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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. Moje analizy orbitują wokół 

dyskursu nowej muzyki, zaś 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.  

Tytułowe eksperymenty kuratorskie rozumiem 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 wykorzystuję metodologie z obszaru Concert Studies, w szczególności zaś z 

Curatorial Studies. We Wstępnie przedstawiam ogólne założenia tej metody oraz 

wyjaśniam takie pojęcia, jak kuratorstwo (curating) i kuratorskość (the curatorial) w 
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odniesieniu do muzyki. 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.  

Praca składa się z dwóch części, z czego pierwsza ma charakter wprowadzający, druga 

zaś to właściwe analizy. W pierwszym rozdziale części pierwszej kreślę historyczno-

estetyczny kontekst dla moich badań, rekonstruując łańcuch zdarzeń i rozwój dyskursu 

nowej muzyki w pierwszych dekadach XXI wieku. Charakteryzuję kolejne przemiany 

jej estetyki: wywołane przez rewolucję cyfrową zwroty treściowo-estetyczny, 

konceptualny i performatywny. Pokazuję, w jaki sposób kwestionowanie dawnego 

autoopisu nowej muzyki opartego na postępie materiałowym doprowadziło do kryzysu 

jej pojęcia, zaś pojawienie się nowych narzędzi cyfrowych podważyło jej 

instytucjonalno-dyskursywne urządzenie. Przemiany te oraz wywołany przez nie kryzys 

pojęcia nowej muzyki oraz jej instytucji stanowią grunt, na którym mogła rozwinąć się 

świadomość kuratorska i która paradoksalnie stworzyła nowe pole możliwości.  

W drugim rozdziale części pierwszej zajmuję się koncertem – jego historią, teorią i 

krytyką. Przedstawiam kolejne etapy kształtowania się koncertu: wyodrębnienie się 

dwóch grup uczestników (czynnych muzyków i biernych słuchaczy), przejście ze sfery 

prywatnej do publicznej, oraz zmianę statusu muzyki z praktyki w dzieło. Doprowadziły 

one do powstania koncertu jako „muzeum muzyki”, w którym wykształcił się 

nowoczesny sposób prezentowania, słuchania i rozumienia muzyki jako dzieła sztuki 

do estetycznej kontemplacji. Wraz z rozwojem koncertu kształtowały się też typowa 

przestrzeń sali koncertowej (audytorium vis-à-vis podwyższonej estrady) oraz nawyki 

percepcyjne (reżim cielesny podczas słuchania). Koncert zyskał wreszcie funkcję 

miejsca (re)produkcji kanonu i uniwersalnej ramy do prezentacji arcydzieł. Tak 

zdefiniowany koncert ma wszelkie cechy Foucaultowskiego urządzenia i pozostaje 

jednym z głównych mediów wprowadzania w obieg oraz recepcji muzyki zarówno 

klasycznej, jak i postklasycznej muzyki nowej bez względu na historyczny kontekst 

powstania utworów, intencje twórców, a nawet hegemonię kulturową. Na koniec tego 

rozdziału zastanawiam się, w jaki sposób współczesny koncert mógłby zmienić nie 

tylko swoją formę, ale też funkcję i przekształcić się z „muzeum muzyki” w 

„wydarzenie dyskursywne”. 
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W części drugiej pracy analizuję kilkanaście projektów muzycznych artystów z Polski, 

Niemiec, Włoch/Austrii, Belgii, Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, które dają 

możliwe odpowiedzi na powyższe pytanie. W trzech kolejnych rozdziałach tej części, 

poświęconych odpowiednio eksperymentom z muzyką, z publicznością oraz z 

przestrzenią i z czasem, badam, jak w konkretnych realizacjach artyści rozbrajają 

urządzenie koncertu. Urządzenie to tworzą takie elementy, jak (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. 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. 

Rozdział trzeci, poświęcony eksperymentom z muzyką, prezentuje projekty 

ufundowane na krytyce dzieła i arcydzieła (Torso i Minor Music) oraz poszukujące 

nowych sposobów programowania koncertów (Kurtág’s Ghosts, Liszt Inspections oraz 

Série Rose). W czwartym rozdziale, poświęconym eksperymentom z publicznością 

koncertową, analizuję projekty oparte na partycypacji (Time to Gather i Maszyna 

koncertowa) oraz takie, które problematyzują granicę między publicznym i prywatnym 

charakterem koncertu (HouseMusik, OurEars i One to one). Ponadto studiuję działania 

twórców, którzy rzucają wyzwanie zwykłym rytuałom koncertowym oraz sposobom 

słuchania (Sleep concerts i L’école de la claque). W czwartym rozdziale przedstawiam 

projekty, które odnoszą się krytycznie do przestrzeni oraz czasu (trwania) koncertu 

(Liquid Room, Kunsthalle for Music, W Brzask i The Long Now).  

W Zakończeniu podsumowuję badania, wyciągam wnioski i rozważam możliwe 

perspektywy rozwoju koncertu w najbliższej przyszłości. Kreślę też kierunki dalszych 

badan nad muzyką w obszarach Concert Studies i Curatorial Studies. 

