
dr hab. Cezary Duchnowski

Akademia Muzyczna we Wrocławiu


RECENZJA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ  
mgra Franciszka Araszkiewicza   

SPORZĄDZONA NA ZLECENIE 

RADY WYDZIAŁU TWÓRCZOŚCI, INTERPRETACJI I EDUKACJI MUZYCZNEJ  

AKADEMII MUZYCZNEJ W KRAKOWIE


PRZEDMIOT OCENY


Kompozycja:


Innerealization na orkiestrę kameralną i elektronikę sterowaną za pomocą fal 
mózgowych i pól elektromagnetycznych.  

Praca doktorska:


Innerealization na orkiestrę kameralną i elektronikę sterowaną za pomocą fal 
mózgowych i pól elektromagnetycznych. Autointerpretacja w kontekście 
wybranych zagadnień z zakresu muzyki elektroakustycznej. 


OPIS DOTYCHCZASOWEGO DOROBKU


Mgr Franciszek Araszkiewicz jest absolwentem krakowskiej Akademii Muzycznej. 
Tytuł magistra sztuki uzyskał za koncert fortepianowy Monoliths 2:3:5  oraz pracę 
teoretyczną Wpływ pojęć alef i continuum na organizację materiału dźwiękowego w 
wybranych utworach z własnej twórczości oraz literatury światowej. Obecnie 
finalizuje studia doktoranckie pod kierunkiem dra hab. Marcela Chyrzyńskiego. 
Jest twórcą przynajmniej 27 kompozycji od kameralnych po orkiestrowe w 
obsadzie instrumentalnej, wokalno-instrumentalnej, elektroakustycznej, 
audiowizualnej a także o charakterze instalacji interaktywnych. Na podstawie 
przedłożonej dokumentacji odnotowano ogółem ich 100 wykonań bądź pokazów 
mających miejsce w karu i za granicą. Doktorant jest także laureatem wielu nagród 



i wyróżnień między innymi na międzynarodowym konkursie Contemporary Piano w 
Atenach, Konkursie Młodych Kompozytorów im. Tadeusza Bairda czy konkursie na 
rezydencję artystyczną Kulturkontakt w Austrii. Godna odnotowania jest jego 
działalność na polu naukowym głównie w formie uczestnictwa i wykładów w 
ramach konferencji naukowych.


RECENZJA KOMPOZYCJI I DYSERTACJI DOKTRORSKIEJ


Utwór Innerealization na orkiestrę kameralną i elektronikę sterowaną za pomocą fal 
mózgowych i pól elektromagnetycznych jest kompozycją elektroakustyczną, 
łączącą instrumentarium tradycyjne z elektronicznym. 

W warstwie  akustycznej wykorzystano pojedynczą obsadę w ramach grup 
instrumentów dętych i smyczkowych z rozbudowaną perkusją, harfą i fortepianem. 
Warstwa elektroniczna jest wynikiem żywej iteracji, w której sterownikami są dwa 
źródła. Pierwsze to urządzenie interpretujące emitowane przez mózg fale, a 
formułowane w przybliżone stany, relaksacji, koncentracji oraz odczyt raw data 
odpowiedzialny między innymi za ruchy gałek ocznych. Drugim kontrolerem 
sterującym jest Electrosluch, który transkrybuje zaburzenia pola 
elektromagnetycznego na fale dźwiękowe.

Niewątpliwie oryginalną koncepcją i kluczową w wymiarze interakcji jest rola 
dyrygenta. Cechuje ją nie tylko swoista dychotomia działań ale pewne sprzężenie 
zwrotne akcji i reakcji podczas wykonania utworu. Charakterystyczne dla roli 
dyrygenta „sterowanie” porządkiem zjawisk dźwiękowych implikuje kształt 
warstwy eletronicznej będącej integralną częścią tego porządku.


Materiał dźwiękowy w obszarze partii instrumentów akustycznych jest wynikiem 
starannej spekulacji. Zarówno na poziomie kształtowania tektoniki jak i w doborze 
zależności wysokościowych oraz czasowych wypracowane zostały pewne formuły. 
Nie stanowią one jednak wzorca ścisłej algorytmizacji kształtowania materiału, są 
traktowane swobodnie będąc często punktem wyjścia lub schematem, który 
powraca i unifikuje język wypowiedzi.

