music
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skoncentrowany odbiór w reżimie cielesnym wyznaczył granicę wytrzymałości 

słuchaczy i doprowadził do ustalenia się przeciętnej długości koncertu – 

nieprzekraczającej godziny bez przerwy oraz od półtorej do dwóch godzin z przerwą. Na 

długość koncertu wpływ miały także nowe formaty koncertów, jak recital, oraz sposób 

programowania, który od przysłowiowego „grochu z kapustą”, czyli maksymalnego 

zróżnicowania obsady wykonawczej, gatunków muzycznych i stylów, zmierzał w stronę 

większego ujednolicenia i uspójnienia.  

Dawne koncerty były zdecydowanie dłuższe od współczesnych, co wiązało się z ich 

charakterem towarzyskich spotkań wypełnionych nie tylko muzyką, ale także 

konwersacjami, biesiadowaniem i innymi atrakcjami. Swoboda zachowania i wynikająca 

z tego rozproszona uwaga pozwalały uczestniczyć w wielogodzinnych spotkaniach 

muzycznych i dopiero skupione słuchanie podniosło problem długości koncertów. Gdy 

publiczność zaczęła słuchać muzyki bez rozpraszania się, programy zostały skrócone688. 

W długości koncertów w XIX wieku przodowała Anglia, gdzie wytrzymywano cztery 

godziny, a nawet pięć godzin. Zdarzały się koncerty jeszcze dłuższe, jak londyński 

koncert na cześć Luisa Spohra, który trwał siedem godzin. Zachowana relacja z tego 

koncertu obrazuje jego przebieg, wypełniony nie tylko muzyką, lecz również innymi 

przyjemnościami: „Grać zaczęto o drugiej po południu, o piątej ogłoszono przerwę, 

w czasie której 50 zaproszonym gościom podano wykwintny posiłek. O siódmej 

rozpoczęła się dwugodzinna część druga i dopiero po dziewiątej wieczorem ów uroczysty 

koncert kameralny dobiegł końca”689. Program tego koncertu obejmował utwory Spohra: 

„trzy podwójne kwartety, dwa kwintety, oktet i nonet”. 

Na długość angielskich „maratonów” skarżyli się kompozytorzy kontynentalni, jak 

Mendelssohn czy Chopin, który pisał: „Krótkich a węzłowatych koncertów oni tutaj nie 

znali, tylko długie, 20-numerowe koncerta z ogromnymi afiszami”690. Koncerty 

w kontynentalnej Europie nie były jednak znacznie krótsze. Także koncerty symfoniczne 

potrafiły być nadspodziewanie długie. Zorganizowany w 1901 roku koncert 

inauguracyjny w Filharmonii Narodowej trwały przynajmniej cztery godziny691.  

 
688 Lydia Goehr, The Imaginary Museum of Musical Works…, s. 239–240. 
689 Za: Danuta Gwizdalanka, Złoty wiek muzyki kameralnej…, s. 88. 
690 Ibidem, s. 88. 
691 Program koncertu inaugurującego działalność Filharmonii Warszawskiej 5 listopada 1901 roku 

(dyrygent Emil Młynarski, solista Ignacy Jan Paderewski, bas Wiktor Grąbczewski) obejmował 
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Wiele godzin trwały też osiemnastowieczne koncerty promenadowe w pleasure gardens. 

Ogrody Vauxhall były zwykle otwierane o siedemnastej lub osiemnastej, a zamykane, 

gdy ostatni zwiedzający wyszli, co mogło trwać do następnego ranka692. Spacerowanie 

po rozległych parkach, konwersacje i kolacje sprawiały, że czas koncertów 

promenadowych mijał nadzwyczaj szybko. Zaskakująco krótkie, jak na realia epoki, były 

zaś recitale Liszta, które trwały nieco ponad godzinę693. Wynikało to z nowej formy 

występu solistycznego (po raz pierwszy określenie „recital” pojawiło się w ogłoszeniu 

o koncercie Liszta w Londynie 9 czerwca 1840 roku w Hanover Square Rooms)694. Do 

pierwszej połowy XIX wieku występ solo przed wielką publicznością był czymś 

niespotykanym, względnie zdarzał się w wyjątkowych okolicznościach, gdyż zostałby 

uznany za zbyt nudny i monotonny695. Programy dawnych koncertów opierały się 

bowiem na maksymalnej różnorodności i zmienności, co dotyczyło także wykonawców. 

Obok siebie grano utwory tak różne, jak fragment symfonii, miniatura instrumentalna, 

pieśń i muzyka kameralna. Oczekiwania publiczności, zgodnie z konwencją epoki, nie 

ułatwiały emancypacji solisty, który występował najczęściej w towarzystwie innych 

muzyków696. Godzina „eksperymentu”, jakim w realiach XIX wieku był występ solo 

przed wielką publicznością, stanowiła maksimum, na jakie publiczność gotowa była 

przystać. Współczesne recitale nie trwają jednak wiele dłużej. Z tego ustandaryzowanego 

czasu trwania wyłamuje się pianista Marino Formenti.  

Pewnym zmianom uległa także pora rozpoczęcia koncertu, choć tu znaczenie miały także 

inne czynniki społeczne, ekonomiczne i kulturowe, przede wszystkim porządek dnia 

i miejsce, jakie w tym porządku zajmowała praca i odpoczynek. Podział na czas pracy 

i czas wolny ustalił harmonogram uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych, które były 

 
następujące utwory: Kantata uroczysta „Żyj Pieśni” Władysława Żeleńskiego, Symfonia d-moll 

Zygmunta Stojowskiego, Uwertura fantastyczna „Bajka” Stanisława Moniuszki, Poemat Symfoniczny 

„Step” Zygmunta Noskowskiego, Koncert fortepianowy a-moll Ignacego Jana Paderewskiego, Utwory 

solowe Chopina w wykonaniu Paderewskiego (jako bisy): Ballada As-dur, Nokturn G-dur nr 2, Mazurek 

fis-moll nr 3, Polonez As Dur. Koncert skończył się po północy, trwał cztery godziny i miał dwie 

przerwy. Por. „Kurjer Poranny”, 308, 6.11.1901. 
692 Vauxhall Gardens. A Brief History, strona internetowa, 

http://www.vauxhallgardens.com/vauxhall_gardens_briefhistory_page.html [dostęp: 1.12.2020].  
693 Kenneth Hamilton, After the Golden Age: Romantic Pianism and Modern Performance, Oxford 

University Press, Oxford 2008, s. 42. 
694 Ibidem, s. 42. 
695 Z tego samego względu bardzo długo nie wyobrażano sobie wykonania na koncercie cyklu pieśni 

w całości. Pierwszy odważył się na ten „eksperyment” Julius Stockhausen, wykonując Die schöne 

Müllerin Schuberta w Wiedniu w 1856 roku. Por. Beatrix Borchard, Raum, Licht, Nähe…, s. 77–104. 
696 Na przykład Paganini występował ze śpiewakami operowymi. Por. Józef Powroźniak, Paganini… 

http://www.vauxhallgardens.com/vauxhall_gardens_briefhistory_page.html
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i pozostają domeną czasu wolnego. W każdej epoce inaczej kształtowały się te proporcje, 

a zróżnicowane pory oraz czas trwania koncertów odzwierciedlają styl życia i nawyki 

kulturalne arystokracji, mieszczaństwa i ludzi pracy. Współcześnie koncerty odbywają 

się przede wszystkim wieczorem, czyli po pracy, ewentualnie także w jej przerwie, 

zazwyczaj w porze lunchu (tzw. koncerty lunchowe i matinées). Większa różnorodność 

pór koncertów panuje w dni wolne od pracy, choć wtedy również najważniejsze są 

koncerty wieczorne.  

Julia Schöder zwraca uwagę, że ogólnie czas rozpoczęcia koncertu przesunął się 

z popołudnia na wieczór. Podczas gdy w siedemnasto-, osiemnasto- 

i dziewiętnastowiecznej Europie koncerty rozpoczynały się często już o szesnastej lub 

siedemnastej, to pod koniec XX stulecia dotyczyło to już co najwyżej koncertów 

popołudniowych. Współcześnie wieczorne koncerty filharmoniczne, w zależności od 

kraju, rozpoczynają się przeważnie między dziewiętnastą a dwudziestą trzydzieści697. 

Pory dawnych koncertów były jednak bardziej zróżnicowane i nie ograniczały się jedynie 

do popołudnia względnie wczesnego wieczoru. Jak pisze Gwizdalanka, tryb życia 

wyższych warstw społecznych sprawiał, że każda pora na koncert była odpowiednia. 

W wiedeńskich czy paryskich pałacach koncerty organizowano także przed południem, 

„ale zdarzały się domy, w których muzykowano między szóstą a ósmą rano”698. Poranne 

koncerty nie były wyjątkiem, odbywały się nie tylko w prywatnych rezydencjach, lecz 

również publicznie w kawiarniach i parkach. Gwizdalanka pisze, że na Praterze 

w Wiedniu w 1821 roku wykonano kwartety Mozarta i Beethovena o ósmej rano699. 

W Warszawie na Foksal, gdzie od końca XVIII wieku działał pleasure garden, muzyka 

grała nawet o piątej czy szóstej rano. Także od piątej rano grywała muzyka w maju 

i w czerwcu w ogrodach Królikarni700. Tradycja ta została niejako ożywiona wraz z serią 

 
697 W Berlinie od końca lat sześćdziesiątych XX wieku ustaliła się pora wieczornych koncertów na 

dwudziestą, we Włoszech jest to nawet dwudziesta trzydzieści. W Tokio, Helsinkach czy Warszawie 

filharmonie zapraszają na koncerty o dziewiętnastej lub dziewiętnastej trzydzieści. Por. Julia H. Schröder, 

Zur Position der Musikhörenden. Konzeptionen ästhetischer Erfahrung im Konzert, Wolke Verlag, 

Hofheim 2014, s. 126–131.  
698 Danuta Gwizdalanka, Złoty wiek muzyki kameralnej…, s. 63, 77. 
699 Ibidem, s. 63. 
700 Wojciech Tomaszewski, Muzyka użytkowo-popularna w warszawskich lokalach i miejscach 

popowstaniowych, „Rocznik Biblioteki Narodowej” 2015, XLVI, 

https://www.bn.org.pl/download/document/1486640540.pdf [dostęp: 1.12.2020].  

https://www.bn.org.pl/download/document/1486640540.pdf
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koncertów W Brzask, odbywających się w ogrodzie Królikarni o wschodzie słońca (nawet 

o czwartej rano)701.  

Każde działanie artystyczne zmierzające do zaburzenia współczesnego rytmu życia z jego 

typowym dobowym podziałem czasu można odebrać jako próbę nawiązania do dawnych 

praktyk muzycznych albo zwrot w stronę awangardowej utopii. Dwudziestowieczna 

awangarda dążyła ze wszystkich sił do zmiany funkcjonalnego porządku dnia, zniesienia 

podziału na odpoczynek i pracę, przede wszystkim do włączenia sztuki w krwioobieg 

życia codziennego. W eksperymenty kuratorskie z czasem może być ponadto wpisana 

chęć przeciwstawienia się kapitalistycznemu reżimowi życia z centralną w nim pracą, 

której wartość mierzona jest ekonomiczną efektywnością: wyprodukować maksymalnie 

dużo w jak najkrótszym czasie. Dotyczy to również pracy artystycznej, która wpisana jest 

w reżim czasowy. Kompozytor powinien zrealizować swój pomysł w utworze trwającym 

dziesięć do piętnastu minut – ten niemalże ustandaryzowany czas trwania kompozycji 

muzycznej wynika stąd, że pasuje on jak ulał do programu przeciętnego koncertu 

trwającego nie więcej niż półtorej godziny i składającego się z kilku kompozycji 

o podobnej długości. Znaczenie ma także czas prób (zawsze zbyt krótki) potrzebny do 

przygotowania jego wersji koncertowej, który jest ograniczony wysokością 

wynagrodzenia muzyków, dostępnością sali i wieloma innymi czynnikami. Niekiedy 

długość trwania utworu jest powiązana z wysokością honorarium kompozytora. 

Instytucje określają progi czasowe, a kompozytorzy ważą każdą minutę, byle tylko 

wskoczyć na wyższy próg, który oznacza wyższe honorarium. Czas w muzyce ściśle 

wiąże się z ekonomią. 

Innego rodzaju efektywność wpisana jest z kolei w nawyki słuchowe, które zmieniają się 

pod wpływem technologii i ewoluują w stronę deficytu uważności. Stały dostęp do treści 

w Internecie oraz wynikające z tego przebodźcowanie sprawiają, że coraz trudniej skupić 

się na jednej rzeczy przez dłuższy czas. Badania pokazują, że technologia trwale zmienia 

ludzki mózg, a skutkiem nieustannego korzystania z komputerów i smartfonów jest m.in. 

 
701 W Brzask, dokumentacja projektu na stronie internetowej Muzeum Rzeźby Królikarnia w Warszawie, 

http://www.krolikarnia.mnw.art.pl/wydarzenia/kalendarz-wydarzen/1686,wydarzenie.html [dostęp: 

1.12.2020].  

http://www.krolikarnia.mnw.art.pl/wydarzenia/kalendarz-wydarzen/1686,wydarzenie.html


 
 

308 

postępująca dekoncentracja. Dotyczy ona zarówno trudności z czytaniem obszernych 

powieści, jak i praktyki pobieżnego „przesłuchiwania” utworów muzycznych702. 

Zarówno absurdalnie długie koncerty, np. omawiane w niniejszej pracy maratony The 

Long Now, jak i koncerty organizowane o „dziwnych” porach, czego przykładem poranne 

koncerty W Brzask, są próbą wyłamania się z reżimu czasu i sproblematyzowania tego, 

jak sztuka funkcjonuje w określonej, znormalizowanej strukturze czasowej, oraz 

sprawdzenia, jaki ma to związek z naszą percepcją. Z drugiej strony te nietypowe projekty 

same odzwierciedlają zmiany zachodzące w tej strukturze, jak nowe formy zatrudnienia 

i zacierający się podział między pracą i wypoczynkiem. Typowe godziny biurowe (od 

dziewiątej do siedemnastej) coraz częściej zastępowane są przez tryb zmianowy, 

elastyczny grafik pracy, home office czy czas pracy nienormowany lub czysto zadaniowy, 

co dotyczy zwłaszcza przedstawicieli wolnych zawodów, którzy sami organizują sobie 

swój czas pracy i odpoczynku. To oni, jak zauważa Schöder, są głównie odbiorcami 

zarówno maratonów muzycznych, jak i koncertów lunchowych – nie zaś pracownicy 

wielkich korporacji, do których te drugie są potencjalnie kierowane. Różne grupy 

społeczne, zawodowe i wiekowe różnie uczestniczą w koncertach, co widać także na 

przykładzie seniorów, preferujących koncerty przed południem. W tym sensie czas 

trwania oraz pora rozpoczęcia koncertu nadal może być dla niektórych czynnikiem 

wykluczającym.  

