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●  Edukacja

Kiedy rozpoczynałem edukację muzyczną w Państwowej Podstawowej Szkole Muzycznej

im. I.J.Paderewskiego w Krakowie w klasie fortepianu Ewy Jarguz wiedziałem, że chcę być

w przyszłości kompozytorem i pianistą. W związku z tym dalsze wybory były stosunkowo

proste – wiadomo było co chcę studiować, pozostawał tylko wybór – gdzie. Będąc bardzo

przywiązanym do rodzinnego miasta i słysząc o Krakowskiej Szkole Kompozytorskiej, po

ukończeniu Państwowego Liceum Muzycznego im. F.Chopina w klasie fortepianu Barbary

Kaszyckiej, rozpocząłem studia w Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie fortepianu prof.

Stefana Wojtasa, a rok później naukę kompozycji w klasie prof. Marka Stachowskiego.

Profesor Wojtas w bardzo umiejętny sposób pomagał w wyborze programu tak, że grając

repertuar swoich ulubionych kompozytorów realizowałem jednocześnie pewne zamierzenia

Profesora, wykonując bardzo często utwory nie grane wcześniej na Uczelni. I tak oto udało mi

się z powodzeniem wykonać między innymi 24 Preludia op.11 A.Skriabina, 12 Etiud

C.Debussy’ego, czy VIII Sonatę S.Prokofiewa, dokonując rejestracji tych utworów.

Z kolei osobowość Profesora Stachowskiego miała duży wpływ na moją postawę twórczą.

Świetnie określił ją Mieczysław Tomaszewski: „w tej muzyce jest on sam, (...) skromny a pełen

godności, mądry bez wywyższania się, tchnący spokojem, którym obdarzał otoczenie,

promieniujący nie narzucającą się życzliwością”.1 Staram się dążyć do tego, aby moja muzyka,

mimo że istotnie różni się estetycznie od twórczości Marka Stachowskiego, też mogła być

odbierana w podobny sposób.

Podwójne studia w krakowskiej Akademii były okresem intensywnej pracy, niemniej

roczne przesunięcie między kierunkami okazało się bardzo dobrym posunięciem, gdyż będąc na

ostatnim roku kompozycji miałem już za sobą dyplom z fortepianu i mogłem poświęcić więcej

czasu utworowi dyplomowemu z kompozycji, a nawet udać się na trzymiesięczne studia do

Central Washington University w Ellensburgu w Stanach Zjednoczonych, gdzie realizowałem

między innymi takie przedmioty jak muzyka komputerowa, fizyka dźwięku, czy astronomia.

Swoje pierwsze utwory elektroniczne realizowałem już w liceum, jednak to studia w Ellensburgu

w klasie muzyki komputerowej dr Marka Polishooka sprawiły, że zainteresowałem się

kompozycją algorytmiczną i językami programowania (Symbolic Composer, SuperCollider).

W 2002 roku ukończyłem studia na Wydziale Instrumentalnym, w 2003 roku odbył się

mój egzamin dyplomowy z kompozycji. Przedstawiłem wówczas utwór Oko Ciszy na sopran,

zespół instrumentalny i live electronics. Praca pisemna miała tytuł: „Muzyczne właściwości

elektronicznych instrumentów klawiszowych” i została napisana pod kierunkiem dr hab.

Krzysztofa Szwajgiera. W 2008 roku przedstawiłem i obroniłem pracę doktorską zatytułowaną:

                                                
1 Mieczysław Tomaszewski, 12 spojrzeń na muzykę polską wieku apokalipsy i nadziei. Studia, szkice, interpretacje.
Akademia Muzyczna w Krakowie, Kraków 2011, s. 110
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„Ephreia na zespół kameralny (fl, ob, cl, fg, vn1, vn2, vl, vc) i elektronikę jako przykład wielkiej

formy jednoczęściowej ujętej w zapis partyturowy, z zastosowaniem systemów interaktywnych

w procesie sterowania przetworzeniem dźwięku, a także w procesie selekcji i modyfikacji

materiału dźwiękowego”. Promotorem był prof. Marek Chołoniewski.

●  Działalność artystyczna

○  Twórczość

Moim głównym obszarem działalności artystycznej jest niewątpliwie kompozycja.

Spośród utworów orkiestrowych na szczególną uwagę zasługują Ardeaglais i Distinct Streams.

Ardeaglais na orkiestrę symfoniczną został napisany jeszcze podczas studiów, w 2002 roku. Po

raz pierwszy zastosowałem w nim techniki, z których często później korzystałem:

proporcjonalne skalowanie interwałów w imitacjach, akordy symetryczne względem dźwięku

centralnego, politonalność o często zmieniających się relacjach interwałowych, kanon

z wykorzystaniem diminucji lub augmentacji o liczbę niecałkowitą. Utwór został wykonany rok

po powstaniu przez Orkiestrę Filharmonii im. Leoša Janáčka w Ostrawie pod dyrekcją Petra

Kotíka, miał także drugą wspaniałą interpretację w 2011 roku podczas koncertu „Generacje

XIV” – Polską Orkiestrą Radiową dyrygowała Monika Wolińska.