Ciekawe są także sposoby pozyskania bazowych konstrukcji na etapie procesu 
prekompozycji np. powstające w wyniku analizy arbitralnie wybranych 
eksperymentów z generowaniem dźwięków przy pomocy pól magnetycznych. 

Zwraca uwagę wykorzystanie bogatej palety rozszerzonych technik 
wykonawczych, głównie takich, które, zgodnie z założeniem twórcy, cechuje 
spektralnie gęsta brzmieniowość. Taka bowiem, wraz z szumową charakterystyką 
partii elektronicznej, ma tworzyć koherentny dźwiękowy krajobraz.




Do wykonania partii elektroniki rekeomedowane są narzędzia: Mindwave Mobile 
skanujący fale mózgowe oraz Electrosluch, który reinterpretuje zaburzenia pól 
elektromagnetycznych dwóch komputerów typu laptop.

Partię elektroniki zanotowano w postaci tabulaturowej instrukcji gestów narzędzi 
sterujących. Dodatkowo umieszczono informacje w formie hasłowych opisów 
dotyczących rodzaju docelowego efektu brzmieniowego. Dla detektora pól 
magnetycznych zastosowano zapis na dwóch systemach, odpowiednio dla 
każdego z komputerów. Determinuje on wybór badanego pola zgodnie z 
zaproponowaną dyspozycją obszarów w pobliżu komputera.

Komunikaty z urządzenia Mindwave zanotowano na trzech systemach 
odpowiedzialnych odpowiednio za ruch powiek (mruganie) ze strumienia raw data, 
stan Concentration oraz Relaxation tożsamy z danymi strumienia Meditation. 

Można domniemać, że gesty te są precyzyjnie interpretowane przez dedykowane 
narzędzie, które generuje zjawiska dźwiękowe. Rekomendowanym przez 
kompozytora instrumentem jest program (patcher) przygotowany w środowisku 
MAX, który odpowiada za muzyczną treść modulowaną, wyzwalaną bądź 
generowaną przez komunikaty z urządzenia badającego fale mózgowe. Niestety to 
narzędzie, będące jedyną formą ucieleśnienia komunikatów w postać muzyczną, 
nie jest integralną częścią kompozycji i nie zostało załączone do partytury. Nie 
może być zatem przedmiotem niniejszej recenzji. Kompozytor daje tu swobodę i 
dopuszcza wykorzystanie innych instrumentów, będących w stanie realizować 
dość lakoniczne sugestie o rodzaju generowanych zdarzeń dźwiękowych. Uważam 
takie rozwiązanie z wadę kompozycji. Instrument autoryzowany i rekomendowany 
przez kompozytora mógłby stanowić integralną część partytury nawet w formie 
opcji nie obligatoryjnej. Zachodzi tu szczególna dysproporcja między 
konceptualnym projektem artystycznym a artefaktem Kluczyńskiego, na które 
autor pracy tak deklaratywnie się powołuje. Widzimy bowiem w partyturze „ducha” 
partii ale nie znamy jej „ciała” - dźwięków, które stanowią samą muzykę. Granica, 
za którą kompozytor oddaje wykonawcy prawo decyzji, jest zawsze subiektywna i 
zależy od wielu czynników. Decyzja twórcy Innerealization nie umniejsza w dużej 
mierze wartości kompozycji jako całości. Tym bardziej, że cechuje ją gros  innych 
atutów. Są nimi głównie: konsekwentnie prowadzona narracja muzyczna w ramach 
poszczególnych grup instrumentów i odcinków formalnych, dobór oryginalnych i 
spójnych środków wykonawczych czy wreszcie precyzyjnie zaplanowana forma. 
Forma dzieła wynika również ze spekulatywnych założeń wielokrotności 
trzynastotaktowych odcinków w proporcjach arbitralnie zdefiniowanego ciągu 
3,4,1,2,3,2,4,1,2,2,2. Ciąg stanowi także formułę porządkującą zjawiska czasowe 
na poziomie struktur cząstkowych np. rytmicznych w ramach motywów czy 
tematów lokalnych. Poszczególne odcinki wyróżnia typ narracji i faktury chociaż 
ich charakterystyka obejmuje czasami kilka segmentów.