W dwudziestowiecznych eksperymentach muzycznych czas odgrywał niezwykle istotną 

rolę703. Nowatorskie myślenie o czasie z punktu widzenia kompozycji, ale także jej 

wykonania, pokazuje wspominana już kompozycja Erika Satiego o ironicznym tytule 

Vexations (Udręki), skomponowana w 1893 roku i niewykonana za życia kompozytora, 

odkryta zaś dla publiczności przez Johna Cage’a, który doprowadził do jej prawykonania 

w 1963 roku w Nowym Jorku. Prawykonanie to trwało blisko dwadzieścia godzin: 

rozpoczęło się o godzinie osiemnastej, a zakończyło o dwunastej czterdzieści kolejnego 

dnia704. Dramaturgia tego koncertu była nietypowa również dlatego, że program wypełnił 

nie – jak przyjęto – zestaw różnych kompozycji, lecz jeden krótki fragment muzyczny. 

 
702 Nicholas Carr, Płytki umysł. Jak Internet wpływa na nasz mózg, tłum. Katarzyna Rojek, Wydawnictwo 

Helion, Gliwice 2012.  
703 Dorota Maciejewska, Zegary nie zgadzają się ze sobą. Spór o czas w muzyce drugiej połowy 

XX wieku, Instytut Sztuki PAN, Warszawa 2000.  
704 Alex Ross, Reszta jest hałasem…, s. 514. 
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Nieustanna zmienność i kontrast, na jakich oparte były dawne – a w wielu wypadkach są 

oparte współczesne – programy koncertów, zostały zastąpione monotonią uporczywie 

powtarzalnej frazy, która domagała się innego słuchania, jakiegoś rodzaju medytacji. 

Nawet jeśli w czasach Satiego publiczność słuchała już muzyki w skupieniu, z pewnością 

nie medytowała. Medytacja nie była też częścią ówczesnej kultury wykonawczej. 

Tymczasem Satie, zapowiadając zmiany, jakie miały nastąpić w latach sześćdziesiątych 

XX wieku, właśnie na nią położył akcent: „Aby móc zagrać ten motyw osiemset 

czterdzieści razy z rzędu, dobrze będzie przygotować się z wyprzedzeniem, w całkowitej 

ciszy, w absolutnym bezruchu”705. Nowojorska publiczność mogła opuścić salę 

w dowolnym momencie, podobnie jak do niej wrócić, jednak każde wyjście i wejście 

było odnotowywane i w rezultacie za każde dwadzieścia minut spędzone w teatrze 

słuchacze otrzymywali refundację biletu w wysokości pięciu centów (bilet kosztował pięć 

dolarów). System refundacji Cage tłumaczył następująco: „W ten sposób ludzie pojmą, 

że im więcej sztuki konsumują, tym mniej ona powinna kosztować”706. Za wysłuchanie 

całej kompozycji przysługiwała premia w wysokości dwudziestu centów, którą otrzymał 

pewien broadwayowski aktor.  

Minione stulecie, zwłaszcza zaś jego druga połowa, przyniosło rozbudzenie refleksji nad 

znaczeniem czasu w muzyce. Od szóstej dekady zaczęło przybywać kompozycji długich, 

pozbawionych rozwoju wielogodzinnych, a nawet całonocnych medytacji, jakie tworzyli 

choćby La Monte Young, Karlheinz Stockhausen, Terry Riley, Éliane Radigue, a później 

także Morton Feldman. Wiele z nich powstało z inspiracji buddyzmem zen i bliskim 

spotkaniem z kulturami Dalekiego Wschodu. Inne były wynikiem refleksji nad 

materiałem muzycznym i samym koncertem. Konsekwencją tych eksperymentów było 

wydłużenie koncertu oraz nowa forma immersyjnego doświadczenia, polegającego na 

zanurzeniu się w dźwięku. Stockhausen, Cage i La Monte Young marzyli wręcz 

o koncertach permanentnych, które trwałyby w nieskończoność.  

W latach sześćdziesiątych XX wieku Stockhausen rozwijał własną koncepcję koncertów 

non stop. Pierwsze próby podjął w Darmstadt wraz z Ensemble (1967) i Musik für ein 

Haus (1968), następnie z okazji Roku Beethovenowskiego w 1970 roku przygotował 

koncert pod nazwą Musik für Beethovenhalle, który scharakteryzował jako „trzy razy 

 
705 Partytura Vexations, dostępna w Internecie.  
706 Za: Harold Schonberg, A Long, Long Night (and Day) at the Piano; Satie’s “Vexations” Played 840 

Times by Relay Team, „New York Times”, 11.9.1963, s. 45. 
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cztery godziny programu non stop jednocześnie w trzech salach i foyer 

Beethovenhalle”707. W programach non stop chodziło o wykreowanie pewnej 

strukturalno-czasowej jedności wykonywanej muzyki i zarazem utrzymanie wielości 

perspektyw odbioru. Programy non stop wiązały się zazwyczaj z wydłużeniem koncertu 

do kilku godzin (a niekiedy kilku miesięcy) oraz z rezygnacją ze zwyczajowych przerw 

między poszczególnymi utworami, w których wykonawcy się kłaniają, a publiczność 

nagradza ich oklaskami. Stockhausen tak planował dramaturgię koncertów, by strumień 

muzyki płynął nieprzerwanie, a więc muzyka brzmiała non stop, zaś publiczność mogła 

się w tym dźwiękowym strumieniu zanurzyć bądź się z niego wynurzyć w dogodnym dla 

siebie momencie. Koncepcję programów non stop można wywieść z formy momentowej 

– Stockhausen starał się osiągnąć podobny efekt zawieszenia uwagi na wyizolowanym 

momencie, nie zaś na całym procesie. W tym celu zacierał granice czasowe koncertu, 

rozmywając jego początek i koniec. Ukoronowaniem koncepcji programów non stop był 

projekt zrealizowany dla pawilonu niemieckiego na Wystawie Światowej w Osace 

w 1970 roku, gdzie przez sześć miesięcy (od 14 marca do 14 września) codziennie 

oferowano publiczności program muzyczny trwający ponad pięć godzin (od piętnastej 

trzydzieści do dwudziestej pierwszej).  

Karlheinz Stockhausen marzył o specjalnej przestrzeni dla swoich cykli Licht i Klang, 

która umożliwiałaby realizację koncepcji koncertów permanentnych, a także wykonań 

w odpowiednie dni tygodnia i o odpowiednich porach doby. Kompozytor chciał, by 

w kompleksie siedmiu audytoriów grane były wszystkie odcinki jego operowej sagi – 

w różne dni, o różnych porach, w zapętleniu i nałożeniu, razem i osobno. Także cykl 

Klang chciał wykonywać nieustannie – każdą godzinę dokładnie o odpowiedniej porze 

(np. Natürliche Dauern, trzecia godzina Klang, miała być wykonywana o trzeciej nad 

ranem). Stockhausen opowiadał o tych projektach Hansowi Ulrichowi Obristowi, 

zafascynowanemu ideą słuchania muzyki poza ramami czasowymi koncertu, swoistą 

long-durational living sculpture, muzyką w permanentnej instalacji, bez rozpoczęcia 

i zakończenia, przełamującą konwencję, w której ludzie zbierają się o określonej porze 

i na określony czas w określonym miejscu – ideą stale aktualną i artystycznie pociągającą. 

Spełnieniem idei koncertu permanentnego jest w pewnym sensie Dream House La Monte 

Younga i Marian Zazeeli. Ta niezwykła, łącząca dźwięk, światło i przestrzeń instalacja 

 
707 Karlheinz Stockhausen, Texte zur Musik…, t. 3, s. 148. 
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koncertowa, której koncepcja i pierwsza realizacja powstała w latach sześćdziesiątych 

XX wieku, od 1998 roku jest częścią stałej ekspozycji Muzeum w Lyonie708. Bodaj 

najbardziej ekstremalnym przykładem wydłużenia czasu „koncertu” jest wykonanie 

kompozycji Johna Cage’a ASLSP (czyli: As Slow As Possible) w kościele w niemieckim 

miasteczku Halberstadt. Wykonanie tego napisanego w 1987 roku na organy utworu 

rozpoczęło się w 2001 roku i potrwa do 2640 roku. Jest to w zasadzie rodzaj permanentnej 

instalacji organowej – ekstremalne rozciągnięcie muzycznej treści sprawia, że każda 

zmiana dźwięku przyjmowana jest z zainteresowaniem równym zaćmieniu słońca709. 

  5.2.1. W Brzask 

W 2013 roku w Oddziale Rzeźby Muzeum Narodowego w Warszawie, mieszczącym się 

w otoczonym parkiem pałacyku Królikarnia, zainicjowano serię wiosenno-letnich 

koncertów W Brzask. Jak wskazuje nazwa, koncerty te odbywają się o wschodzie słońca. 

Ich pomysłodawczyni, Anna Miczko, wyjaśniła motywy organizowania koncertów o tak 

„nietypowej” porze: 

Zdarzyło mi się pracować długo w nocy i dotrwać do poranka – nie pamiętam już 

dokładnie, jaka muzyka mi wtedy towarzyszyła, ale zauważyłam, jak inny jest jej odbiór 

po przekroczeniu granicy świtu. Uwaga skupia się na zupełnie innych parametrach 

i uwydatnia się odczuwanie muzyki ciałem, ono przez swoje zmęczenie staje się bardziej 

na nią wrażliwe w przeciwieństwie do samych uszu, które wtedy słyszą słabiej. A że 

zdarzyło mi się też wstawać o świcie, wiem, że ta specyficzna niewygoda ciała pojawia 

się niezależnie od tego, czy się nie spało całą noc, czy właśnie się wstało. Pomyślałam, 

że byłoby fajnie zorganizować jakieś wydarzenie muzyczne o tej porze, żeby podzielić 

się z innymi swoją obserwacją. Okoliczności parku Królikarni jak najbardziej sprzyjały 

rozwinięciu tego pomysłu710. 

Koncerty organizowane są w niedzielę (umożliwiają udział osobom, które regularnie 

pracują) od maja do sierpnia lub do września. W zależności od sezonu – średnio jeden, 

dwa koncerty w miesiącu. Rozpoczynają się one zwykle między czwartą i piątą rano, 

 
708 Por. La Monte Young, Marian Zazeela, Dream House, dokumentacja wystawy w Le musée d‘art 

contemporain de Lyon, https://www.mac-lyon.com/fr/programmation/la-monte-young-marian-zazeela 

[dostęp: 16.4.2022].  
709 Więcej informacji o wykonaniu utworu Johna Cage’a As Slow As Possible w miasteczku Halberstadt 

na stronie https://en.wikipedia.org/wiki/As_Slow_as_Possible [dostęp: 12.6.2021].  
710 Maciej Piasecki, Wywiad z Anną Miczko, https://i-d.vice.com/pl/article/8xq5jv/koncerty-w-brzasku-

wsrod-ptakow-i-przyrody [dostęp: 16.4.2021].  

https://www.mac-lyon.com/fr/programmation/la-monte-young-marian-zazeela
https://en.wikipedia.org/wiki/As_Slow_as_Possible
https://i-d.vice.com/pl/article/8xq5jv/koncerty-w-brzasku-wsrod-ptakow-i-przyrody
https://i-d.vice.com/pl/article/8xq5jv/koncerty-w-brzasku-wsrod-ptakow-i-przyrody
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a kończą około ósmej, dziewiątej711. Muzyki słucha się na zewnątrz Muzeum, estradę 

stanowi taras wschodni lub zachodni Królikarni, zaś publiczność ma do dyspozycji leżaki 

i krzesła rozstawione swobodnie w otaczającym Królikarnię parku. W razie niepogody 

wszyscy przenoszą się na zadaszony taras. Na miejscu jest foodtrack, w którym serwuje 

się kawę i rogaliki. Atmosfera na porannych koncertach jest bardzo swobodna 

i nieformalna. Publiczność słucha, drzemie na trawie, spaceruje lub rozmawia, choć o tak 

wczesnej porze zazwyczaj mało kto ma na to siłę czy ochotę.  

Ta, zdawałoby się, nieludzka pora na koncert nie zniechęca publiczności. Wydarzenia 

W Brzask stały się atrakcją kulturalną Warszawy i są organizowane do dzisiaj (do 

wybuchu pandemii w 2020 roku odbyło się ich łącznie dwadzieścia dwa, koncerty 

wznowiono następnie w lecie 2021 roku). Zgodnie z danymi Królikarni koncerty 

o wschodzie słońca przyciągały dotąd publiczność liczącą od kilkudziesięciu do nawet 

dwustu osób712.  

Programy poszczególnych koncertów oraz sezonów łączą rozmaite gatunki muzyczne, od 

muzyki klasycznej i klasyki awangardy, przez nową muzykę, muzykę elektroniczną, 

eksperymentalną i improwizowaną, słuchowiska radiowe, po taneczną muzykę 

elektroniczną. Niektóre koncerty składają się z dwóch części: w pierwszej prezentowany 

jest dorobek danego kompozytora lub wykonawcy, druga zaś należy do didżeja. Pierwsza 

część jest bardziej „do słuchania” lub „do medytowania”, druga nierzadko „do 

tańczenia”. Tańczenie o świcie tworzy klimat imprez afterhours i przywodzi ducha 

clubbingu. 

W kolejnych latach serie koncertów W Brzask spięte były różnymi klamrami 

tematycznymi. W 2014 roku w centrum znalazła się twórczość artystów związanych ze 

Studiem Eksperymentalnym Polskiego Radia w Warszawie. Cykl otworzył koncert 

25 maja (o czwartej trzydzieści), na którym wystąpili Bolesław Błaszczyk (wiolonczela, 

klawisze), Jacek Malicki (gitara elektryczna) i Barbara Błaszczyk (głos). Utworem 

Atmosfery przypomniana została postać Andrzeja Bieżana, ponadto wykonano autorskie 

 
711 Dwudziestego ósmego czerwca 2015 roku koncert rozpoczął się nawet o trzeciej czterdzieści pięć nad 

ranem, to znaczy przed wschodem słońca, które tego konkretnego dnia wzeszło o czwartej szesnaście.  
712 Na pierwszym koncercie 27 lipca 2013 roku o czwartej trzydzieści rano były trzydzieści cztery osoby, 

ale już w kolejnym roku Muzeum odnotowało frekwencję na poziomie stu pięćdziesięciu osób. 

W następnych latach frekwencja rosła. Por. 2013–2014. Raport Muzeum Narodowego w Warszawie, 

Warszawa 2015, s. 100–101, https://www.mnw.art.pl/o-muzeum/struktura-mnw/raport-roczny-

mnw/r2013-2014/ [dostęp: 18.4.2022]. 

https://www.mnw.art.pl/o-muzeum/struktura-mnw/raport-roczny-mnw/r2013-2014/
https://www.mnw.art.pl/o-muzeum/struktura-mnw/raport-roczny-mnw/r2013-2014/
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kompozycje Błaszczyka: Poranek oraz Lepiej iść za mruganym o brzasku. Na kolejnym 

koncercie 22 czerwca improwizował tubista Zdzisław Piernik, po którym wystąpił Jacek 

Plewicki z setem elektronicznym opartym na nagraniach SEPR. Bohaterem koncertu 

20 lipca (o czwartej piętnaście) był Eugeniusz Rudnik. Zaprezentowane zostały 

kompozycje Rudnika z ptasim motywem w tle: Martwa natura z ptakiem, zegarem, 

strzelcem i panną oraz Ptacy i ludzie – utwory zainspirowane śpiewem słowika, którego 

Rudnik słuchał w rodzinnej wsi. Atrakcją poranka były ponadto utwory mniej znane, 

pochodzące z prywatnego archiwum kompozytora: Ukochane rzęchy, Dźwiękorękopisy, 

Słowik, Niedziela, Gongi, jak również odtworzone przez Bolesława Błaszczyka, opiekuna 

spuścizny Rudnika i całego studia SEPR, nagranie głosu Rudnika. Na koniec całego cyklu 

17 sierpnia (o czwartej trzydzieści) wiolonczelista Mikołaj Pałosz zagrał koncert, na 

którym, jak napisano w materiałach informacyjnych, „wchodził w dialog ze spuścizną 

SEPR”.  