Distinct Streams jest nietypowym utworem w moim dorobku. Napisany dla młodzieżowej

orkiestry Cracow Youth Chamber Orchestra, charakteryzuje się zmienną stylistyką. Pojawiają

się tam między innymi fragmenty sonorystyczne, serialna organizacja materiału dźwiękowego

dająca w zależności od sposobów permutacji raz atonalne, innym razem tonalne rezultaty, jak

również klasycznie pojmowana kantylena. Wszystkie te zabiegi miały na celu zainteresowanie

młodych wykonawców nową muzyką, nie pozbawiając ich jednocześnie przyjemności

z wykonywania utworu. Myślę, że cel został osiągnięty – utwór został włączony do repertuaru

Orkiestry podczas trasy koncertowej w Islandii i Norwegii, gdzie miał swoje prawykonanie

w Selbu.

Szczególne miejsce w mojej twórczości zajmuje muzyka tworzona przy pomocy

komputera. Czasem jest on wykorzystywany tylko w procesie prekompozycji, jako narzędzie

przyspieszające pracę i wykonujące skomplikowane działania. Na przykład, aby móc wygodnie

obserwować rezultaty operacji rozciągania-zacieśniania akordów, a także skalowania melodii,

napisałem małe programy w środowisku Max. Z kolei do przetwarzania większych porcji

materiału używam środowiska CAL (Cakewalk Application Language, bazujący na języku

Lisp), a uzyskany w rezultacie plik MIDI mogę wykorzystać w programie notacyjnym.

Nietypowym przypadkiem w mojej twórczości jest utwór Mal, w którym cała partytura

(w postaci pliku MIDI) została wygenerowana przy użyciu programu Symbolic Composer.

Warto zaznaczyć, że jest to tak zwany utwór „na taśmę”, czyli odtwarzany z nagrania, ale

wszystkie wykorzystane próbki są nieprzetworzonymi dźwiękami wydawanymi przez

przedmioty domowego użytku.
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Jednak najbardziej znaczące w mojej twórczości jest wykorzystanie komputera do

wytwarzania lub przetwarzania dźwięku. Ważną pozycję stanowi Flowing z roku 2001, który

jest utworem czysto elektronicznym. Wykorzystałem w nim rozbudowaną syntezę addytywną

w celu uzyskania dźwięków o charakterze wokalnym, manipulacje formantami zarejestrowanych

próbek głosu, czy wreszcie przechodzenie z jednego dźwięku w drugi na zasadzie płynnej

adaptacji spektrum pierwszego dźwięku poprzez spektrum drugiego (convolution). Całość

została zrealizowana w przestrzeni 8-kanałowej.

Pierwszy utwór, w którym zastosowałem transformacje głosu i dźwięków

instrumentalnych w czasie rzeczywistym, to utwór dyplomowy z 2003 roku, zatytułowany

Oko ciszy. Ten sam tytuł nosi obraz Maxa Ernsta, pod wpływem którego powstał utwór

(kilkukrotnie zdarzyło się, że inspiracją były dla mnie obrazy surrealistów). Po raz pierwszy

zastosowałem wówczas środowisko SuperCollider do przetwarzania dźwięku. Jest to obecnie

jedno z najbardziej wydajnych narzędzi do generowania i przetwarzania dźwięku, o bardzo

otwartej architekturze. Wiele z zastosowanych wówczas transformacji użyłem także

w późniejszych utworach, na przykład opóźnienia połączone ze zmianą wysokości,

automatyczne zapętlenia pojedynczych dźwieków, automatyczne uruchamianie i zatrzymywanie

procesów przy użyciu detekcji częstotliwości lub amplitudy.

Drugi utwór, w którym zastosowałem „live electronics”, stał sie podstawą pracy

doktorskiej. Nosi tytuł Ephreia i powstał w 2008 roku. Pisząc ten utwór postawiłem sobie za cel

zapewnienie wykonawcom wpływu na procesy przetwarzania dźwięków, które w danym

momencie wydobywają z instrumentów. Wykorzystałem do tego detekcję amplitudy,

częstotliwości, oraz ruchu smyczka (w przypadku instrumentów smyczkowych). Ten ostatni

parametr odczytywany był za pośrednictwem systemu diod przymocowanych do nadgarstków

muzyków, oraz fotorezystorów umieszczonych na instrumentach. W ten sposób wykonawcy

mogli sterować elektroniką wyłącznie poprzez swoją grę, bez użycia dodatkowych pedałów,

suwaków, czy innych kontrolerów. W dwudziestominutowym utworze znalazło się w sumie 25

procesów przetworzeniowych. Niektóre miały rolę dobarwiającą – jak na przykład filtracja

glissandi wiolonczeli w oparciu o częstotliwości rezonansowe wyprowadzone z wysokości

dźwięków będących aktualnie w użyciu przez pozostałe instrumenty. Inne miały rolę

pierwszoplanową – na przykład wielokrotne opóźnienia pizzicato bartokowskiego,

z zastosowaniem granulacji, a następnie rozpraszania i zagęszczania w zakresie czasu

i wysokości, sterowane poprzez ruchy rąk skrzypków i altowiolisty. Często również ruchy rąk

określały położenie dźwięku w przestrzeni 4-kanałowej. Stopień złożoności technicznej w tym

utworze jest znaczny. Przetwarzanie odbywa się niezależnie dla 8 kanałów wejściowych (dwa

kwartety – smyczkowy oraz dęty drewniany; łącznie objętość kodu w programie SuperCollider

wynosi ponad 80 stron). Przed pierwszą próbą wymagana jest kalibracja czujników optycznych.