Taka organizacja tektoniki dyscyplinuje czas ale nie determinuje budowy napięć, 
bowiem dobór przypisanych odcinkom treści pozostaje w gestii kompozytora.

Mimo spekulatywnej konstrukcji tektoniki, nie odczuwa się sztuczności 
kształtowania napięć. Emocjonalny zwrot całości naturalnie buduje climax w 10 
segmencie.

Dysertacja doktorska wnikliwie wprowadza w obszar zagadnień związanych z 
pracą prekompozyzyjną z całym bagażem konceptualnych założeń dotyczących 
samego procesu tworzenia jak i pomysłów kluczowych dla interakcji. Stanowi z 
jednej strony gruntowną eksplikację estetycznych poglądów, jakie popchnęły 
twórcę w stronę konceptu i dedykowanych mu środków wyrazu jak i analityczne 
spojrzenie na obiektywną kompozycję muzyczną. W pracy naświetlono 
również kontekst związany ze zjawiskami interakcji w sztuce ze szczególnym 
uwzględnieniem systemów wykorzystujących pomiar fal mózgowych. Kluczową 
postacią w Polsce jest Marek Chołoniewski, który rozwinął i z wiekim 
powodzeniem artystycznie penetruje tego typu interakcję. Jego działalność 
zarówno artystyczna jak i dydaktyczna w tym obszarze, będąca wielkim źródłem 
inspiracji z pewnością jest nie do przecenienia.

Zabrakło mi innych przykładów polskich twórców wykorzystujących pomiary 
aktywności mózgu w kompozycjach muzycznych. Jednym z nich jest Adrian 
Foltyn. Jego ?@? na wiolonczelę i elektronikę sterowaną falami mózgowymi 
wykonano w 2013 roku czyli rok na przez powstaniem Waves Marka 
Chołoniewskiego. Kompozycja oraz wykonany w 2017 roku Overfitting I na altówkę 
elektroniczną, live electronics, urządzenie Emotiv sterujące wizualizacją oraz 8-
kanałową projekcja dźwięku, wykonywane były na znaczących polskich 
festiwalach również o zasięgu międzynarodowym.


KONKLUZJA


Innerealization na orkiestrę kameralną i elektronikę sterowaną za pomocą fal 
mózgowych i pól elektromagnetycznych jest dziełem na pewno nowatorskim. 
Bogaty warsztat kompozytorki oraz jego świadome wykorzystanie rzutuje także na 
oryginalne, wielopoziomowe podejście autora dzieła do praktyki wykonawczej. 
Kompozycja imponuje stopniem komplikacji twórczej i zaawansowania 
technologicznego, które na polu koncertowej muzyki akademickiej jest ciągle 
zjawiskiem rzadkim. Praca doktorska, będąca opisem warstwy konceptualnej oraz 
autoanalizą kompozycji jest napisana przejrzyście i syntetycznie a załączona 
dokumentacja potwierdza bogaty dorobek w ramach działalności w dziedzinie 
sztuk muzycznych.




Pan mgr Franciszek Araszkiewicz jest świadomym badaczem zjawisk związanych 
dziedziną sztuki muzycznej, reprezentującym postawę twórczą i poszukującą. 
Jego akty twórcze cechuje bogaty, oryginalny warsztat, korzystający w dużej 
mierze z niekonwencjonalnych środków i nowych technologii dlatego gorąco 
rekomenduję dopuszczenie go do dalszych etapów postępowania w sprawie 
nadania stopnia doktora w dyscyplinie: kompozycja i teoria muzyki, specjalności: 
kompozycja.

Kompozycja wraz z dysertacją doktorska mgr Franciszka Araszkiewicza spełnia 
wymagania art. 13 ustawy z dnia 14.03.2003 r. o stopniach naukowych i tytule 
naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 r. Nr 65 poz. 
595, z późn. zm.). 


Wrocław, 29.04.2019


Cezary Duchnowski