W 2015 roku motywem przewodnim była imitacja, a zaproszeni artyści – wśród nich 

Sebastian Buczek, Kamil Szuszkiewicz, Jacek Plewicki, Filip Lech i Jacek Staniszewski 

– „przywoływali ducha poważnych tradycji muzycznych: muzyki ludowej, improwizacji, 

polskiej awangardy”, jak napisano na stronie internetowej Muzeum. Na zakończenie 

sezonu 16 sierpnia 2015 roku (o czwartej trzydzieści) pianista Maciej Piszek, sopranistka 

Łucja Szablewska i baryton Szymon Mechliński wykonali wybór pieśni Krzysztofa 

Pendereckiego i Kazimierza Serockiego713. Po nich dj set zagrał Vladimir Ivkovic. 

W kolejnych sezonach klamry tematyczne nie odgrywały już większej roli, a na 

koncertach występowali przede wszystkim muzycy aktywni na scenie warszawskiej.  

Niektóre koncerty bardziej niż inne współgrały z przestrzenią parku i nawiązywały do 

panującej w nim audiosfery, jak poranek w muzyką „ptasią” Rudnika. Atmosferę miejsca 

i czasu ciekawie wykorzystał także kompozytor Mikołaj Laskowski, który 26 czerwca 

2016 roku o godzinie czwartej rano wystąpił razem z dwoma akordeonistami, Maciejem 

Frąckiewiczem i Rafałem Łucem, w premierowym wykonaniu swojego utworu Deep 

 
713 Program koncertu przedstawiał się następująco: Kazimierz Serocki Oczy powietrza (1957) do słów 

Juliana Przybosia (Spotkanie, Bez, Chwila, Ścieżka, Wieczór), Krzysztof Penderecki Niebo w nocy (1955) 

do słów Leopolda Staffa, Krzysztof Penderecki Cisza (1955) do słów Leopolda Staffa, Kazimierz Serocki 

Serce nocy (1956, w wersji z 1958) do słów Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego (Noc, Epistoła dla 

zakochanych, Spotkanie z matką, Sanie, Księżyc), Krzysztof Penderecki Prośba o wyspy szczęśliwe 

(1958) do słów Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Krzysztof Penderecki Czyś ty snem była (1981) do 

słów Kazimierza Przerwy-Tetmajera. 
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Relaxation vol. 2: Accordions & Electronics Causing Situations and Preventing Change 

(2016) na dwa preparowane akordeony i elektronikę. Utwór jest częścią serii kompozycji 

Laskowskiego pod wspólnym tytułem Deep Relaxation, w których odwołuje się on do 

tradycji słuchania psychosomatycznego i inscenizuje swoisty seans terapeutyczny, 

wykorzystując jako materiał dźwiękowy sample „kojących” dźwięków, jak m.in. szum 

wody, śpiew ptaków czy łagodny głos kobiecy, a także „lecznicze” częstotliwości. 

Dźwięki utworu Laskowskiego interferowały z audiosferą parku otaczającego 

Królikarnię, który w świetle wschodzącego słońca tworzył wymarzoną scenerię dla tej 

trwającej pół godziny medytacji. Drzemiący na trawie, na leżakach i kocach słuchacze 

mogli poczuć się naprawdę zrelaksowani. Dopełnieniem koncertu był występ artysty 

działającego pod pseudonimem DJ O.W.I.E.C., który swój set zatytułował Turborelax. 

Poza opisanymi wyżej wyjątkami koncerty W Brzask rzadko odnosiły się twórczo do 

przestrzeni parku czy muzeum rzeźby, podejmując dialog z miejscem, jego szczególną 

audiosferą czy nietypową porą. Choć okoliczności muzykowania poza salą koncertową 

potencjalnie sprzyjały działaniom performatywnym i eksperymentalnym, w ramach 

cyklu W Brzask królowały tradycyjne sytuacje koncertowe. 

Anna Miczko wyznała w wywiadzie, że programy koncertów W Brzask były układane 

intuicyjnie i kolektywnie, co tłumaczy przypadkowość muzycznych wyborów i ich 

zestawień, a także niespójność repertuaru prezentowanego w ramach cyklu, który 

sprawiał wrażenie, jakby był programowany przez różne osoby o odmiennych 

zainteresowaniach i różnym stopniu muzycznego wtajemniczenia714. Brak głębszego 

zamysłu programowego oraz przygodność muzycznych połączeń samo w sobie może być 

pewną strategią, a przypadkowe zderzenia rozmaitych gatunków, muzyk i stylistyk mogą 

wywoływać twórcze napięcia między nimi. Chaos i przypadek afirmował w wielu swoich 

działaniach John Cage, np. w przywoływanej już kompozycji dla muzeum Rolywholyover 

pozwalał programować komputerowi. Jednak w koncertach W Brzask to nie program czy 

strategia jego układania stanowi centralną, najmocniejszą stronę projektu.  

Jak powiedziała kuratorka W Brzask, słuchanie o świcie cechuje szczególna wrażliwość 

na bodźce dźwiękowe, która sprawia, że odbiór muzyki jest raczej somatyczny, 

odruchowy niż skoncentrowany ani tym bardziej kognitywny. W warszawskim projekcie 

nie chodzi więc tak bardzo o samą muzykę. W centrum uwagi nie stoi kompozytor, jego 

 
714 Por. Maciej Piasecki, Wywiad z Anną Miczko… 
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dzieło czy wykonawca. O wiele ważniejszy jest sam słuchacz i jego doświadczenie stanu 

ciała, w który muzyka, wykonywana w plenerze i o tak wczesnej porze, ma wprowadzać. 

Od tego, czego się słucha, ważniejsze jest to, jak się słucha.  

Odbiór cielesny jako doświadczenie jest wspierany przez luźną atmosferę i swobodę 

zachowania na koncertach W Brzask. Nikt nikomu nie mówi, jak ma słuchać ani czy 

wolno rozmawiać. Symptomatyczny jest także brak szczegółowych informacji 

o wykonywanej muzyce. Oczekiwanie, że do koncertu dołączony będzie drukowany 

program zawierający biografie wykonawców i noty o utworach, jest elementem kultury 

słuchania wpisanej w klasyczny koncert, który przyznaje centralne miejsce muzyce i na 

nią kieruje całą uwagę. Przesunięcie akcentu z muzyki na cielesne doświadczenie 

słuchacza unieważnia to oczekiwanie. W materiałach promocyjnych i prasowych cyklu 

W Brzask często nie podaje się dokładnego programu, a jedynie zaprasza na występ tego 

czy innego artysty. Informacje o muzyce są również zastępowane przez anegdotyczne 

teksty oddające ogólniejszy klimat koncertu. Na przykład w 2015 roku zapraszano do 

Królikarni w taki sposób: 

Od samych początków Królikarni świt był ważną porą w tutejszym systemie organizacji 

dnia. Kiedy do parku wpadały pierwsze promienie słońca, wypuszczano do niego stadko 

królików, a August II Sas wraz ze swą świtą rozpoczynał polowanie. Cykl W Brzask 

celebruje moment wschodu słońca nieco skromniej, choć w nie mniej wyszukanym stylu. 

Wczesną porę świtania i okoliczności miejskiej przyrody angażuje na potrzeby spotkań 

ludzi i zwierząt z muzyką715. 

Powyższy opis przywołuje historyczny kontekst miejsca, odtwarzając atmosferę panującą 

w Królikarni w XVIII wieku. Jak przypomina na stronie internetowej Muzeum: 

„Królikarnia zawdzięcza swoją nazwę czasom saskim, kiedy urządzono tu zwierzyniec 

i modnym wówczas zwyczajem polowano na króliki”716. Wątek historyczny jest 

niewątpliwie ciekawy i ważny – także ze względu na porę koncertów W Brzask. Pomysł 

organizowania w Królikarni koncertów o czwartej czy piątej rano nie jest tak niezwykły, 

jak mogłoby się wydawać. Poranne koncerty odbywały się tu bowiem także 

w XIX wieku. Podobnie było w wielu miejscach dawnej Warszawy. Poranne koncerty 

 
715 W Brzask, dokumentacja projektu w 2015 roku, strona internetowa Muzeum Rzeźby Królikarnia 

w Warszawie, http://www.krolikarnia.mnw.art.pl/wydarzenia/kalendarz-wydarzen/1782,wydarzenie.html 

[dostęp: 16.4.2021]. 
716 Muzeum Rzeźby Królikarnia w Warszawie, strona internetowa, http://www.krolikarnia.mnw.art.pl/o-

krolikarni/ [dostęp: 15.7.2021]. 

http://www.krolikarnia.mnw.art.pl/wydarzenia/kalendarz-wydarzen/1782,wydarzenie.html
http://www.krolikarnia.mnw.art.pl/o-krolikarni/
http://www.krolikarnia.mnw.art.pl/o-krolikarni/
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tworzyły wręcz odrębną kulturę muzyczną miasta. Wojciech Tomaszewski relacjonuje je 

w opracowaniu Muzyka użytkowo-popularna w warszawskich lokalach i miejscach 

w latach popowstaniowych: 

Szczególną porą roku była wiosna – okres otwierania sezonowych ogrodów i ogródków. 

W ogrodach Foksal przy ul. Nowy Świat w maju lub czerwcu rozpoczynało się 

„używanie wód naturalno-mineralnych”. Zamówiona muzyka grywała od godz. 5 lub 

6 z rana „w dnie świąteczne i czwartki pogodne każdego tygodnia […], a we wtorki 

i piątki od godziny 4 po południu” […]. W sezony niektórych lat proponowana tam 

kuracja obejmowała różne gatunki serwatek, a na „ranną muzykę, abonujący wody 

i serwatki” mieli bezpłatne bilety717. 

„Ranna muzyka” grała także w ogrodzie Dückerta przy ulicy Długiej od początku 

czerwca: „Już od godz. 5 z rana ogród ten »zaczynał się napełniać gośćmi«, a »muzyka 

tamże cały poranek uprzyjemniała« […]. W jeden z niedzielnych poranków grała tam 

»orkiestra Kubełki […] nowe walce talizmanowe i dworskie lannera oraz następną serię 

walców jutrzenkowych labitzkiego«”718. Nie inaczej było w Królikarni: 

Także od 5 rano grywała muzyka w majowe i czerwcowe niedziele (czasem także 

w soboty) oraz w święta (np. w Boże Ciało) w ogrodach Królikarni. Czasem 

muzykowanie zaczynało się tam nieco później, o czym świadczył „od 6ej z rana turkot 

omnibusów, które kilkakrotnie w galopie przebiegały przestrzeń między placem Saskim 

a Królikarnią, wioząc do tej włości amatorów świeżego powietrza i muzyki” […]. 

Bywało, że gdy muzyka rozpoczynała grać w jednym z ogrodów, to o tej samej porze 

kończyły się wystawne bale w arystokratycznych salonach warszawskich. 

Czy ten historyczny kontekst miał znaczenie w procesie planowania cyklu W Brzask? Na 

stronie internetowej Muzeum nie znajdziemy informacji o dziewiętnastowiecznych 

koncertach porannych, nie wspomina o nich ani Anna Miczko, ani relacjonujące koncerty 

media. Historia porannych koncertów w Królikarni nie znalazła się w materiałach 

prasowych, w których jednak przywołano wcześniejsze czasy saskie i tradycję porannego 

polowania na króliki. Podkreślenie związków z muzyczną przeszłością Królikarni, 

osadzenie projektu w tym konkretnie historyczno-kulturowym kontekście oraz głębsze 

zbadanie okoliczności, w jakich muzyka grała w ogrodzie Królikarni (jaka to była 

muzyka, jak jej słuchano) wzmocniłoby kuratorską koncepcję projektu W Brzask, czyniąc 

 
717 Ten i kolejne cytaty za: Wojciech Tomaszewski, Muzyka użytkowo-popularna w warszawskich 

lokalach i miejscach w latach popowstaniowych, „Rocznik Biblioteki Narodowej” 2015, XLVI, s. 191. 
718 Ibidem. 
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go bardziej spójnym i zakorzenionym nie tylko w danym miejscu i czasie, ale także 

świadomym dawnych praktyk artystycznych. Punktów stycznych 

z dziewiętnastowieczną tradycją koncertową, które można by twórczo wyzyskać, jest 

wiele. W przytaczanych przez Tomaszewskiego relacjach mowa jest o turkocie 

omnibusów przemierzających kilkukrotnie trasę między placem Saskim i Królikarnią, 

a także o trwających do świtu balach, po których towarzystwo udawało się prosto do 

Królikarni. Poranne koncerty w Królikarni mogły być zwieńczeniem całonocnej zabawy. 

Na koncertach W Brzask również spotykają się różne grupy publiczności: wytrwali 

imprezowicze, którzy całonocny clubbing kończą nad ranem na koncercie w Królikarni 

(który jest dla nich czymś w rodzaju imprezy afterhours), i osoby, które wstały wcześnie 

rano i przybyły na koncert z domu. Zdarzają się też słuchacze postronni, poranni biegacze 

czy spacerowicze, którzy trafiali na koncert W Brzask przypadkiem. Stada królików ani 

polujących na nie myśliwych nie spotkałam, widziałam za to psy i wiewiórki. 

5.2.3. The Long Now 

Jednym z eksperymentalnych formatów, które powróciły do łask w ostatnich latach, są 

trwające wiele godzin maratony muzyczne. Popularne w kręgach awangardy 

kompozytorskiej lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku, na początku 

nowego stulecia znów zaczęły pojawiać się na niektórych festiwalach muzycznych719. 

Przykładem takiego maratonu jest organizowany od 2015 roku na zakończenie festiwalu 

MaerzMusik projekt The Long Now, trwający nawet trzydzieści godzin. Od czasu 

pierwszej edycji tego maratonu przybywa podobnych koncertów. 

W 2015 roku nowym dyrektorem artystycznym berlińskiego festiwalu został Berno Odo 

Polzer, który odświeżył jego formułę, nadając mu podtytuł „Festival für Zeitfragen”. 

MaerzMusik zmienił się w „festiwal pytań o czas”, a najważniejszym punktem 

odniesienia dla wszystkich wydarzeń w programie stał się czas jako kategoria muzyczna, 

ale także filozoficzna, polityczna, społeczna. Rozbudowany program dyskusji 

i wykładów Thinking Together jest odtąd nieodłącznym elementem festiwalu i pomaga 

wpisać muzykę w szeroki wymiar humanistyczny. W wywiadzie dla „Glissanda” Berno 

Odo Polzer tak przedstawił nowy profil festiwalu: 

 
719 Między innymi w Warszawie czy Ostrawie. 
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Zmieniając podtytuł MaerzMusik na Festival für Zeitfragen chciałem usytuować muzykę 

współczesną – praktykę słuchania i wykonywania muzyki współczesnej – w szerszej 

perspektywie. To, co dzieje się dziś w naszych relacjach z czasem, jest bardzo 

interesujące i niezwykle ważne dla artystycznej praktyki. Ale jest to ważne także 

w odniesieniu do współczesności, która codziennie zderza nas z rozmaitymi 

doświadczeniami związanymi z technologią i automatyzacją; konfrontuje nas 

z szybszym tempem zachodzących procesów. Wszystko to odbywa się z nieznaną 

wcześniej intensywnością. Tak więc mój pomysł na festiwal polega na stworzeniu 

miejsca, w którym rozważałoby się doświadczenia związane z czasem. Z perspektywy 

współczesności, ale także z perspektywy historycznej720. 