Wykonanie musi odbywać się przy wyłączonym oświetleniu ogólnym i z użyciem reflektorków

do nut, których natężenie światła można zmniejszyć ściemniaczem. Mimo tych nietypowych

wymagań, utwór udało się z powodzeniem wykonać aż czterokrotnie. Prawykonanie odbyło się

w Krakowie w 2008 roku podczas Międzynarodowego Festiwalu Kompozytorów Krakowskich.

Kwartetem Dafo i Cracow Contemporary Wind Ensemble dyrygował Przemysław Fiugajski.
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Kolejne wykonania miały miejsce w Krakowie i Kijowie. Ostatnie odbyło się we wspaniałej

akustycznie przestrzeni Studia Koncertowego Polskiego Radia im. W.Lutosławskiego, podczas

58. Festiwalu Warszawska Jesień w 2015 roku. Zespoły Lutosławski Quartet oraz Lutos Air

Quintet poprowadził Maciej Koczur.

Odmienne podejście do elektroniki można zaobserwować w Mittsu no Yume Monogatari

z 2012 roku, na dwa flety i sampler. W tym przypadku większość próbek to nieprzetworzone

dźwięki japońskich instrumentów perkusyjnych, takich jak: tsuzumi, chappa, daibyoshi,

hyoshigi, kodo, okawa, okedo, oraz wiele rodzajów bębnów daiko. Nie uzyskałbym tak

specyficznego klimatu, który – mam nadzieję – udało mi się stworzyć, używając

konwencjonalnych orkiestrowych instrumentów perkusyjnych, dlatego zdecydowałem się na

zastosowanie samplera, a konkretnie programu Sound Plant, umożliwiającego precyzyjne

odtwarzanie próbek przy użyciu klawiatury komputera. Być może kiedyś okaże się możliwe

wykonanie tego utworu w Japonii, z wykorzystaniem tradycyjnych japońskich instrumentów

perkusyjnych. Prawykonanie miało miejsce podczas Festiwalu Kompozytorów Krakowskich, na

fletach grały Małgorzata Dauksza oraz Agnieszka Nowak.

W ostatnim czasie staram się stosować elektronikę w taki sposób, aby tworzyła

maksymalnie spójne brzmienie z dźwiękiem orkiestry czy instrumentu solowego. Tak dzieje się

w Simeia z 2017 roku na orkiestrę i elektronikę, który to utwór przedstawiam jako dzieło

artystyczne w postępowaniu habilitacyjnym, a także w kompozycji Trzy portrety z 2017 roku na

fortepian i elektronikę. W tym drugim utworze wiele dźwięków elektronicznych jest tak

ukształtowanych, że wyłaniają się stopniowo z wybrzmienia fortepianu, lub też przygotowują

wejście solisty. Dodatkowo dwa głośniki, umieszczone w fortepianie, wzmacniają efekt pod

względem przestrzennym. Prawykonanie odbyło się podczas festiwalu Audio Art w Krakowie,

na fortepianie grał Piotr Kędzierski.

○  Wykonawstwo

Po ukończeniu studiów nie zaprzestałem działalności koncertowej jako pianista, jednak

w kategorii występów solowych skoncentrowałem się wyłącznie na muzyce współczesnej.

Dobrym początkiem tej działalności było uzyskanie II nagrody w kategorii Solista na

„VIII Międzynarodowym Konkursie Współczesnej Muzyki Kameralnej” w Krakowie.

Wykonałem wówczas La mandragore Tristana Muraila oraz własny utwór Alius na fortepian

amplifikowany. Brałem udział w prawykonaniach utworów polskich kompozytorów, takich jak:

Krystyna Moszumańska-Nazar, Wojciech Widłak, Wojciech Ziemowit Zych, Maciej Jabłoński,

Katarzyna Szwed, Kazimierz Pyzik, a także w polskim prawykonaniu Méditation Vytautasa

Bacevičiusa. Szczególnym przypadkiem było prawykonanie Rotazione Adama Walacińskiego.

Utwór został napisany w 1961 roku jako partytura graficzna, o precyzyjnie określonym zbiorze

wysokości dźwięków, jednak zupełnie niezdeterminowanej fakturze i rytmice. Praca nad własną

interpretacją tego utworu była bardzo ciekawym doświadczeniem.

Uczestniczyłem też w wykonaniu kameralnej wersji IV Symfonii Gustava Mahlera.