Monika Pasiecznik 
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The dissertation examines experimental artistic projects, created in the first two decades 

of the 21st century, that critically address the conditions of music performing in the 

public concert. By reconstructing the history and theory of the classical concert, I show 

how contemporary artists are changing its form, meaning and function from a place for 

the presentation of (master)works and the (re)production of the canon to an event for 

the critical knowledge production and for the creation of new experience. My analyses 

orbit around the discourse of new music, and the starting point of my research is the 

curatorial turn in new music, which has resulted, among other things, in increased 

reflection on the conditions of public presentation and reception of music in concert.  

I understand the title curatorial experiments as artistic projects aiming at revealing and 

problematizing cognitive and perceptual patterns inherent in concert, including how 

music is created, presented, listened to and in consequence understood, in relation to 

such physical elements as space and time of performance, as well as social elements 

such as rituals or division of roles in the processes of creation and reception of works, 

and finally – how the network of these spatial-discursive relations preforms opinions 

about music or leads to their revaluation.  

In this dissertation I draw on methodologies from the field of Concert Studies, in 

particular from Curatorial Studies. In the Introduction, I present general assumptions of 

this method and explain such notions as curating and the curatorial in relation to music. 
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My research involves the use of diverse analytical tools, among which I employ 

instruments of aesthetic-musical, sociological, historical-cultural, performative, as well 

as (auto)ethnographic analysis.  

The work consists of two parts, the first of which is introductory, while the second is 

the proper analysis. In the first chapter of the first part, I outline the historical-aesthetic 

context for my research, reconstructing the chain of events and the development of the 

discourse of new music in the first decades of the 21st century. I characterize the 

successive transformations of its aesthetics: the content-aesthetic, conceptual and 

performative turns triggered by the digital revolution. I show how the questioning of the 

former self-description of new music based on material progress has led to a crisis of its 

notion, while the emergence of new digital tools has undermined its institutional-

discursive dispositive. These transformations, and the crisis of the notion of new music 

and its institutions that they provoked, constitute the ground on which a curatorial 

consciousness could develop and which paradoxically created a new field of 

possibilities.  

In the second chapter of part one, I deal with the concert – its history, theory and 

criticism. I present the successive stages in the formation of the concert: the separation 

of two groups of participants (active musicians and passive listeners), the transition from 

the private to the public event, and the change in the status of music from practice to 

work. These led to the emergence of the concert as a ‘museum of music’, in which a 

modern way of presenting, listening to and understanding music as a work of art for 

aesthetic contemplation developed. Along with the development of the concert, the 

typical space of the concert hall (the auditorium vis-à-vis the elevated stage) and the 

habits of perception (bodily regime during listening) were also shaped. Finally, the 

concert acquired the function of a place for the (re)production of the canon and a 

universal framework for the presentation of masterworks. Defined in this way, the 

concert has all the characteristics of a Foucaultian dispositive and remains one of the 

main media for the circulation and reception of both classical and post-classical new 

music regardless of the historical context of the works’ creation, the intentions of the 

composer, or even the cultural hegemony. At the end of this chapter, I consider how a 

contemporary concert could change not only its form but also its function and transform 

itself from a ‘museum of music’ into a ‘discursive event’. 
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In the second part of my dissertation, I analyze a dozen musical projects by artists from 

Poland, Germany, Italy/Austria, Belgium, the United States and the United Kingdom 

that provide possible answers to the above question. In the next three chapters of this 

part, devoted respectively to experiments with music, with the audience, and with space 

and time, I explore how, in specific realizations, artists disarm the dispositive of the 

concert. This dispositive is constituted by such elements as the (master)work, the 

construction of the program, the hierarchical collaboration, the mode of listening and 

the concert ritual, as well as the performance space and the duration and time of the 

concert, and finally its nature as a public event. The introduction to the analyses is 

provided by subsections in which I look at the historical, aesthetic and cultural 

conditions of the various elements of the concert dispositive. The review of non-concert 

musical practices past and present is intended to show these elements as entangled in 

cognitive patterns. 

The third chapter, devoted to experiments with music, presents projects founded on 

criticism of the work and the masterwork (Torso and Minor Music) and seeking new 

ways of programming (Kurtág’s Ghosts, Liszt Inspections and Série Rose). In the fourth 

chapter, dedicated to experiments with concert audiences, I analyze projects based on 

participation (Time to Gather and Concert Machine) and those that problematize the 

boundary between the public and private nature of the concert (HouseMusik, OurEars 

and One to One). Furthermore, I study the projects of artists who challenge ordinary 

concert rituals and modes of listening (Sleep concerts and L’école de la claque). In the 

fifth chapter, I present projects that critically address the space and time (duration) of 

the concert (Liquid Room, Kunsthalle for Music, W Brzask and The Long Now).  

In the Conclusion I summarize the research, draw conclusions and consider possible 

perspectives for the development of the concert in the near future. I also outline 

directions for further research on music in the areas of Concert Studies and Curatorial 

Studies. 

Monika Pasiecznik 

  