Znakiem rozpoznawczym festiwalu MaerzMusik pod kuratelą Polzera stały się m.in. 

nowe, wielogodzinne formaty koncertowe, jak choćby omawiane w niniejszej pracy 

projekty Marina Formentiego Time to Gather i Ictus Ensemble z serii Liquid Room, które 

na tle innych koncertów festiwalu i rozbudowanego programu debat filozoficznych 

nabrały politycznego znaczenia, stając się przestrzenią refleksji nad sposobami 

organizowania społeczeństwa i wspólnoty w gorsecie czasu oraz okazją do stawiania 

pytań o to, jak reżimy czasowe kształtują sposób, w jaki żyjemy, pracujemy 

i produkujemy. Polzer dostrzega rolę muzyki w poszukiwaniu odpowiedzi na te pytania: 

Interesuje mnie dyskusja na temat politycznego wymiaru czasu – czasu jako być może 

najcenniejszego zasobu, jaki posiadamy. Zamożne społeczeństwa cierpią na brak czasu. 

W muzyce natomiast mamy do czynienia z zupełnie inną wiedzą o czasie. Może nam to 

pomóc w opracowaniu strategii radzenia sobie z czasem w przyszłości721.  

Berno Odo Polzer stworzył nowy typ festiwalu, w którym muzyka jest częścią dyskursu 

o współczesności jako takiej i wybrzmiewa w relacji do aktualnych problemów 

ekonomicznych, ekologicznych i społecznych, nie zaś jedynie w odniesieniu do własnych 

dyskursów estetycznych. Nie chodzi mu o przybliżanie wartościowych zjawisk 

w muzyce, lecz raczej o moderowanie dialogu między artystami dźwięku, filozofami 

i aktywistami politycznymi. Radykalna zmiana podejścia do programowania festiwalu 

muzycznego przysporzyła Polzerowi zarówno zwolenników, jak i przeciwników. 

Analizujący MaerzMusik Brandon Farnsworth uważa, że Polzer jest dziś w muzyce kimś 

 
720 Berno Odo Polzer w wywiadzie z Moniką Żyłą i Ewą Szczecińską, „Glissando”, 5.10.2016, 

http://glissando.pl/aktualnosci/berno-odo-polzer-wywiad/ [dostęp: 29.4.2021].  
721 Berno Odo Polzer w wywiadzie z Matthiasem Nötherem. Por. Matthias Nöther, Nachdenken über die 

Regime der Zeit. Berno Odo Polzer im Gespräch, „Neue Musikzeitung” 2015, 3, 

https://www.nmz.de/artikel/nachdenken-ueber-die-regime-der-zeit [dostęp: 29.4.2021].  

http://glissando.pl/aktualnosci/berno-odo-polzer-wywiad/
https://www.nmz.de/artikel/nachdenken-ueber-die-regime-der-zeit
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podobnym do Haralda Szeemanna, legendarnego szwajcarskiego kuratora sztuki, który 

wykroczył poza obowiązującą przed nim rolę kuratora jako kustosza dzieł, stając się 

pełnoprawnym partnerem artystycznym i twórcą wystawy jako metanarracji. Tak jak 

Szeemann zrewolucjonizował myślenie o kuratorstwie sztuki, tak samo Polzer zmienia 

dziś myślenie o kuratorstwie muzyki722. Polzer traktuje festiwal jako projekt artystyczny 

sam w sobie, jako zinstytucjonalizowaną przestrzeń eksperymentu. Poziom 

dyskursywności MaerzMusik jest mocno wyśrubowany, a kompozycja wydarzeń zmierza 

do przekształcenia sposobu myślenia ludzi o świecie, nie zaś zapoznania ich z dorobkiem 

tego czy innego artysty. MaerzMusik nie tylko wprowadza eksperymentalne projekty 

i nowe formaty koncertowe, ale jako festiwal muzyki współczesnej sam bada swoje 

granice i swoją funkcję w kulturze.  

Maraton The Long Now, zamykający każdy MaerzMusik począwszy od 2015 roku, to 

festiwal w mikroskali i jedyny w swoim rodzaju eksperyment kuratorski, który skupia 

wiele wspomnianych wyżej filozoficznych wątków. Koncepcja tego maratonu jest bardzo 

przemyślana i realizuje wizję muzyki jako krytyki nowoczesności. W kształcie 

i programie The Long Now odzwierciedlają się idee dyskutowane w ramach debat 

Thinking Together, które dotyczą ekonomii czy ekologii. 

Trwający ponad dobę (od dwudziestu siedmiu do trzydziestu pięciu godzin) monstrualny 

koncert odbywa się w Kraftwerk Mitte – postindustrialnej przestrzeni dawnej 

enerdowskiej elektrociepłowni przy Köpeniker Straße. Miejsce to nie jest obojętne dla 

dramaturgicznej koncepcji The Long Now. Od 2006 roku działa tu m.in. Tresor, 

legendarny klub techno. Jego twórca, Dmitri Hegemann, z czasem poszerzył działalność 

i otworzył w innej części elektrociepłowni gigantyczną (o powierzchni ośmiu tysięcy 

metrów kwadratowych), kilkupoziomową przestrzeń wystawienniczo-eventową 

Kraftwerk Mitte. Przestrzeń ta gości dziś rozmaite wydarzenia artystyczne: organizowane 

są w niej wernisaże, koncerty, pokazy mody i przedstawienia operowe723. W Kraftwerk 

Mitte swoją stałą siedzibę ma ponadto festiwal sztuki audiowizualnej Berlin Atonal. 

Festiwal ten powstał jeszcze w 1982 roku we wschodnim Berlinie, z inicjatywy 

wspomnianego Hegemanna, który w 1990 roku otworzył klub Tresor i zajął się 

 
722 Por. Brandon Farnsworth, Curating Contemporary Music Festivals…, s. 285. 
723 W 2012 roku Staatsoper Berlin wystawiła tu operę Luigiego Nono Al gran sole carico d’amore. Por. 

Monika Pasiecznik, Requiem dla utopii społecznych, „Ruch Muzyczny” 2012, 8. 



 
 

320 

rozwijaniem sceny techno. W 2013 roku Berlin Atonal został reaktywowany pod nowym 

kierownictwem w Kraftwerk Mitte, a zatem „przez ścianę” z Tresorem, jako „festiwal 

nowych form ekspresji”, i prezentuje sztukę audiowizualną, performanse i instalacje site-

specific. Co roku w sierpniu przez tydzień swoje prace prezentuje tu blisko dwustu 

muzyków, producentów, artystów dźwiękowych i wizualnych724. 

Związki między oboma festiwalami – MaerzMusik i Berlin Atonal – zacieśniają się 

właśnie w projekcie The Long Now, którego kuratorami są Berno Odo Polzer oraz 

Laurens von Oswald i Harry Glass, dwaj dyrektorzy artystyczni Berlin Atonal. 

Wydarzenie jest firmowane jako wspólne przedsięwzięcie obu festiwali i przyciąga 

zróżnicowaną publiczności. Podczas gdy MaerzMusik pozostaje zakorzeniony w scenie 

współczesnej muzyki postklasycznej, badając i poszerzając jej granice, Berlin Atonal 

wywodzi się ze sztuki nowych mediów i muzyki elektronicznej.  

Dramaturgię The Long Now budują więc różne rodzaje doświadczeń, przy czym 

szczególną rolę odgrywa kultura techno. Jest to istotne dla zrozumienia The Long Now. 

Dotyczy nie tylko określonej przestrzeni i bezpośredniego sąsiedztwa klubu Tresor oraz 

artystycznej kolaboracji z twórcami festiwalu, który ma związki z tą kulturą muzyczną 

i jej legendarnymi artystami. Przede wszystkim The Long Now jest próbą wykreowania 

doświadczenia muzycznego pokrewnego imprezom techno, choć sama muzyka techno 

nie stanowi wcale trzonu programu The Long Now.  

Jak wskazuje tytuł, The Long Now jest próbą wykreowania wrażenia nieprzemijającej 

teraźniejszości. Ekstremalne rozciągnięcie tego doświadczenia w czasie łączy się 

z poczuciem bycia w bańce czasowej. Sprzyja temu przestrzeń, której rozmiary 

pozwalają funkcjonować słuchaczom w całkowitym oderwaniu od tego, co dzieje się na 

zewnątrz klubu – od rytmu zwykłej codzienności, w której ludzie chodzą rano do pracy 

i wykonują swoje obowiązki. Tego rodzaju doświadczenie jest charakterystyczne dla 

sposobu imprezowania, jaki wykształcił się na berlińskiej scenie techno i jest dziś 

przedmiotem studiów socjokulturowych.  

W książce Zagubieni w dźwięku. Berlin, techno i technoturyści Tobias Rapp wpisał 

berlińską kulturę imprezowania w cykl tygodniowy: zabawa zaczyna się w środę, 

 
724 Por. stronę internetową festiwalu Berlin Atonal, https://berlin-atonal.com/ [dostęp: 30.4.2021]. 

https://berlin-atonal.com/
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a kończy we wtorek w następnym tygodniu. Każdy dzień i każda noc ma swoją 

szczególną dynamikę i aurę, które się dopełniają i pozwalają pozostawać w tym 

nierealnym świecie muzyki techno, odizolowanym od reszty miasta, ekstremalnie długo. 

Niektóre kluby działają bez przerwy nawet siedemdziesiąt dwie godziny, jak Bar25, 

„jedyny w swoim rodzaju klub afterhours organizujący poranne imprezy techno. 

W sezonie letnim oferuje weekendowy program, trwający nieprzerwanie od piątkowego 

wieczoru do poniedziałkowego popołudnia”725. Rapp z etnograficzną wnikliwością 

opisuje berliński styl imprezowania, które rozciąga się na cały tydzień, stając się 

wydarzeniem permanentnym, w którym upływ czasu traci jakiekolwiek znaczenie, wręcz 

przestaje być percypowany. Choć poszczególne kluby różnią się od siebie, łączy je jedno: 

zabawa nie ma tu początku ani końca, lecz po prostu trwa, jakby czas się zatrzymał 

i panowała wieczna teraźniejszość. Rapp wielokrotnie pisze o innym rytmie i innym 

odczuciu czasu na tych imprezach, które tworzą własne bańki czasowe:  

Berghain posiada po prostu własne kontinuum czasoprzestrzenne. Do innych klubów 

przychodzi się, spędza w nich chwilę i rusza dalej. W Berghain się zostaje. Reszta świata 

znika, przenosimy się w inny wymiar726. 

Albo: 

Bar25 ma swój własny rytm. W innych klubach można odnieść wrażenie, że czas się 

zbierać do domu, natomiast tu przychodzi się i zostaje na dłużej, zasypia na pół godziny, 

budzi się i włącza do rozmowy toczącej się nieopodal, w efekcie zostając jeszcze dłużej. 

O wiele dłużej727. 

W takich monumentalnych przestrzeniach jak Berghain czy Tresor łatwo stracić poczucie 

upływu czasu i ulec wrażeniu nieskończonej nocy: mimo słońca świecącego już wysoko 

na horyzoncie we wnętrzu klubów panuje mrok, a zabawa trwa w najlepsze. Imprezy 

mają swoją dynamikę i w zależności od pory zmienia się ich intensywność. Po nocnej 

kulminacji przychodzi czas na odprężenie, które przynosi impreza afterhours, 

przypadając, jak pisze Rapp, na niedzielne i poniedziałkowe poranki oraz popołudnia. 

Inna jest wtedy muzyka, inny nastrój, publiczność trochę tańczy, trochę słucha 

 
725 Tobias Rapp, Zagubieni w dźwięku…, s. 50. 
726 Ibidem, s. 154. 
727 Ibidem, s. 173. 
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i odpoczywa na świeżym powietrzu. Publiczność imprez techno świetnie odnajduje się 

w tym rytmie, a niektórzy przychodzą do Berghain o ósmej rano728.  

Ten maraton imprezowy, wraz z jego poszczególnymi fazami kulminacji i odprężenia, 

odzwierciedla się w projekcie The Long Now, choć w porównaniu z imprezami techno 

trwa on „zaledwie” trzydzieści godzin. Projekt rozpoczyna się wieczorem w piątek, 

a kończy po północy w sobotę. W tym czasie publiczność ma swobodę decydowania, 

kiedy przyjść i jak długo zostać. Nie musi przez cały czas trwania koncertu być na 

miejscu. Aby ten wybór nie był czysto pragmatyczny, organizatorzy oddają do dyspozycji 

słuchaczy kilkaset łóżek polowych, na których mogą oni uciąć sobie drzemkę lub 

zwyczajnie odpocząć, w klubie działa także kilka barów i punktów serwujących jedzenie. 

W monumentalnej, kilkupoziomowej przestrzeni Kraftwerk Mitte można się rozgościć, 

liczne zakamarki pozwalają na chwilę intymności, jest gdzie zaszyć się, można tu spędzić 

dwie, cztery godziny, ale można również przepaść na całą dobę. W koncepcję projektu 

The Long Now wpisana jest utrata rachuby czasu i słuchanie w innym rytmie, a nawet 

stanie psychofizycznym. Polzer:  

Myślę, że na poziomie doświadczania czasu ważne jest, aby przetestować różne sposoby 

słuchania. Uświadomić sobie, że słuchanie to także stan ciała. Dlatego The Long Now jest 

dla mnie formatem, w którym naprawdę mogę eksperymentować z długością. Stwarzać 

doświadczenie trwające non stop 35 godzin729. 

Ułożenie programu takiego trzydziestogodzinnego maratonu jest wyzwaniem, które 

zakłada budowanie napięć i rozładowywanie ich w odpowiednim momencie tylko po to, 

by krzywa emocji mogła ponownie wzrosnąć. Wszystko to w makroskali. Jak osiągnąć 

to falowanie nastroju i spowodować, by publiczność chciała zostać na miejscu jak 

najdłużej? Analiza dramaturgicznego rozwoju programów poszczególnych edycji The 

Long Now pokazuje, że choć w szczegółach te programy oraz ich dynamiki kształtują się 

nieco inaczej, można znaleźć punkty wspólne i charakterystyczne momenty zwrotne. Aby 

stało się to czytelne, przeanalizuję w szczegółach trzy przykładowe edycje The Long 

Now. 