Wielokrotnie współpracowałem z Orkiestrą Filharmonii Krakowskiej, często wykonując solowe

partie w takich utworach jak między innymi: Pietruszka Igora Strawińskiego, Carmina Burana
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Carla Orffa, Credo Arvo Pärta, a także w suitach z muzyki filmowej: Final Fantasy Nobuo

Uematsu, czy W.E. oraz Gwiazda Kopernika Abla Korzeniowskiego. W czasie wieloletniej

współpracy z krakowską Orkiestrą miałem możliwość obserowania od wewnątrz pracy

dyrygentów z zespołem. Wśród nich byli tacy mistrzowie jak Jan Krenz, Antoni Wit, Tadeusz

Strugała, Wojciech Michniewski, Michał Klauza i wielu innych. Mogłem wyciągnąć cenne dla

kompozytora wnioski – jak wygląda praca z utworem, co sprawia największą trudność

w odczytywaniu nowych partytur współczesnych kompozytorów. W przypadku dzieł dobrze

znanych orkiestrze obserwuje się raczej pracę nad interpretacją, jednak to również jest ciekawe.

Mogłem na przykład porównać sposoby pracy różnych dyrygentów nad III Symfonią Karola

Szymanowskiego, którą z oczywistych względów krakowska Orkiestra wykonuje bardzo często.

●  Działalność naukowa

W sferze naukowej moje działania koncentrują się na dwóch polach – kompozycji wraz

z realizacją dźwięku, w szczególności z wykorzystaniem środków elektronicznych, a co za tym

idzie specjalistycznego oprogramowania, oraz komputerowym kształceniu słuchu i związanymi

z prowadzeniem tego przedmiotu badaniami oraz publikacjami. Pierwszy wykład o randze

międzynarodowej, dotyczący edycji dźwięku oraz masteringu, miałem przyjemność wygłosić

w 2007 roku podczas „Board of European Students of Technology”, w ramach kursu „Sound

Engineering – The Newest Sound Technologies”. Kolejne wykłady, dotyczące kompozycji

i realizacji dźwięku z zastosowaniem środowiska SuperCollider, Max, oraz innych programów,

miały miejsce w Kijowie, Lwowie, Norymberdze i oczywiście Krakowie.

Podczas innych konferencji wypowiadałem się na tematy związane z szeroko pojętym

komputerowym kształceniem słuchu, poruszając takie kwestie jak: „Instrument akustyczny

w komputerowym kształceniu słuchu”, „Barwa syntetyczna. Podróż do wnętrza dźwięku”,

„Badanie percepcji parametrów dźwięku”. Ostatni wymieniony temat stanowił omówienie

wyników badań, przeprowadzonych pod kierunkiem dr hab. Magdaleny Długosz. Do ich

zrealizowania wykorzystałem autorski program komputerowy.

Jestem także współautorem artykułu „Paediatric otitis media with effusion is connected to

deficits in music perception”, opublikowanego w „Logopedics Phoniatrics Vocology”.

●  Działalność dydaktyczna

Pracując w Akademii Muzycznej w Krakowie na stanowisku adiunkta prowadzę takie

przedmioty jak: Kształcenie słuchu – klasyczne i komputerowe, Fuga, Praktyka wykonawcza

muzyki współczesnej, w niektórych latach także Ćwiczenia z muzyki elektroakustycznej. Jestem

współautorem podręcznika Ćwiczenia rytmiczne inaczej, wydanego przez Wydawnictwo

Akademii Muzycznej w Krakowie w 2017 roku. Uważam, że fakt bycia kompozytorem,

posiadającym pewną wiedzę z zakresu obsługi sprzętu elektronicznego, może bardzo pozytywnie

wpływać na sposób nauczania kształcenia słuchu. Bardzo często sam układam zadania, robiąc to

w taki sposób, aby studenci nie tylko rozwijali zdolności słuchowe, ale także analityczne,

pamięciowe, improwizatorskie i wiele innych. Studenci Kompozycji i Teorii muzyki często



30

otrzymują zadania, w których muszą odgadnąć w jaki sposób jest ono skonstruowane, jakie są

zasady (następstwa współbrzmień, serializacja różnych parametrów – także metrum,

uzupełnianie, wykluczanie, imitowanie itd.). Bez rozpoznania tych zasad zadanie wydaje się

bardzo trudne, przy prawidłowym rozpoznaniu okazuje się przejrzyste i logiczne. Z kolei

studenci instrumentaliści często mają możliwość gry na swoich instrumentach, zamiast na

klawiaturze, która zwykle nie jest ich naturalnym interfejsem. Nie wyklucza to użycia komputera

– przy wykorzystaniu konwertera „pitch to MIDI” można wprowadzać informacje do dowolnego

programu, a także kontrolować intonację. Bardzo rozwijające jest także improwizowanie

kanonów (między dwiema osobami, lub samemu ze sobą przy użyciu linii opóźniającej).

Z kolei moje doświadczenia związane z wykonawstwem nowej muzyki, w połączeniu

z działalnością kompozytorską, bardzo przydają się w prowadzeniu przedmiotu Praktyka

wykonawcza muzyki współczesnej. Z satysfakcją myślę o dużej liczbie studentów, z którymi

miałem przyjemność pracować realizując ten przedmiot. Z ciekawością obserwuję ich dalsze

muzyczne losy. Wielu z nich gra obecnie w prężnie rozwijających się zespołach muzyki

współczesnej (jak np. „Spółdzielnia Muzyczna contemporary ensemble”).

Oprócz Akademii Muzycznej w Krakowie jestem także zatrudniony na stanowisku

nauczyciela mianowanego w Państwowej Szkole Muzycznej II st. im. Władysława Żeleńskiego

w Krakowie, gdzie uczę Kształcenia słuchu, Zasad muzyki, Form muzycznych, Kompozycji,

oraz akompaniuję w klasach skrzypiec i fletu.