 
728 Ibidem, s. 154. 
729 Berno Odo Polzer w przywoływanym wywiadzie z Moniką Żyłą i Ewą Szczecińską. 
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W 2015 roku maraton rozpoczął się 28 marca o godzinie osiemnastej Kwartetem 

smyczkowym nr 2 (1983) Mortona Feldmana (w wykonaniu Minguet Quartet) – 

pięcioipółgodzinną medytacją, po której – na zasadzie kontrastu – Yaron Deutsch zagrał 

na gitarze elektrycznej dwie frenetyczne kompozycje Pierluigiego Billonego Sgorgo Y 

(2012) i Sgorgo N (2013). O dwudziestej trzeciej trzydzieści w osobnej przestrzeni 

wystartowała elektroakustyczna instalacja koncertowa 9 Beet Stretch (2002) Leifa Inge – 

IX Symfonia Beethovena rozciągnięta na dwadzieścia cztery godziny (ponieważ w nocy 

z 28 na 29 marca następowała zmiana czasu z zimowego na letni, praca ta wypadała 

z cyklu dobowego). Od północy czasoprzestrzeń The Long Now zaczęła się rozszczepiać, 

różnicować i zagęszczać – skończył się linearny porządek dramaturgicznego przebiegu 

i w różnych zakątkach Kraftwerk Mitte rozpoczęły się równoległe koncerty 

i uruchomiono koleje instalacje. O północy zabrzmiała Music and The Movement of 

People Working (1973–2014) Philla Niblocka, trwającą siedem godzin kompozycja 

audiowizualna, oparta na powoli ewoluujących dronach i filmach dokumentujących pracę 

ludzi z Trzeciego Świata. Na zakładkę z Niblockiem o godzinie czwartej nad ranem na 

poziomie czwartym Kraftwerk Mitte uruchomiono eksperymentalny projekt 

dokumentalny Burkharda von Hardera Narbe Deutschland (2009–2014) w formie filmu 

ukazującego z lotu ptaka przebieg dawnej granicy dzielącej Niemcy Wschodnie od 

Niemiec Zachodnich, którą to granicę przez całą jej długość (856 mil lub 1378 

kilometrów) przemierza kamera w czasie rzeczywistym, co trwa łącznie szesnaście 

godzin. Rano, od dziewiątej do trzynastej, odbyło się coś, co można porównać 

z afterhours – Chilling the Do, projekt duetu Mix Mup & Kassem Mosse, tworzącego 

muzykę elektroniczną i taneczną „skupiającą się na długich setach chilloutowych, które 

mogą trwać nawet ponad cztery godziny”730. Odprężenie przeszło następnie w wyciszenie 

przy trwającym półtorej godziny utworze Mortona Feldmana Triadic Memories (1981), 

który o trzynastej zagrał pianista Jean-Luc Fafchamps. Po Feldmanie powtórzone zostały 

dwa utwory Billonego na gitarę elektryczną solo z poprzedniego wieczoru, co sugerowało 

koniec części medytacyjnej i stopniowy wzrost napięcia. Jednak występujący o piętnastej 

trzydzieści Thomas Köner (live electronics) i Ivana Neimarevic (fortepian) wykonali 

premierowo Tiento de las Nieves (2014) Könera – jak się okazało, jeszcze jedną 

dźwiękową medytację nad pojęciem czasu, pamięci i przestrzeni w formie stojących, 

 
730 Chilling the Do, strona internetowa projektu, http://lorenzlindner.com/chillingthedo [dotęp: 

29.4.2021].  

https://www.berlinerfestspiele.de/en/berliner-festspiele/programm/bfs-kuenstler/bfs_kuenstler_detail_118377.html
https://www.berlinerfestspiele.de/en/berliner-festspiele/programm/bfs-kuenstler/bfs_kuenstler_detail_118421.html
http://lorenzlindner.com/chillingthedo
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bardzo przestrzennych i długo wybrzmiewających harmonii i pogłosów. O osiemnastej 

trzydzieści wznowiono instalację Narbe Deutschland. Od dwudziestej do północy scena 

należała do twórców muzyki elektronicznej: Erika Holma, Miki Vainio i Actress, którzy 

dali średnio półtoragodzinne taneczne sety muzyczne. Po północy afterparty 

kontynuowała Baba Electronica. 

Podsumowując program pierwszej odsłony The Long Now, można zauważyć, że napięcie 

było budowane powoli wraz z medytacyjnym, wielogodzinnym utworem Feldmana, 

następnie wydarzenia zagęściły się około północy, osiągając kulminację wraz 

z uruchamianiem równoległych instalacji. Nad ranem zaś następowało uspokojenie 

emocji i wyciszenie, które trwało do późnego popołudnia. Wieczorem napięcie znów 

wzrosło i kulminowało w setach tanecznych w stylu bliskim imprezom klubowym.  

W 2017 roku krzywa napięcia rozkładała się podobnie, choć została zrealizowana innymi 

środkami. Wieczór rozpoczął się 25 marca o osiemnastej trzydzieści trwającą pół godziny 

instalacją audiowideo Leihgabe des Lux Williama Basinskiego i Jamesa Elaine’a. 

O dziewiętnastej zabrzmiały gęste, rozwijające się między ambientem, psychodelicznym 

avant rockiem i noise covery utworów duetu Briana Eno i Roberta Frippa – No Pussyfooting 

(1973) & Evening Star (1975) – w wykonaniu Kobe Van Cauwenberghe (gitara i aranżacja) 

oraz Johana Vandermaelena (magnetofon), prowadzące wprost do serii trzech setów muzyki 

elektronicznej (Andrea Belfi & Francesco Donadello, Keith Fullerton Whitman i Kara-Lis 

Coverdale), które rozpoczęły się o godzinie dwudziestej i trwały niemal do północy. Kiedy 

atmosfera zrobiła się typowo klubowa, a publiczność poczuła się swobodnie w przestrzeni 

Kraftwerk Mitte, nastąpiła zmiana: o dwudziestej trzeciej trzydzieści akcja muzyczna 

przeniosła się z poziomu zero na poziom ósmy, gdzie najpierw Alvin Lucier wykonał swój 

słynny performans I am sitting in a room (1970) na głos i taśmę elektromagnetyczną, a zaraz 

po nim zespół wokalny Graindelavoix zaprezentował dwugodzinny program złożony 

z arcydzieł muzyki renesansu (utwory Alexandra Agricoli, Josquina Desprez, Ludwiga 

Senfla, Alessandra Coppiniego, Jakoba Obrechta, Antoine’a Divitisa, Nicolasa Gomberta, 

Johna Shepparda, Orlanda di Lassa). Program był zatytułowany wymownie And Underneath 

The Everlasting Arms – Polyphony for a Better Sleep i część publiczności potraktowała 

występ Graindelavoix jako zaproszenie do zajęcia rozstawionych wszędzie łóżek polowych, 

wewnętrznego wyciszenia się i kontemplowania tej subtelnej muzyki. Podróż w czasie była 

następnie kontynuowana wraz z Leylandem Kirkbym, który o godzinie drugiej (czyli trzeciej 
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po zmianie czasu) rozpoczął swój trwający do rana koncert zatytułowany The vast sea of 

recollection, racząc najbardziej wytrwałą publiczność nostalgicznymi brzmieniami starych 

zaszumionych płyt gramofonowych. O ósmej rano słuchaczy przywitał śpiew ptaków 

z nagrań terenowych Chrisa Watsona, trwający łącznie trzy godziny. O jedenastej zabrzmiał 

półtoragodzinny utwór Patterns in a Chromatic Field (1981) na fortepian i wiolonczelę 

Mortona Feldmana, w wykonaniu Floriana Hoelschera i Erika Borgira. Trwająca w zasadzie 

od występu Graindelavoix faza wyciszenia i kontemplacji kontynuowana była następnie 

wykonaniem o dwunastej trzydzieści utworu Alvina Luciera Vespers (1968), w którym 

wykonawcy wyposażeni w sprzęt do echolokacji poruszali się z zawiązanymi oczami po 

przestrzeni elektrowni, dokonując dźwiękiem jej pomiaru. Po tym pełnym akustycznych 

niuansów i trwającym zaledwie kwadrans performansie muzycznym ponownie wystąpił 

Graindelavoix i powtórzył nocny program (od trzynastej do piętnastej). O piętnastej zespół 

instrumentów dętych Zinc & Copper wykonał utwór For Brass and Computer Catherine 

Christer Hennix (zamówienie MaerzMusik i premiera), przeznaczony na trąbkę, róg, puzon, 

mikrotonalną tubę i komputer, w którym dźwięki czterech instrumentów dętych ulegają 

minimalnym, ledwie dostrzegalnym mikrotonalnym zmianom. Po tej serii medytacyjnych, 

kontemplacyjnych utworów na scenę weszli twórcy muzyki elektronicznej i od siedemnastej 

do północy trwały sety live electronics (Punctum: Caterina Barbieri + Carlo Maria, Aleksi 

Perälä, Helm, Wolfgang Voigt i Tim Hecker). 

W programie z 2017 roku kulminacja została rozegrana jako moment najwyższego skupienia 

uwagi słuchaczy i wejścia w wielogodzinny stan medytacyjny, podtrzymywany przez 

muzykę zniuansowaną, której koncepcja zakłada śledzenie najdrobniejszych akustycznych 

detali, skłaniającą do skupionego słuchania. Faza skupienia i wyciszenia rozciągała się na 

kilkanaście godzin! 

W 2019 roku The Long Now rozpoczął się 30 marca o dziewiętnastej solowym recitalem 

wokalnym sopranistki Anne-Kathryn Olsen, która specjalizuje się w wykonawstwie 

muzyki dawnej. Trwający godzinę The Long Chant obejmował średniowieczne pieśni 

Hildegardy z Bingen, Jacques’a de Cambrai, a także anonimowych kompozytorów. Po 

Olsen wystąpiła inna wokalistka, Stine Janvin, która z kolei eksperymentuje z głosem 

i przetworzeniami elektronicznymi. Jej projekt Sound Of Sounds Between Sounds 

(prawykonanie) łączył odrealnione i zapętlone nagrania jej głosu z performansem 

świetlnym. Występ ten trwał również godzinę. Po jego zakończeniu o dwudziestej 
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pierwszej na scenę weszła Shiva Feshareki, wirtuozka gramofonów. O dwudziestej 

drugiej wykonany został niezwykle spektakularny, wypełniający całą przestrzeń 

Kraftwerk Mitte utwór Mazena Kerbaja Walls Will Fall: The Trumpets Of Jericho na 

sześć dużych zespołów trąbkowych (nowa wersja z 2019 roku), rodzaj muzycznego 

rytuału na kilkadziesiąt instrumentów dętych blaszanych, przywołującego biblijną 

historię i wprawiającego ściany gigantycznej betonowej budowli w drżenie. Po tym 

zaledwie półgodzinnym utworze, który jednak miał centralne miejsce w programie 

wieczoru, pałeczkę przejmowali kolejno Jonny Nash, Oren Ambarchi, Cortini + Verbos 

i Byron Westbrook, wykonujący muzykę elektroniczną na żywo i tworzący nastrój 

klubowy. O drugiej w nocy nastąpiła kolejna dramaturgiczna zmiana i do dziewiątej pod 

wspólnym tytułem The Harmonic Series prezentowali się po około godzinie artyści 

tworzący w just intonation: First Tone, Byron Westbrook, Turk Dietrich, Catherine 

Lamb, Duane Pitre. Ta część nocy stała pod znakiem medytacji nad spektrum dźwięku 

i pozwalała wyciszyć się i przetrwać do rana. O dziewiątej swoją muzyką elektroniczną 

powitała słuchaczy Marja Ahti, o dziesiątej na scenę weszli Werner Durand, Robin 

Hayward (mikrotonowa Tuba), Hilary Jefferson (puzon), Judith Hamann (wiolonczela) 

i Max Köhrich (sound design), by przez dwie godziny raczyć słuchaczy akustycznym 

ambientem zatytułowanym Tonaliens (prawykonanie). O dwunastej powróciła Anne-

Kathryn Olsen z koncertem muzyki średniowiecznej, o trzynastej zaś do fortepianu 

zasiadł Frederik Rzewski i zagrał dwa własne utwory: monumentalny rewolucyjny hymn 

z trzydziestoma sześcioma wariacjami The People United Will Never Be Defeated (1974) 

oraz nowy twór, zatytułowany Six Movements (2018/19). Od piętnastej do siedemnastej 

trzydzieści królowała ponownie elektronika (Kassel Jaeger i xin), a po niej powtórzony 

został rytuał Mazena Kerbaja. Następnie eksperymentujący perkusista Eli Keszler zagrał 

solowy koncert, a od dziewietnastej wróciła muzyka elektroniczna (CTM, Donato Dozzy, 

Organic Dial), wypełniając czas do północy. Równolegle do koncertów na poziomie zero 

i czwartym działały cztery instalacje audiowizualne, przygotowane we współpracy m.in. 

z Serpentine Gallery.  

W 2019 roku rozpoczęcie muzyką dawną i solowymi występami wokalnymi prowadziło 

do kulminacji w utworze Kerbaja, który wypełnił dźwiękiem kilkudziesięciu trąbek 

ogromną przestrzeń Kraftwerk Mitte. Następujące po tym utworze sety muzyki 

elektronicznej były już czymś w rodzaju afterparty. Moment wyciszenia nastąpił o 
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drugiej w nocy wraz z serią kompozycji w just intonation i podtrzymywany był aż do 

występu Frederika Rzewskiego, który niejako zamykał fazę afterhours. Powtórzenie 

rytuału Mazena Kerbaja działało jak domknięcie cyklu i otwarcie na wzrost napięcia, 

które kulminowało tradycyjnie już w serii setów elektronicznych.  

To, co zwraca uwagę w tych przykładowych trzech programach The Long Now, to 

skrupulatne budowanie napięcia i rozładowywanie go przez bardzo przemyślane 

następstwa poszczególnych utworów i performansów. Moment kulminacyjny, który 

przychodzi około północy, osiągany jest za pomocą silnego kontrastu i zmiany: rodzaju 

muzyki, obsady wykonawczej, rozmiaru środków dźwiękowych, przestrzeni. 

Powtarzalnym motywem jest przypadająca na każdy poranek następnego dnia faza 

odprężenia, utrzymująca się do wczesnego popołudnia i zbudowana na bazie utworów 

spokojnych, medytacyjne. Wieczorem powraca muzyka elektroniczna i cały projekt 

kończył się w stylu imprezy klubowej.  

Eksperyment dramaturgiczny The Long Now polega nie tylko na rozwijaniu 

wielogodzinnego doświadczenia muzycznego, ale także na charakterystycznym 

zróżnicowaniu jego poszczególnych składowych, tzn. łączeniu muzyki komponowanej, 

eksperymentalnej, performansów i instalacji multimedialnych oraz elektronicznej 

muzyki tanecznej. Brak podziałów gatunkowych i stylistycznych łączy się tu z myśleniem 

anachronicznym, które pozwala funkcjonować obok siebie eksperymentalnym 

performansom i muzyce średniowiecznej. Wynika to z podejmowanej przez Polzera 

i manifestującej się w programie całego festiwalu MaerzMusik, także w jego części 

dyskursywnej (cykl wykładów Thinking Together) krytycznej refleksji nad 

współczesnością. Źródła tej refleksji odnajdziemy w filozoficznych ujęciach 

postkolonialnych i ekologicznych, dla których wspólnym mianownikiem jest wola 

odejścia od bezkrytycznej afirmacji nowoczesności. Myślenie to koresponduje również 

z tym, jak współczesność w kontekście sztuki zdefiniował przywoływany już Peter 

Osborne: jako „posthistoryczny moment, odrębny od nowoczesności, ale w pewien 

sposób z nią ciągły” i wyrażający „nowy rodzaj totalizującej, ale immanentnie pękniętej 

konstelacji relacji czasowych”731. W odniesieniu do muzyki oznacza to m.in. 

wykonywanie na festiwalu muzyki współczesnej wokalnej polifonii renesansu czy – 

 
731 Peter Osborne, The Postconceptual Condition: Critical Essays… 
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charakterystyczny gest, widoczny nie tylko w The Long Now, ale także w programie 

MaerzMusik – powtarzanie utworów, a nawet całych koncertów. 