Do ważnych działań dydaktycznych należy zaliczyć także opiekę nad stypendystami

programu Gaude Polonia. W latach 2008-2014 prowadziłem zajęcia z wieloma stypendystami

z Ukrainy i Białorusi, mając czworo z nich pod bezpośrednią opieką i pomagając im w realizacji

ambitnych projektów dźwiękowych, od samplingu w przestrzeniach miejskich, poprzez

przetwarzanie sygnałów, aż do projekcji dźwięku na koncercie.

●  Działalność organizacyjna

Moje działania organizacyjne w Akademii Muzycznej dotyczą konferencji, koncertów,

jubileuszów i innych wydarzeń. Byłem kierownikiem projektu „Aurora Nova - The Roentgen

Connection” podczas którego znakomici artyści tworzący zespół The Roentgen Connection

zaprezentowali utwory młodych kompozytorów norweskich, a także poprowadzili warsztaty dla

instrumentalistów i kompozytorów. Byłem także współorganizatorem konferencji „Badanie

percepcji brzmień instrumentów akustycznych oraz barw syntetycznych”, oraz wielu innych

wydarzeń.

W Szkole Muzycznej biorę udział przede wszystkim w organizacji konkursów

z kształcenia słuchu, lub zasiadam w jury tych konkursów. Na szczególną uwagę zasługuje

jednak inne wydarzenie, przeznaczone dla młodzieży szkolnej i akademickiej oraz pedagogów,

którego byłem głównym organizatorem: „Muzyka współczesna da się lubić”. Podczas

trzydniowej imprezy odbyło się 6 koncertów, 5 wykładów, 6 warsztatów, oraz konsultacje

indywidualne, wszystkie dotyczące muzyki współczesnej, o bardzo szerokim spektrum – od

jazzu, poprzez muzykę elektroniczną, aż do partytur graficznych i teatru instrumentalnego.

Szczególne miejsce zajęła twórczość Witolda Lutosławskiego, jako że wydarzenie było
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organizowane w 100 rocznicę urodzin Kompozytora, w ramach programu „Lutosławski 2013”.

Wśród zaproszonych artystów i pedagogów znaleźli się: Andrzej Jagodziński, Jan Pilch, Cezary

Duchnowski, Agnieszka Draus, Bartosz Koziak, Kazimierz Pyzik, Olga Szwajgier, Bożena

Boba-Dyga, Mateusz Ryczek, Blanka Dembosz, a podczas koncertu finałowego Orkiestrę PSM

II st. im. W.Żeleńskiego poprowadził Stanisław Krawczyński.

●  Działalność realizatorska

Zajmując się muzyką elektroniczną od wielu lat, nauczyłem się realizacji dźwięku podczas

koncertów, realizacji nagrań – zarówno zespołów i małych orkiestr, jak też rejestracji próbek

dźwiękowych potrzebnych do wykorzystania w warstwie elektronicznej utworu, odtwarzanych

później z samplera czy wyzwalanych przez samych wykonawców. Realizowałem dźwięk nie

tylko we własnych utworach z elektroniką, ale też w utworach innych kompozytorów, takich jak:

Jukka Tiensuu, Emanuele Casale, Egidija Medekšaitė, tworzyłem także projekcję przestrzenną

u Rytisa Mažulisa. Do utworu Księżycowy Pierrot Macieja Jabłońskiego zaprogramowałem

system zarządzania próbkami i ich dyspozycją w przestrzeni 10-kanałowej, z możliwością

szybkiego przeprogramowywania (tempo krążenia w przestrzeni, proporcje, ilości odbić itd.)

zgodnie ze wskazówkami reżysera spektaklu.

W zakresie realizacji nagrań dźwiękowych, edycji, oraz masteringu, mam na koncie szereg

produkcji płytowych. Od pewnego czasu zajmuję się również edycją materiału wideo

z rejestracji koncertów oraz authoringiem DVD. Do tej pory brałem udział w produkcji około

11 płyt CD oraz 5 DVD (licząc tylko profesjonalne, wysokonakładowe produkcje), z czego

w 3 przypadkach oprócz edycji dźwięku zajmowałem się również obrazem. Dokonując

wspomnianych nagrań pracowałem z takimi artystami jak: Marek Moś, Daniel Stabrawa, Bartosz

Koziak, Justyna Danczowska, Szymon Nehring, Marcin Koziak, Aleksander Gavrylyuk

i wieloma innymi, wspaniałymi muzykami. Realizację i edycję nagrań, w moim przypadku

dotyczącą muzyki klasycznej, traktuję jako działanie wybitnie artystyczne. Jest to praca

z dźwiękiem na najgłębszym poziomie, wymagająca dużej wrażliwości. Realizator decyduje

o tym, które ujęcia zostaną użyte, jak połączone, jaka będzie ewentualna korekcja, kompresja,

przestrzeń. Fortepian solo będzie mieć inną korekcję niż ten sam fortepian nagrywany z orkiestrą

– żeby tylko zarysować problem. Prowadzenie sesji nagraniowej wymaga nie tylko umiejętności

szybkiego czytania partytury, ale też gruntownej znajomości utworu i jego estetyki.