Arnold Schönberg powtarzał utwory na koncertach Towarzystwa Prywatnych Wykonań 

Muzycznych, aby umożliwić słuchaczom ich lepsze poznanie. Polzerowi zapewne chodzi 

o coś innego. Powtarzanie wybranego utworu w The Long Now może wskazywać na jego 

szczególne miejsce w programie całego maratonu. Jak pokazałam na przykładzie trzech 

edycji, utwory te rzeczywiście pełniły funkcję dramaturgicznych węzłów, w których 

kumulowała się energia lub które prowadziły do przesilenia, nadawały też imprezie 

złudzenia cykliczności. Powtarzanie koncertu jest już jednak manifestem krytycznego 

myślenia o produkcji artystycznej. Na festiwalu MaerzMusik powtórzono na przykład 

koncert z muzyką Juliusa Eastmana, który zainaugurował festiwal w 2016 i 2017 roku. 

Powtórki całych koncertów lub nawet pojedynczych utworów są właściwie niespotykane 

na festiwalach muzyki współczesnej, które starają się pokazać tak dużo nowego jak to 

tylko możliwe. Rządzi tu prosta zasada: im więcej nowych utworów i nowych projektów, 

tym więcej uwagi, prestiżu i kulturowego znaczenia732. „Recyklingowanie” nowej 

muzyki, które – zaznaczmy – nie ma nic wspólnego z muzealnym „lokowaniem 

artystycznego produktu”, jest zjawiskiem obcym na tej scenie. Polzer niejako 

przeciwstawia się więc dominującej w muzyce presji na nowość, która oznacza ciągłą 

potrzebę produkcji nowych projektów. Nowość to w tym wypadku jednorazowość – 

nowe utwory, kosztowne przedsięwzięcia artystyczne i całe koncerty są niczym 

plastikowe słomki, które trafiają do oceanu. Po jednorazowym wykonaniu, okupionym 

wysiłkiem wielu ludzi, niemal natychmiast znikają ze scen koncertowych, zanim nawet 

zaczną oddziaływać, a w ich miejsce pojawiają się kolejne, równie nietrwałe, 

produkowane w pośpiechu i pod presją czasu, wprzęgnięte w tryby festiwalowej 

machiny, która miele wszystko po równo.  

Koncert to taka machina w mikroskali, która sprzyja taśmowej produkcji niemal 

identycznych dzieł. Program The Long Now stroni od takich produktów: widać w nim 

wiele utworów time specific music, a więc takich, których tworzywem jest nie tylko 

dźwięk, ale także czas, który próbują one wydestylować, uprzestrzennić, uczynić 

namacalnym. Ekstremalnie wydłużone kompozycje Feldmana czy Niblocka, 

 
732 Na przykład festiwal Donaueschinger Musiktage – por. rozdział poświęcony projektowi Minor Music. 
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wielogodzinne improwizacje tria The Necks znajdują w The Long Now przestrzeń i czas, 

by należycie wybrzmieć. W warunkach standardowego koncertu utwory te nie miałyby 

racji bytu, ich rozmiary uniemożliwiają również łączenie ich z innymi, równie długimi 

kompozycjami. Format maratonu wydaje się wprost stworzony dla nich, zaś rozległa 

przestrzeń daje warunki ich odpowiedniej „instalacji”. Instalacyjność wielu kompozycji 

audiowizualnych jest kolejnym czynnikiem wykluczającym je z dwuwymiarowej ramy 

koncertu. Rozległa, wielopoziomowa przestrzeń Kraftwerk Mitte stwarza możliwość 

prowadzenia równoległych muzycznych działań i budowania innej formy uczestnictwa, 

bliższej swobodnemu zwiedzaniu galerii niż zdyscyplinowanemu słuchaniu na koncercie. 

Tacy twórcy jak Morton Feldman marzyli wręcz o tego rodzaju przestrzeni dla własnej 

muzyki. Mówiąc o dramaturgii The Long Now, Berno Odo Polzer odciął się od koncertu 

oraz jego pragmatyki, która wyklucza wiele utworów oraz dramaturgicznych rozwiązań: 

W ostatnim projekcie, The Long Now, można zanurzyć się w trzydziestogodzinnym 

ekstremalnym doświadczeniu. Program nie jest ułożony w sposób czysto pragmatyczny, 

np. ze względu na skład instrumentalny. Myślę bardziej jak kurator wystawy: jak 

stworzyć holistyczną przestrzeń słuchania i doświadczenia, w której muzyka może się 

rozwijać? To jest bardzo ważny aspekt: że muzyka, tak jak my, ludzie, potrzebuje czasu, 

aby się rozwinąć733. 

Na poziomie indywidualnego odbiorcy The Long Now oferuje przeżycie intensywnego 

i niepowtarzalnego wydarzenia jako doświadczenia egzystowania w bańce czasowej, 

rozumianej zarówno jako trzydziestogodzinne „tu i teraz”, jak i jako anachroniczna 

podróż przez rozmaite style, epoki i szkoły kompozytorskie. Aby ta podróż przebiegła 

komfortowo, kuratorzy stworzyli odpowiednią przestrzeń słuchania – jednocześnie 

kolektywnego i maksymalnie zindywidualizowanego. Oczywista na takich wydarzeniach 

swoboda ruchu, możliwość decydowania za siebie, kiedy słuchać, kiedy rozmawiać, 

a kiedy jeść, wrócić do domu lub przespać się na łóżku polowym, jest często powiązana 

z samą muzyką oraz wpisanym w nią sposobem słuchania. The Long Now zarazem 

organizuje i uwalnia percepcję, pozwalając każdemu funkcjonować w tej sztucznie 

wykreowanej czasoprzestrzeni dźwiękowej na własnych zasadach.   

Bańka czasowa The Long Now stanowi rodzaj krytycznego namysłu nad wieloma 

aspektami skonwencjonalizowanej i de facto urynkowionej produkcji i recepcji sztuki 

 
733 Berno Odo Polzer w przywoływanym wywiadzie z Matthiasem Nötherem.  



 
 

330 

muzycznej, ale stwarza także okazję do szerszej refleksji nad współczesnym życiem oraz 

nad tym, jaką rolę w tym życiu odgrywa czas, a właściwie jego stały brak. W tym sensie 

czas jest kapitałem, do którego tylko wybrani mają względny dostęp. W zmieniającym 

się w kalejdoskopowym tempie świecie słuchanie wielogodzinnych utworów oraz 

spędzanie czasu na trwających dobę maratonach muzycznych jest rodzajem luksusu, na 

który mogą pozwolić sobie nieliczni. Jest dla nich wyrazem potrzeby wyskoczenia 

z pędzącego pociągu nowoczesnego życia lub przynajmniej zaciągnięcia hamulca 

bezpieczeństwa. Wykreowana w The Long Now bańka czasowa pozwala na chwilę 

oderwać się od codziennych spraw czy obowiązków i celebrować powolność. Maratony 

muzyczne wypełnione wielogodzinnymi kompozycjami niewątpliwie są częścią kultury 

slow734. To jedna z wielu możliwych odpowiedzi na pytanie, skąd wziął się ten swoisty 

renesans długich koncertów. Porównując dawne maratony z tymi współczesnymi, David 

Toop zwrócił uwagę na tęsknotę za doświadczeniem bliskim uczestnictwu w tradycyjnym 

rytuale. Przywołując nie tylko eksperymenty Terry’ego Rileya, Johna Cage’a czy Erika 

Satiego, ale także trwające całe tygodnie, a nawet miesiące, obrzędy religijne niektórych 

grup etnicznych, stwierdził:  

Długie maratony, które poza muzyką nie mają żadnego związku z obrzędami religijnymi, 

można uznać co najmniej za opór wobec harówki, za odpieranie arbitralnych ograniczeń 

czasowych narzucanych przez technologie, za kwestionowanie fałszywych teorii na temat 

zakesu ludzkiej uwagi, ale także za poczucie żalu, że tak wiele z tych skomplikowanych, 

głęboko zakorzenionych obrzędów zostało w jednej chwili rozmontowanych. Odłamki 

leżą na ziemi wokół nas wszystkich, rozproszone i nędzne, jak wszystkie inne byty 

świata, rzeczy pod stopami735. 

  

 
734 Helena Grehan, Slow Listening. The ethics and politics of paying attention, or shut up and listen, 

„Performance Research. A Journal of the Performing Arts” 2019, 24, s. 55–58.  
735 David Toop, Time out of mind: a short story of longform music, „The Wire”, 

https://www.thewire.co.uk/in-writing/essays/time-out-of-mind-a-short-story-of-longform-music [dostęp: 

7.5.2022]. 

https://www.thewire.co.uk/in-writing/essays/time-out-of-mind-a-short-story-of-longform-music
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ZAKOŃCZENIE 

1. Podsumowanie badań 

Niniejsza praca jest próbą ukazania rodzącej się świadomości kuratorskiej w najnowszej 

muzyce oraz nadania znaczenia działaniom artystów, którzy próbują wyjść poza ramy 

dobrze znanej, zinstytucjonalizowanej struktury produkcji i recepcji muzyki w koncercie. 

Przekraczają oni schematy prezentacji typowe dla „muzeum muzyki” i poszukują mniej 

konwencjonalnych, a bardziej dyskursywnych i poznawczo produktywnych form 

komunikacji artystycznej. 

Badanie kuratorskości w koncercie nie jest łatwym zadaniem. Jak pokazały analizy 

poszczególnych projektów, zarówno motywacje twórców, jak i formy działania, strategie 

artystyczne, wykorzystywane środki oraz końcowe rezultaty tych działań potrafią być 

skrajnie odmienne. Jako formy artystyczne same w sobie, projekty te nie realizują 

żadnych schematów i do badania każdego z nich trzeba podejść nieco inaczej. Różny jest 

też stopień ich dyskursywności. W jednych liczy się bardziej nowe doświadczenie 

muzyki, znanej i nieznanej, w innych chodzi o zainicjowanie dyskusji, która 

przekraczałaby pole sztuki. Zawsze jednak powstaje pewna wartość dodatkowa, która 

poszerza perspektywę słuchania muzyki w koncercie i zachęca do myślenia o niej jako 

o uwikłanej w bogate relacje z innymi muzykami, sztukami, społecznościami czy 

miejscami. Na koniec wypada więc postawić pytanie: czy jest coś, co łączy omawiane 

projekty? Czy z różnorodności zainteresowań, strategii i form działania wyłania się jakaś 

ogólniejsza tendencja, która wyznaczałaby kierunek przemian we współczesnym 

koncercie? Jakie są perspektywy rozwoju praktyk kuratorskich w nowej muzyce? 

W większości wypadków widać chęć odejścia od hierarchicznych relacji między 

uczestnikami koncertu, przede wszystkim wzrost znaczenia publiczności, która zyskuje 

nową podmiotowość: odbiorcy są zapraszani do współmuzykowania, mogą podejmować 

decyzje programowe, nie dyscyplinuje się ich do słuchania, lecz pozwala samodzielnie 

zdecydować, jak chcą w koncercie uczestniczyć. Publiczność koncertowa z biernej 

anonimowej masy, podporządkowanej dziełu muzycznemu i towarzyszącemu jego 

recepcji rytuałowi, przemienia się w grupę ludzi, z którymi artysta pracuje. W wypadku 

koncertów jeden na jeden pracuje wręcz z pojedynczym słuchaczem. Twórcy są dziś 

bardziej otwarci na potrzeby odbiorcy niż jeszcze kilka dekad temu – i nie chodzi tu 
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o schlebianie czyimś gustom czy spełnianie oczekiwań, lecz o przekonanie, że słuchacz 

może i powinien być pełnoprawnym i świadomym partnerem artysty, a nie tylko jego 

wielbicielem lub klientem. W wielu eksperymentach kuratorskich artyści dostrzegają 

i doceniają także różne sposoby słuchania muzyki, nie wartościując ich jako mniej lub 

bardziej efektywnych. Kształtuje to nową kulturę odbioru i uczestnictwa w wydarzeniu 

muzycznym, która jest bardziej swobodna i egalitarna niż w klasycznym koncercie, 

a także oparta na wzajemnej wymianie.  

Już sam sposób organizacji przestrzeni koncertowej, w której muzycy i słuchacze siedzą 

na tym samym poziomie oraz obok siebie, wskazuje na mniej hierarchiczną strukturę 

komunikacji i oferuje równy dostęp wszystkim słuchaczom do muzyki i do artysty. 

Uwagę zwraca także skrócenie dystansu między stronami. W takich projektach jak jeden 

na jeden czy sleep concerts publiczny koncert zmienia się wręcz w wydarzenie prywatne, 

rozgrywające się w warunkach intymnych. Przestrzeń w wielu eksperymentalnych 

projektach ma charakter otwarty, nieformalny i przenika się z przestrzenią życia. W Time 

to Gather, Liquid Room czy W Brzask można się w tej przestrzeni swobodnie poruszać, 

można również konsumować i zawiązywać relacje z innymi słuchaczami. Słuchanie staje 

się przez to mniej alienujące, a bardziej uspołecznione, stwarzając warunki bardziej 

bezpośredniej komunikacji między artystami i odbiorcami. Muzyka jest katalizatorem tej 

komunikacji, a koncert – okazją do bycia razem, wspólnego przeżywania i dyskutowania, 

nie zaś samotnego kontemplowania.  

Potencjał kuratorskości w koncercie widzę także w nowych sposobach programowania. 

Poszukiwanie drogi wyjścia z dramaturgicznego schematu, na jakim opiera się 

koncertowy mainstream, przekraczanie granic gatunkowych i stylistycznych, łączenie 

rozmaitych muzyk, dawnych i nowych, etnicznych, klasycznych, eksperymentalnych 

i popularnych, wreszcie odejście od muzealnej prezentacji dzieł kompozytorów jako 

autonomicznych obiektów i próba zbudowania relacji między nimi, tworzy nowe sytuacje 

poznawcze, angażuje w dyskusję i zbliża koncert do wydarzenia dyskursywnego. Obok 

eksperymentów dotyczących form uczestnictwa w koncercie tworzenie w jego ramach 

nowej wiedzy wydaje mi się największym wyzwaniem, ale i obietnicą przezwyciężenia 

muzealnego estetyzmu i de facto społecznej nieważności muzyki jako sztuki zbyt 

hermetycznej i niezrozumiałej nawet dla ludzi zainteresowanych sztuką. Trudno nie 

zgodzić się z gorzkimi słowami Sandeepa Bhagwatiego: 
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W latach pięćdziesiątych XX wieku bycie kompozytorem muzyki artystycznej oznaczało 

bycie częścią żywego dyskursu kulturowego, który był obserwowany z wielkim 

zainteresowaniem przez ówczesne elity kulturalne. Jednak w dzisiejszym świecie elita 

kulturalna jest w większości ignorantem w stosunku do wszystkiego, co dzieje się 

w eurologicznej muzyce artystycznej. Rodzaj muzyki propagowanej przez festiwale 

nowej muzyki nie ma już żadnego znaczenia dla debat estetycznych, w które angażują się 

dzisiejsi filozofowie, artyści wizualni, poeci, twórcy teatralni. Większość z nich nie 

rozpoznałaby nazwisk nawet najbardziej znaczących kompozytorów tej sceny, nie 

mówiąc już o tym, że nie miałaby pojęcia, o czym jest ich twórczość736.  