►  Simeia na orkiestrę i elektronikę

Ważnym utworem napisanym w ostatnich latach, który chę przedstawić w postępowaniu

habilitacyjnym jako dzieło o szczególnym znaczeniu, jest Simeia. W języku greckim słowo to

oznacza „punkty”. Chodzi nie tylko o same punkty, którymi są dźwięki kluczowe o szczególnym

znaczeniu, ale też o odcinki lub płaszczyzny brzmieniowe, które można dzięki nim wyznaczyć.

Poza tym Simeia jest w moim dorobku drugim, najbardziej rozbudowanym i zaawansowanym

utworem z użyciem elektroniki, a pierwszy także ma w tytule słowo greckie – Ephreia

(oddziaływanie, wpływ). Obie kompozycje znalazły się na wydanej niedawno płycie DVD.
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Utwór zapisany jest jako jednoczęściowy, jednak pod względem dramaturgicznym

i w pewnym sensie także akustycznym wyróżnić można dwie części. Z kolei dla ułatwienia

analizy pod względem konstrukcji można podzielić go na trzy główne części.

Pierwsza część charakteryzuje się eksponowaniem dźwięku C jako wysokości bazowej,

a także okazjonalnym wykorzystaniem szeregu alikwotów właściwych dla tego dźwięku

w procesie kształtowania harmoniki. Początkowy odcinek cechuje brak większych napięć, celem

jest stopniowe wprowadzenie słuchacza w nowy świat dźwiękowy. Stale obecne jest falowanie,

rozpoczęte przez grupę instrumentów dętych drewnianych, kontynuowane przez aleatoryczny

dialog marimby i fortepianu (nr 5). W kolejnym odcinku (nr 6-10) dominują gęste brzmienia,

początkowo wzmożone dudnieniami w instrumentach dętych drewnianych wynikającymi ze

śpiewu do instrumentu, później ruchliwym „klasterem” w instrumentach smyczkowych, oraz

użyciem „superball” na wielkim bębnie. W partii fortepianu coraz bardziej eksponowane stają

się dźwięki kluczowe, które nie są tłumione dzięki użyciu środkowego pedału. Tworzą one

akord, którego składniki częściowo pokrywają się z szeregiem harmonicznym dźwięku C.

Pojawienie się tego dźwięku w partii kontrabasu wzmacnia oddziaływanie akordu, który posiada

wyraźne cechy dominantowe. Wraz z kanonem w diminucji, w partii instrumentów dętych

blaszanych, pomaga to w utworzeniu kulminacji, której rozładowanie następuje w numerze 11.

Kolejny odcinek (nr 12-15) przynosi energetyczne odprężenie. Pojawiają się nuty stałe, akordy

skalowane proporcjonalnie w odniesieniu do tych nut, a z elementów kolorystycznych – tryle

mikrotonowe i bisbiglianda.

Druga część utworu jest motoryczna, ze stale obecną pulsacją szesnastkową.

Rozpoczynające tę część solo fortepianowe (nr 16), a także niektóre późniejsze fragmenty,

skonstruowane zostały w oparciu o trzy serie dwunastodźwiękowe, grane w pętli. Serializacja

miała na celu jak największe oddalenie od siebie powtórzeń tych samych wysokości, przy

jednoczesnym maksymalnym zagęszczeniu materiału dźwiękowego (początkowo dźwięki nie są

tłumione z powodu użycia pedału). Wybrane dźwięki otrzymują akcenty, realizowane przez cały

zespół. Wybór został dokonany tak, aby z akcentów powstały kolejne dwie serie, przy

zachowaniu ścisłej kontroli nad przyspieszaniem następnych wejść tutti. Odstępy między nimi

wynoszą odpowiednio w szesnastkach: 26, 20, 16, 13, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 2, 1, 1, 1, 0, 0,

0, 0, 0, a więc proces przyspieszania odbywa się według krzywej bardzo zbliżonej do

logarytmicznej. Także tutaj serializacja wysokości miała na celu wywołanie wrażenia

niepowtarzania się dźwięków (co prawda początkowe, duże odstępy między akcentami

sprawiają, że wysokości te nie pozostają długo w naszej pamięci, jednak w dalszym,

kulminacyjnym solo elektroniki, pojawia się cały początkowy fragment w 10-krotnym

przyspieszeniu, co radykalnie zmienia percepcję). Kolejny odcinek (nr 18) skonstruowany jest w

oparciu o nuty stałe, grane w stylu arpeggiatora znanego z instrumentów elektronicznych. Na

tym tle pojawiają się wyizolowane, energetyczne figury pozostałych instrumentów. Występuje

dialogowanie, szczególnie między grupami perkusyjnymi. Stopniowe zagęszczenie faktury,

w połączeniu z coraz krótszym czasem trwania wysokości bazowych, doprowadza do kulminacji

w nr 28, która zostaje rozładowana między innymi poprzez proces desynchronizacji. Kolejny

odcinek (nr 30) przynosi kontrast fakturalny, pojawiają się płynnie zmieniane, zachodzące na

siebie akordy. Materiał wysokościowy bazuje na tych samych trzech seriach co solo
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fortepianowe z nr 16, jednak podzielenie ich na komórki zawierające 4 do 7 dźwięków

i zatrzymanie w strukturach wertykalnych zmienia zasadniczo wydźwięk harmoniczny tego

fragmentu. Po pauzie generalnej (nr 31) pojawia się kolejny odcinek motoryczny o zmiennej

pulsacji, która jednak po krótkim czasie zostaje ustalona, co w połączeniu z „mechanicznym”

typem gry i dużą dynamiką może wywołać zniecierpliwienie. Pomaga to w doprowadzeniu do

kulminacji (nr 34). W numerze 35 wprowadzone zostaje dwuminutowe solo elektroniki. Materiał

oparty jest w całości o nagranie tego, co zostało wykonane do tej pory, jednak w 10-krotnym

przyspieszeniu (bez zmiany wysokości). Poza pogłosem, o dużym nasyceniu wysokimi

częstotliwościami w fazie wybrzmienia, nie ma żadnych przekształceń. W tej reminiscencji

wyraźnie rozpoznawalne są wszystkie wcześniejsze fragmenty, nabierają jednak innego

wymiaru. Bardzo szybkie przebiegi stają się wibrującymi akordami, umiarkowane zaczynają

pędzić prestissimo. Natomiast nuty stałe – dźwięki bardzo długie lub powtarzane, wcześniej

z trudem układające się w całość – teraz wysuwają się na pierwszy plan. Z tego powodu,

podczas tworzenia wcześniejszych fragmentów, istotne było przywiązanie dużej wagi do tego,

jaką linię melodyczną stworzą, mając na uwadze ich późniejsze przyspieszenie.

W tym miejscu (nr 36) rozpoczyna się trzecia część utworu pod względem konstrukcji,

a druga pod względem dramaturgii, typu narracji, oraz rodzaju przestrzeni. Narracja zostaje

bardzo spowolniona. Dominującymi czynnikami formotwórczymi stają się kolorystyka oraz

harmonika. Pojawiają się dźwięki o słabo określonej wysokości, a także różne odcienie szumu.

Na przykład „whistle tones”, gra na podstawku, flażolety z dużą zawartością szumu, rykoszety

col legno i inne środki artykulacyjne umożliwiające wydobywanie brzmień delikatnych. Wzrasta

też rola elektroniki i amplifikacji, do tej pory prawie nieobecnej, wraz z dodanym długim

pogłosem. Wszystko to sprawia, że przenosimy się do innej przestrzeni, pozostając w niej już do

końca utworu. Samo zamknięcie kompozycji nawiązuje do jej otwarcia. Jako podstawa basowa

pojawia się dźwięk C, a ostatnie brzmienia elektroniczne również eksponują tę wysokość.

Zastosowana jest filtracja dolnoprzepustowa o uwypuklonym rezonansie i opadającej

częstotliwości odcięcia, co powoduje okresowe wzmocnienia kolejnych, coraz to niższych

alikwotów, przypominając spektralne epizody z początku utworu.

Simeia, obok Ephreia, ma najbardziej rozbudowaną i zaawansowaną partię elektroniczną

spośród wszystkich moich utworów. Jednak tylko raz elektronika wysuwa się na pierwszy plan

(podczas wspomnianego dwuminutowego solo). W pozostałych przypadkach jej rola jest

równorzędna lub dobarwiająca. Dużą część materiału źródłowego stanowią nagrania

instrumentów akustycznych (zarejestrowałem dźwięki większości instrumentów z orkiestry,

a w przypadku perkusji także wielu instrumentów nie znajdujących się w składzie orkiestry).

Dźwięki te poddałem następnie różnym przekształceniom, od delikatnych po bardzo inwazyjne,

jak na przykład: filtracja (także bardzo selektywna, o dużej stromości), zmiana częstotliwości,

zapętlenia, przenoszenie charakterystyki częstotliwości z jednej próbki na inną, granulacja.

Proste przekształcenia realizowałem w programie Samplitude. Do bardziej zaawansowanych

przekształceń, wymagających automatyzacji parametrów lub udziału algorytmów losowych,

a także do syntezy dźwięku, użyłem środowiska SuperCollider.

Projekcja dźwięku na koncercie odbywa się w systemie 9-kanałowym. Na estradzie

umieszczonych jest 5 głośników, na widowni 4 (lub więcej, jeśli zachodzi potrzeba zdublowania
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tylnych kanałów). Przez całą pierwszą część utworu, aż do numeru 35, używane są wyłącznie

głośniki znajdujące się na estradzie. Próbki, które są w tym czasie odtwarzane, zostały

przygotowane w taki sposób, aby łączyły się z brzmieniem instrumentów akustycznych. Na

przykład na samym początku dźwięk fortepianu stopniowo łączy się z próbką odtwarzaną

z lewego głośnika (czyli znajdującego się w pobliżu fortepianu). Brzmienie próbki jest tak

ukształtowane, że przechodzi od barwy fortepianowej do syntetycznej. Podobnie dzieje się

z kontrabasem z prawej strony estrady. Zdarzają się też sytuacje odwrotne – przygotowanie

wejścia instrumentów akustycznych w warstwie elektronicznej. Bardzo często próbki

odtwarzane z głośników pełnią rolę dobarwiającą, zagęszczającą. Sytuacja zmienia się

zasadniczo w drugiej, wolnej części utworu. Do głośników na estradzie dołączają teraz także

4 głośniki na widowni. Przestrzeń ulega powiększeniu. Dźwięki instrumentów akustycznych

zostają „przejęte” przez elektronikę, zaczynają krążyć w przestrzeni, w końcu ulegają deformacji

i rozproszeniu. Instrumenty z orkiestry otrzymują amplifikację niezbędną do zaprezentowania

delikatnych brzmień (np. „whistle tones”), a także pogłos o długim czasie wybrzmienia.