W niektórych omawianych projektach widoczny jest też odwrót od demiurgicznej pozycji 

kompozytora i spłaszczenie hierarchii produkcji. Wielu kompozytorów odchodzi dziś od 

imperatywu tworzenia arcydzieł, tak jak definiuje je koncertowe urządzenie, stawiając 

sobie cele nie tyle mniej ambitne, ile po prostu inne. Wolą postrzegać swoją pracę jako 

proces albo zamiast rozwijać mistrzowskie rzemiosło, wolą rozmawiać o otaczającym ich 

świecie. Ostatecznie nie da się odpowiedzialnie rozstrzygnąć, co ma większą artystyczną 

i historyczną wartość: wybitny utwór orkiestrowy czy konceptualny performans, który 

generuje szeroką dyskusję i prowadzi np. do zmiany prawa (kazus Moorman-Paik czy 

Fremdarbeit Kreidlera). Kompozytorzy chętni są do współpracy z innymi 

kompozytorami, muzykami, artystami, niekiedy podejmują się kompozycji kolektywnej, 

oddają również więcej pola wykonawcom. Ci z kolei nie boją się twórczego dialogu 

z dziełem kompozytora. Interpretację rozumieją szerzej niż jako perfekcyjną, zgodną 

z intencjami twórcy realizację zapisu nutowego, szukają dla dzieła kontekstu, przestrzeni, 

otwierają je na nowe nieoczywiste znaczenia. Kompozytorzy i muzycy są też otwarci na 

współpracę z kuratorami, nie obawiają się instrumentalizacji ich dzieł, symbolicznego 

zniszczenia ich przez wyjęcie z bezpiecznej przestrzeni „muzeum muzyki” 

i umieszczenie w eksperymentalnym środowisku, w dialogu z innymi dziełami, 

przestrzeniami, ciałami. Być może przeczuwają, że w sytuacji nieznanej w historii 

nadprodukcji muzyki oraz jej powszechnej dostępności, wobec malejącego znaczenia 

innowacji materiałowych i – last but not least – męczącej rutyny zwykłego koncertu, 

udział w projekcie kuratorskim może nie tylko odświeżyć doświadczenie muzyki, ale 

także wzmocnić wydźwięk i zasięg jej publicznego oddziaływania przez nieoczywiste jej 

skontekstualizowanie i zdyskursyfikowanie.  

 
736 Sandeep Bhagwati, How to Be a Node, a Temporary Abode…, s. 35–36.  



 
 

334 

Strategie kuratorskie wielu omawianych przykładów czerpią – świadomie bądź nie – 

z historycznych praktyk wykonawczych. Jak starałam się pokazać, praktyki te mogą być 

niezwykle inspirujące dla współczesnej muzyki i nieść potencjał subwersywny. Koncert 

nie musi być jedynym ani nawet, wbrew tezie Hannsa-Wernera Heistera, historycznie czy 

kulturowo najlepszym możliwym sposobem uprawiania muzyki, choć zdominował on 

inne formy mniej hierarchicznego muzykowania, nawet w ramach sceny nowej muzyki, 

postrzegającej się jako krytyczna względem wszelkich uniwersaliów. Osłabienie 

doświadczenia muzyki w koncercie może zarówno mieć swoje źródła w przemianach 

kulturowych i technologicznych, które odmieniły nawyki słuchania, czyniąc je mniej 

linearnymi, a bardziej fragmentarycznymi i zróżnicowanymi, jak i być związane 

z historycznym momentem, w jakim obecnie znalazła się nowa muzyka. Wywołane przez 

rewolucję cyfrową kolejne zwroty (treściowo-estetyczny, konceptualny, performatywny) 

przyczyniły się do wyczerpania dotychczasowego autoopisu nowej muzyki, opartego na 

postępie materiałowym. Dodatkowo pojawienie się nowych narzędzi cyfrowych 

podważyło instytucjonalno-dyskursywne urządzenie nowej muzyki, wywołując kryzys 

jej aparatu produkcji i recepcji. 

Teza o kryzysie nowej muzyki nie ma na celu zanegowania wysiłków poszukujących 

kompozytorek i kompozytorów, tworzących nową muzykę bez względu na okoliczności. 

Każdy kryzys jest jedynie chwilowy lub pozorny i wynika z wyczerpania się starych 

pojęć, które wkrótce zostaną zastąpione przez nowe. Czy kuratorstwo okaże się takim 

nowym pojęciem, które trwale odmieni nową muzykę, trudno dziś orzec. Sądzę, że 

refleksja nad relacyjnymi praktykami kuratorskimi w muzyce będzie się w przyszłości 

rozwijać. W sztukach wizualnych oznaczały one „jeden z efektów autonomizacji pola 

sztuki i nieodzownie towarzyszącej jej wzrastającej refleksyjności tego pola”737. Praktyki 

kuratorskie w muzyce powinny być więc traktowane jako potencjał muzyki, nie zaś 

zmierzch awangardy.  

Nie jest moim celem udowodnienie, że nowa muzyka się skończyła. Bynajmniej tak nie 

uważam. Nie chodzi mi także o zanegowanie koncertu czy dzieła muzycznego, a także 

instytucji i infrastruktury „muzeum muzyki” in toto. Chętnie słucham muzyki 

w nowoczesnych i zabytkowych salach koncertowych, gdzie skupienie i cisza sprzyjają 

kontemplowaniu arcydzieł Xenakisa, Bouleza czy Nona. Dzieła te są bez wątpienia 

 
737 Marta Kosińska, Być może nie był kuratorem i nie działał w pojedynkę…, s. 41. 
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artystycznie samowystarczalne i warte kontemplacji. Ciekawią mnie nadal nowe utwory 

i muzyczne pomysły zarówno młodych, jak i dojrzałych twórców. Mistrzowskie 

wykonania współczesnych kompozycji w doskonałej, sterylnej akustyce sali koncertowej 

brzmią o wiele lepiej niż w przypadkowych, niekoncertowych miejscach. Nie uważam 

jednak, by kulturowe i społeczne znaczenie muzyki kończyło się na mistrzostwie jej 

kompozycji i wykonania. Jestem przekonana, że większa świadomość zróżnicowania 

praktyk wykonywania i słuchania muzyki, nie zaś scementowanie ich w tej czy innej 

formie, może zarówno wzbogacić doświadczenie muzyki, jak i poszerzyć wiedzę o niej.  

2. Perspektywy dalszych studiów 

Niniejsza praca koncentruje się na niewielkim wycinku szerszego zjawiska i powinna być 

traktowana jako wstęp do dalszych badań nad praktykami kuratorskimi w muzyce, 

zarówno w koncercie, jak i poza nim. Kuratorskość na polu nowej muzyki może bowiem 

realizować się w rozmaitych formach. Praca z archiwaliami, tworzenie nowych instytucji, 

badania artystyczne w muzyce czy działania partycypacyjne to przykłady artystycznych 

strategii kuratorskich, które nie zostały dotąd przeanalizowane. Mam poczucie, że każda 

z tych strategii mogłaby być zalążkiem odrębnego studium. Zgadzam się przy tym 

z Brandonem Farnsworthem, że od takich studiów zależeć będzie nasza wiedza 

o specyficznie muzycznych cechach eksperymentów kuratorskich. Nawet uniwersalne 

narzędzia czy metodologie kuratorskie mogą dać odmienne rezultaty na gruncie różnych 

sztuk i w ich specyficznych układach instytucjonalnych. Niewątpliwie warto dalej badać 

muzyczne rozumienie kuratorskości.  

W mojej pracy ograniczyłam się do wątku nowej muzyki, jednak eksperymenty 

kuratorskie mogą być także badane na innych polach muzycznych i w innych ujęciach 

artystycznych. Osobną uwagę należałoby poświęcić kuratorstwu instytucjonalnemu. To, 

jak rozwijają się wielkie międzynarodowe festiwale, jak są programowane, co stoi za 

decyzjami kuratorów, jakie polityki prowadzą instytucje muzyczne – wszystko to stanowi 

obszar dziewiczy w badaniach muzycznych. Wprawdzie na Zachodzie takie badania są 

prowadzone (czego najlepszym przykładem książka Brandona Farnswortha poświęcona 

dwóm festiwalom w Niemczech, choć, przypomnijmy, że jest to pierwsza taka praca), 

niemniej w polskim piśmiennictwie muzycznym próżno szukać krytycznych opracowań 

na temat na przykład Warszawskiej Jesieni czy wrocławskiego festiwalu Musica Polonica 

Nova. Nie mam tu na myśli ujęć historyczno-kronikarskich, lecz nowoczesne 
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opracowania uwzględniające globalne i lokalne przemiany kulturowe, filozoficzne 

i socjologiczne konteksty funkcjonowania muzyki i samych festiwali, formy prezentacji 

i reprezentacji, metody i kryteria selekcji artystycznej, sposoby budowania relacji 

z publicznością, struktury administracyjne i ekonomiczne ramy instytucji. Sądzę, że takie 

badania byłyby nie tylko ciekawe, lecz są one również konieczne, ponieważ instytucje 

i festiwale dotowane są z publicznych pieniędzy i to, jak te pieniądze wydają, powinno 

być przedmiotem społecznej kontroli. Dużo mówi się dziś zwłaszcza 

o niedoreprezentowaniu kobiet oraz mniejszości seksualnych i etnicznych w programach 

wielkich festiwali nowej muzyki, zdominowanych przez białych heteroseksualnych 

mężczyzn. Różnorodność jest ważnym celem społecznym, który powinien być 

egzekwowany. Festiwale tworzą też obraz najnowszej twórczości muzycznej – to, co 

uważamy za muzykę nową, ciekawą, wartościową, a kogo za ważnego kompozytora, 

muzyka, artystę, nadal zależy w ogromnej mierze od festiwali oraz tego, jak kreują one 

muzyczną współczesność.  

Badaniom kuratorskim powinny towarzyszyć ponadto badania nad dramaturgią 

muzyczną, która nie jest tożsama z kuratorstwem/kuratorskością, choć jest z nią na swój 

sposób komplementarna. W literaturze muzykologicznej dramaturgia jest synonimem 

programowania. Chodzi więc przede wszystkim o studia nad programami koncertów i ich 

serii, na przykład pod kątem obecności nowej muzyki w repertuarze danego zespołu czy 

orkiestry. W polskiej literaturze muzycznej nie ma zbyt wielu takich opracowań. 

Tymczasem pytania, jak przez dekady zmieniały się programy koncertów Filharmonii 

Narodowej albo czym sezony koncertowe Orkiestry Narodowego Forum Muzyki we 

Wrocławiu różnią się od sezonów Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia 

w Katowicach, byłyby interesujące. Być może dowiedzielibyśmy się, kto personalnie 

odpowiada za programy cotygodniowych koncertów abonamentowych i od czego zależy 

wybór tego, a nie innego utworu, słowem: kto ponosi odpowiedzialność artystyczną za te 

programy. Sądzę, że wiedza ta, która nie jest wcale oczywista, mogłaby wnieść do 

standardowych procedur instytucjonalnych więcej refleksji i pomysłowości.  

Jonas Becker zdefiniował dramaturgię jako praktykę powstającą na przecięciu 

programowania i marketingu: wykonywanie utworów muzycznych pod wspólnym 

hasłem często nosi znamiona działania promocyjnego zmierzającego do efektywnej 
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sprzedaży produktu738. Mechanizm ten pokazuje niezwykłą popularność strategii 

programowych opartych na kluczu geograficznym czy narodowym. Koncerty 

reklamowane jako prezentacje muzyki polskiej, fińskiej, chińskiej i innej są często 

elementem dyplomacji kulturalnej, inicjowanej lub wspieranej przez agendy państwowe 

pod hasłami budowania narodowej marki. Tego rodzaju strategie dramaturgiczne służą 

nie tyle tworzeniu nowej wiedzy (choć nie jest to wykluczone), ile umacnianiu pewnej 

ideologii, np. narodowej tożsamości kompozytorów, co w realiach globalnej migracji 

artystów wydaje się strategią mocno przestarzałą, jeśli nie podejrzaną. Czy polskim 

kompozytorem jest ten, kto urodził się w Polsce, czy ten, kto w niej mieszka? Co z liczną 

kompozytorską emigracją? A może Polakiem jest ten, kto się czuje związany z Polską 

i jej muzyką, choć nad Wisłą nie mieszka? Podkład ideologiczny oraz komunikacja 

marketingowa są w dramaturgii muzycznej równie istotne, co muzykologiczna 

i estetyczna treść koncertu – i również należałoby się tym tematem zająć. Te i inne wątki 

mogą zostać w przyszłości podjęte przez muzykologów zainteresowanych szeroko 

rozumianymi badaniami nad koncertem, nie tylko eksperymentami kuratorskimi czy 

historycznymi praktykami wykonawczymi, ale także współczesnymi instytucjami 

muzycznymi i ich politykami. Concert Studies oraz Curatorial Studies w muzyce 

z pewnością mają przed sobą perspektywy. 

  

 
738 Jonas Becker, Koncertdramaturgie und Marketing. Zur Analyse der Programgestalltung von 

Symphonieorkestern, Steiner Verlag, Stuttgart 2015, s. 47. 
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9.4.2021].  

– Meyers Ari Benjamin, Kunsthalle for Music, lista utworów wchodzących w skład 

projektu oraz noty programowe, https://www.mcasantabarbara.org/mcasbv3/wp-

content/uploads/2019/09/Works-decriptions-Ari-Benjamin-Meyers-MCASB-2019.pdf 

[dostęp: 18.4.2022].  

– Mieszkania X / X Apartments, opis projektu, https://nowyteatr.org/pl/kalendarz/x-

apartments [dostęp: 10.3.2021]. 

– Music Is Not! A Symposium On and Around the Kunsthalle for Music, 26–27.5.2017, 

Witte de With Center for Contemporary Art w Rotterdamie, dokumentacja projektu, 

https://www.fkawdw.nl/en/our_program/events/music_is_not_a_symposium_on_and_ar

ound_the_kunsthalle_for_music [dostęp: 6.6.2021]. 

– Muzeum Rzeźby Królikarnia w Warszawie, strona internetowa, 

http://www.krolikarnia.mnw.art.pl/o-krolikarni/ [dostęp: 15.7.2021]. 

– Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu, informacje o cenach biletów, 

https://www.nfm.wroclaw.pl/bilety [dostęp: 19.3.2021].  

– Pasiecznik Monika, Karkowski/Xenakis, dokumentacja projektu, 

https://pasiecznik.wordpress.com/2016/11/13/karkowski-xenakis-extended-pl/ [dostęp: 

30.11.2021].  

– Pasiecznik Monika, Série Rose, dokumentacja projektu, 

https://pasiecznik.wordpress.com/2016/11/13/serie-rose-new-music-erotica/ [dostęp: 

18.4.2022]. 

– Pierre Boulez Saal, strona internetowa, https://boulezsaal.de/about-the-hall/vision 

[dostęp: 31.7.2019]. 

– Reinholdtsen Trond, The Norwegian Opra, strona internetowa projektu, 

http://www.thenorwegianopra.no/ [dostęp: 20.4.2022].  

– Robert-Schumann-Forschungsstelle e. V., strona internetowa, https://www.schumann-

ga.de/wordpress/?page_id=196 [dostęp: 3.5.2020]. 