Aby w sposób niezawodny i komfortowy odtwarzać 9-kanałowe próbki, konieczne było

napisanie specjalnego programu. Zrealizowanie go w środowisku SuperCollider byłoby

możliwe, jednak z uwagi na konieczność zastosowania rozbudowanego graficznego interfejsu

użytkownika zajęłoby zbyt wiele czasu. Lepszym wyjściem było wykorzystanie środowiska

Max, dlatego o napisanie programu poprosiłem Mateusza Bienia, specjalistę w zakresie

programowania w tym środowisku. Tak powstał Chromattik 5. Jest to uniwersalny odtwarzacz,

umożliwiający wczytanie dużej ilości próbek. Każda z nich może korzystać maksymalnie z

16 kanałów. Możliwe są różne tryby wyzwalania i wyłączania próbek: „hold”, „latch”, „sustain”,

z możliwością programowania krzywych „fade”. Chromattik 5 posiada też grupy, możliwość

programowania automatyki poprzez skrypty, rejestrator zdarzeń MIDI i wiele innych,

przydatnych funkcji. Wyzwalanie próbek odbywa się poprzez kliknięcie guzika lub naciśnięcie

klawisza na klawiaturze MIDI. Właśnie to drugie rozwiązanie przewidziane jest w utworze

Simeia. Dzięki temu wykonawca obsługujący zdalnie ten wirtualny sampler może usiąść razem

z innymi muzykami na estradzie. Umożliwia to komfortowy kontakt z dyrygentem i pozostałymi

wykonawcami, zapewniając szybką interakcję i brak opóźnień w wyzwalaniu próbek, które

niejednokrotnie muszą być uruchamiane z idealną precyzją. Użycie systemu wzmacniającego

sygnał MIDI pozwala na usytuowanie komputera w dużym oddaleniu od estrady, tuż obok

stanowiska realizatora dźwięku. W ten sposób kompozytor, mając optymalne warunki

odsłuchowe, może kontrolować pracę programu Chromattik 5, wprowadzając w czasie

rzeczywistym niezbędne korekty poziomu głośności próbek. Pozostaje też w stałym kontakcie

z realizatorem obsługującym konsoletę.

Uważam, że w dziedzinie muzyki elektronicznej jest jeszcze wiele nieodkrytych obszarów.

Albo też odkrytych, ale wykorzystanych dotychczas tylko w niewielkim zakresie. Mam tu

szczególnie na myśli takie wykorzystanie technologii, które przynosi ambitne rezultaty

artystyczne. Trzeba mieć jednak świadomość, że opanowanie technologii zajmuje niezmiernie

dużo czasu. To dziedzina tylko dla bardzo cierpliwych twórców. Pisząc utwór czysto

akustyczny, po edycji partytury i przygotowaniu głosów mamy już pracę ukończoną. Kiedy
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w utworze ma pojawić się elektronika, jesteśmy w najlepszym razie w połowie drogi. Jednak

praca nad warstwą elektroniczną przynosi dużo satysfakcji. Jest to obcowanie z samym

dźwiękiem. Możemy go dowolnie kształtować, kontrolując od razu rezultaty. Choć czasami,

w przypadku korzystania z języków programowania, na rezultat trzeba trochę poczekać. Nowe

technologie rozwijają się bardzo szybko. Wiele operacji obliczeniowych może obecnie odbywać

się w czasie rzeczywistym. Dawniej nie było to możliwe. Przestrzeń ta poszerza się stopniowo

także o sztuki wideo. Do historii przechodzą realizacje utworów instrumentalno-elektronicznych

ze statyczną „taśmą” i koniecznością użycia „klika” czy stopera w celu synchronizacji. Obecnie

można tworzyć systemy dostosowujące odtwarzanie próbek do wykonawcy, nawet w częściowo

zautomatyzowany sposób, zapewniając mu swobodę, nie mówiąc już o generowaniu brzmień

elektronicznych w czasie rzeczywistym. Należy wykorzystywać te możliwości, pamiętając

jednak o tym, aby aspekty techniczne nie przesłoniły walorów artystycznych, a utwór miał swoją

wymowę i głębię, nie będąc tylko prezentacją nowinek technicznych.

Mam nadzieję, że tak właśnie można odebrać Simeia, który to utwór uważam za

najbardziej dojrzały w moim dorobku. Zastosowałem w nim wiele nowych rozwiązań

technicznych, uzyskałem też spójność warstwy instrumentalnej z elektroniczną, a także

ukształtowałem rozbudowaną przestrzeń dźwiękową i akustyczną.
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