– Sarhan François, L’encyclopédie du Professeur Glaçon, komentarz do utworu, 

https://www.swr.de/swrclassic/donaueschinger-musiktage/article-swr-1166.html 

[dostęp: 8.1.2021]. 

– Sarhan François, strona internetowa Wikiglaçon, https://wikiglacon.org/ [dostęp: 

20.4.2022].  

– The New York Philharmonic (Filharmonia Nowojorska), cyfrowe archiwa, 

https://www.mcasantabarbara.org/mcasbv3/wp-content/uploads/2019/09/Works-decriptions-Ari-Benjamin-Meyers-MCASB-2019.pdf
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https://archives.nyphil.org/index.php/artifact/4c810a38-52c8-4a1e-9888-9ae9abea22be-

0.1/fullview#page/4/mode/2up [dostęp: 16.3.2021].  

– Willa Neisserów, pokój muzyczny według projektu Fritza Erlera z 1898 roku, 

fotografia, autor nieznany, źródło skanu: „ Roczniki Sztuki Śląskiej” 1991, XV, 

https://polska-org.pl/4742655,foto.html?idEntity=3922952 [dostęp: 2.1.2020].  

– Richter Max, Sleep, dokumentacja wykonania w Philharmonie de Paris, 

https://philharmoniedeparis.fr/en/activity/concert-performance/17848-max-richter-sleep 

[dostęp: 5.5.2021].  

– Richter Max, Sleep, dokumentacja wykonania na festiwalu MaerzMusik w Berlinie, 

https://www.berlinerfestspiele.de/en/berliner-festspiele/programm/bfs-

gesamtprogramm/programmdetail_150936.html [dostęp: 18.12.2021]. 

– Richter Max, Sleep, strona internetowa projektu, https://www.maxrichtersleep.co.uk/ 

[dostęp: 8.2.2022].  

– Richter Max, Sleep, informacja o aplikacji, https://www.zoneout.com/max-richters-

sleep-now-an-app-for-ios-and-android/#/ [dostęp: 18.12.2021]. 

– Richter Max, Sleep, dokumentacja wykonania w Sydney Opera House, 

https://www.sydneyoperahouse.com/digital/articles/music/max-richter-sleep-science-

music.html [dostęp: 18.12.2021]. 

– Sciarrino Salvatore, lista transkrypcji na stronie internetowej kompozytora, 

https://www.salvatoresciarrino.eu/php/eng/cat_generi.html [dostęp: 18.4.2022].  

– Vauxhall Gardens. A Brief History, strona internetowa, 

http://www.vauxhallgardens.com/vauxhall_gardens_briefhistory_page.html [dostęp: 

1.12.2020]. 

– Walshe Jennifer, Historical Documents of the Irish Avant-Garde, 

http://www.aisteach.org/ [dostęp: 20.4.2022]. 

– W Brzask, dokumentacja projektu w 2014 roku, 

http://www.krolikarnia.mnw.art.pl/wydarzenia/kalendarz-

wydarzen/1686,wydarzenie.html [dostęp: 1.12.2020].  

– W Brzask, dokumentacja projektu w 2015 roku, 

http://www.krolikarnia.mnw.art.pl/wydarzenia/kalendarz-

wydarzen/1782,wydarzenie.html [dostęp: 16.4.2021]. 

– Young La Monte, Zazeela Marian, Dream House, dokumentacja wystawy w Le 

https://archives.nyphil.org/index.php/artifact/4c810a38-52c8-4a1e-9888-9ae9abea22be-0.1/fullview#page/4/mode/2up
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musée d’art contemporain de Lyon (macLYON), https://www.mac-

lyon.com/fr/programmation/la-monte-young-marian-zazeela [dostęp: 16.4.2022].   

f) Strony internetowe kompozytorów, muzyków, artystów i kuratorów 

– Ablinger Peter, https://ablinger.mur.at/ [dostęp:16.3.2021]. 

– Bauermeister Mary, https://www.marybauermeister.org/ [dostęp: 16.4.2022]. 

– Chadbourne Eugene, https://eugenechadbourne.com/ [dostęp: 16.3.2021]. 

– Diels Natacha, http://natachadiels.com/ [dostęp: 16.3.2021]. 

– Dietz Bill, http://www.tutorialdiversions.org/f.html [dostęp:16.3.2021]. 

– Frank Patrick N., https://patrickfrank.ch/ [dostęp: 16.3.2021]. 

– Formenti Marino, https://marinoformenti.net/ [dostęp: 3.5.2020]. 

– Hülcker Neo, https://www.neohuelcker.de/ [dostęp: 16.3.2021]. 

– Ictus Ensemble, https://www.ictus.be/ [dostęp: 16.3.2021]. 

– Kammersnsemble Neue Musik Berlin (KNM), https://www.kammerensemble.de/ 

[dostęp: 16.3.2021]. 

– Kranebitter Matthias, https://matthiaskranebitter.com/ [dostęp: 16.3.2021]. 

– Kreidler Johannes, http://www.kreidler-net.de/ [dostęp: 16.3.2021]. 

– Laskowski Mikołaj, https://www.mikolaj-laskowski.com/ [dostęp: 16.3.2021]. 

– Libera Michał, https://patakaind.blogspot.com/ [dostęp: 16.3.2021]. 

– Lilienstern Genoël von, https://www.lilienstern.net/ [dostęp: 16.3.2021]. 

– Lizée Nicole, https://www.nicolelizee.com/ [dostęp: 16.3.2021]. 

– Majewska Barbara Kinga, https://barbarakingamajewska.com/ [dostęp: 16.3.2021]. 

– Marino Jessie, https://www.jessiemarino.com/ [dostęp: 16.3.2021]. 

– Meyers Ari Benjamin, http://www.aribenjaminmeyers.com/ [dostęp: 16.3.2021]. 

– Muntendorf Brigitta, https://brigitta-muntendorf.de/ [dostęp: 16.3.2021]. 

– Nadar Ensemble, https://www.nadarensemble.be/ [dostęp: 16.3.2021]. 

– Pasiecznik Monika, https://pasiecznik.wordpress.com/ [dostęp: 18.4.2022].  

– Peszat Piotr, https://www.piotrpeszat.com/ [dostęp: 16.3.2021]. 

– Prins Stefan, https://www.stefanprins.be/eng/index.html [dostęp: 16.3.2021]. 

– Reinholdtsen Trond, http://www.thenorwegianopra.no/trondreinholdtsen.html [dostęp: 

16.3.2021]. 

– Rich Robert, https://robertrich.com/ [dostęp: 8.2.2022].  

– Ryterski Rafał, https://www.rafalryterski.com/ [dostęp: 16.3.2021]. 
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– Sarhan François, https://francoissarhan.blogspot.com/ [dostęp: 16.3.2021]. 

– Schubert Alexander, https://www.alexanderschubert.net [dostęp: 16.3.2021]. 

– Shlomowitz Matthew, https://shlom.com/ [dostęp: 16.3.2021]. 

– Szmytka Jagoda, http://www.jagodaszmytka.com/ [dostęp: 16.3.2021]. 

– Śniady Marta, https://martasniady.com/ [dostęp: 16.3.2021]. 

– Steen-Andersen Simon, https://www.simonsteenandersen.com/ [dostęp: 16.3.2021]. 

– Walshe Jennifer, http://milker.org/ [dostęp: 16.3.2021]. 

– Wassiljew Anton, https://wassiljew.online/ [dostęp: 16.3.2021]. 

– Waterman Alex, https://www.alexwaterman.com/ [dostęp: 16.3.2021]. 

– Zapała Rafał, http://zapala.com.pl/ [dostęp: 16.3.2021]. 

g) Partytury 

– Dietz Bill, After the Interval, scenariusz utworu, 

http://www.tutorialdiversions.org/aftertheinterval.html [dostęp: 10.3.2022]. 

– Dietz Bill, Concert Text, scenariusz utworu, 

http://www.tutorialdiversions.org/Documents/Concert%20Text.pdf [dostęp: 10.3.2022].  

– Dietz Bill, L’école de la claque, OnCurating, Zurych 2017. 

– Dietz Bill, Triple Concert Piece Neukölln, scenariusz utworu, 

http://www.tutorialdiversions.org/Documents/TRIPLE%20CONCERT%20PIECE%20

NEUK%C3%96LLN.pdf [dostęp: 10.3.2022].  

– Dietz Bill, 8 Tutorial Diversions, 2009–2014, Edition Solitude, Stuttgart 2015.   

– Feldman Morton, II kwartet smyczkowy, partytura, Universal Edition, 2003.  

– Frank Patrick N., The Law of Quality, partytura, https://lawofquality.com/en/score/ 

[dostęp: 18.2.2022].   

– Hodkinson Juliana, Rønsholdt Niels, X&X, partytura (niewydana, w posiadaniu 

kompozytorów).  

– Jodlowski Pierre, Série Rose, partytura, 

http://www.pierrejodlowski.com/index.php?post/S%C3%A9rie-Rose3 [dostęp: 

18.2.2022].  

– Kreidler Johannes, London, film, https://www.youtube.com/watch?v=tRuUCpcRhnQ 

[dostęp: 18.2.2022]. 

– Kreidler Johannes, Fremdarbeit, partytura (niewydana, w posiadaniu kompozytora). 

– Kreidler Johannes, Film 3, trailer, https://www.youtube.com/watch?v=sfAY_feDsiE 
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[dostęp: 18.2.2022]. 

– Kurtág György, Játékok, t. I–X, Universal Music Publishing Editio Musica Budapest, 

Budapest 1979–2021. 

– Muntendorf Brigitta, Public Privacy: #ARIA, partytura (niewydana, w posiadaniu 

kompozytorki). 

– Muntendorf Brigitta, Public Privacy: #6 „...bright no more...”, partytura (niewydana, 

w posiadaniu kompozytorki). 

– Prins Stefan, Generation Kill, partytura (niewydana, w posiadaniu kompozytora).  

– Sarhan François, Finger and Mouth, partytura (niewydana, w posiadaniu 

kompozytora).  

– Satie Erik, Musiques d’Ameublement, partytura, Éditions Salabert, Paris 2007. 

– Satie Erik, Vexations, partytura, 

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Plik:Vexations_erik_satie_piano_sheet.jpeg [dostęp: 

8.2.2022].  

– Schulhoff Erwin, Sonata Erotica, partytura, Ebony Band Edition, Amsterdam 1990, 

https://ebonyband.nl/en/library/detail/naam/schulhoff/title/sonata-erotica/ [dostęp: 

3.12.2021].  

– Stockhausen Karlheinz, Sternklang, partytura, Stockhausen Verlag, Kürten 1971. 

– Szmytka Jagoda, ¿i? study of who where when, partytura (niewydana, w posiadaniu 

kompozytorki). 

– Zapała Rafał, Concentus Apparatus, partytura (niewydana, w posiadaniu 

kompozytora). 

– Zapała Rafał, Concentus Apparatus II: Nieodwracalne, partytura (niewydana, 

w posiadaniu kompozytora). 

– Walshe Jennifer, (your name here), partytura (niewydana, w posiadaniu 

kompozytorki). 

h) Nagrania 

– Chadbourne Eugene, German Country and Western: Bach Sonata and Partita #1 for 

violin adapted for 5-string banjo, CD, Volatile Records, Glasgow 2002. 

– Formenti Marino, Kurtág’s Ghosts, CD, KAIROS 0012902KAI, Wiedeń 2009. 

– Formenti Marino, Liszt Inspections, CD, KAIROS 0013292KAI, Wiedeń 2015. 

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Plik:Vexations_erik_satie_piano_sheet.jpeg
https://ebonyband.nl/en/library/detail/naam/schulhoff/title/sonata-erotica/
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– Richter Max, Sleep, wyk. Max Richter: fortepian, organy, syntezator, elektronika, 

American Contemporary Music Ensemble, Grace Davidson: sopran, Deutsche 

Gramophon 2015. 

2. LITERATURA PRZEDMIOTOWA  

– Abramović Marina, Anders hören – die Abramović-Methode für Musik, NOVA MD, 

Frankfurt 2019. 

– Adorno Theodor W., Einleitung in die Musiksoziologie. Zwölf theoretische 

Untersuchungen, Rowohlt Verlag, Reinbeck 1968. 

– Adorno Theodor W., Filozofia nowej muzyki, tłum. Fryderyka Wayda, PIW, 

Warszawa 1974. 

– Adorno Theodor W., Mahler: A Musical Physiognomy (1963), tłum. Edmund 

Jephcott, University of Chicago Press, Chicago 1996. 

– Adorno Theodor W., O muzyce popularnej, tłum. Jakub Kasperski, „Res Facta Nova” 

2015, 16(25). 

– Agamben Giorgio, Czym jest urządzenie?, tłum. Jakub Majmurek, [w:] Agamben. 

Przewodnik Krytyki Politycznej, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2010. 

– Amaral Heloisa, Producing Situations: How Performer-Curators Are Rethinking 

Roles and Formats, „OnCurating” 2020, 44, https://on-

curating.org/files/oc/dateiverwaltung/issue-

44/PDF_to_Download/Oncurating_44_WEB.pdf [dostęp: 14.6.2020]. 

– Amaral Heloisa, YEARNING TO CONNECT. Curatorial strategies in musical 

performance practice and composition, 

https://www.researchcatalogue.net/view/733406/819883 [dostęp: 17.12.2020]. 

– Armstrong Jennifer, Rudulph Heather, Feminizm jest sexy. Przewodnik dla dziewczyn 

o miłości, sukcesie i stylu, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2016. 

– Bárdos Lajos, Ferenc Liszt, the Innovator, „Studia Musicologica Academiae 

Scientiarum Hungaricae” 1975, 17, 1–4. 

– Bartholomew Angela M., Installations Everywhere: Disorientation and Displacement 

in Jan Hoet’s documenta IX (1992), „OnCurating” 2017, 33, https://www.on-

curating.org/issue-33-reader/installations-everywhere-disorientation-and-displacement-

in-jan-hoets-documenta-ix-1992.html#_edn14 [dostęp: 10.3.2021]. 
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– Bauermeister Mary, Ich hänge im Triolengitter: Mein Leben mit Karlheinz 

Stockhausen, Edition Elke Heidenreich bei C. Bertelsmann, Monachium 2011. 

– Becker Jonas, Konzertdramaturgie und Marketing. Zur Analyse der 

Programmgestaltung von Symphonieorchestern, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2015. 

– Bekker Paul, Neue Musik. Vorträge 1917–1921, [w:] Paul Bekker, Gesammelten 

Schriften, t. 3, Deutsche Verlagsanstalt, Berlin 1923.  

– Belford Liora, The Composer as Curator: Following John Cage’s composition for 

museum, https://seismograf.org/node/19362 [dostęp: 2.11.2021]. 

– Berghaus Günter, Futurist Performances 1910–1916, [w:] Back to the Futurists. The 

Avant-garde and it’s legacy, red. Elza Adamowicz, Simona Storchi, Manchester 

University Press, Manchester 2013. 

– Biernacki Tomasz, Od translacji do hiperciała. Przekształcenia czynnika 

performatywnego w nowej muzyce, „Glissando” 2016, 28. 

– Bishop Claire, Sztuczne piekła. Sztuka partycypacyjna i polityka widowni, tłum. Jacek 

Staniszewski, Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana, Warszawa 2015.  

– Blažanović Marta, Echtzeitmusik. The social and discursive contexts of 

a contemporary music scene, rozprawa doktorska obroniona w 2012 roku na Humboldt 
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