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m!odopolskie

!e niektóre zagadnienia upraszcza si" zbyt 
mocno. 

 Co do Akademii Muzycznej we 
Wroc#awiu, to podoba#a mi si" rodzinna 
atmosfera i indywidualne podej$cie do 
nauczania kompozycji. Na przyk#ad Gra!yna 
Pstroko%ska-Nawratil zwraca#a w swoich 
uwagach kompozytorskich na form" 
i estetyk". To cenne, bo moim zdaniem, 
zarówno wyksztalcenie wspó#czesnej, 
indywidualnej formy i dostosowanie narz"dzi 
kompozytorskich do estetyki si" cz"sto 
pomija. Natomiast brakowa#o mi bardzo 
rozwijania umiej"tno$ci wypowiadania si" na 
temat muzyki, refleksji nad w#asnym stylem, 
i nauczenia kontaktu i wspó#pracy z muzykami, 
prowadzenia prób i pozyskiwania funduszy, co 
uwa!am za umiej"tno$ci absolutnie niezb"dne 
dla wspó#czesnego kompozytora.

Warsztat

ES: Jak komponujesz, jak to u ciebie 
wygl!da od strony technicznej? 
Wprowad" nas do swojej 
kuchni kompozytorskiej.

Zaczyna si" to od tego, !e co$ s#ysz", co$ 
do mnie przychodzi. Nazywam to momentem 
improwizacji, cho& rzadko si" zdarza, bym 
siada#a do fortepianu. Ale próbuj" zapisa& te 
pomys#y, na przyk#ad na ta$mie, zrealizowa& 
je elektronicznie. I potem to analizuj". 
Obserwuj" jakie$ powtórzenia, prawid#owo$ci, 
system. U!ywam ró!nych narz"dzi, programów 
komputerowych, do analizy d'wi"ków albo 
rozwoju tego zacz(tku przez programy 
analityczne. Nie wiem, na ile tutaj si" w to 
wg#"bia&…

JT: Wg#$bia%, wg#$bia%! To 
magazyn o muzyce wspó#czesnej, 
a nie lifestylowy.

A, dobrze! Wi"c analizuj" i wyci(gam 
wnioski. Potem kolejna analiza, zale!nie od 
materia#u: je$li mam audio, to spektralna; 
je$li MIDI, u!ywam np. ACToolbox. To program 
bardzo podobny do OpenMusic, te! ma 
generatory statystyczne i dzi"ki nim stwarzam 
sobie swój $wiat d'wi"kowy. Mam tam takie 
swoje triki interwa#owe i melodyczne. Albo 
tworz" skal" i badam, jak mo!na w niej 
zbudowa& melodi", czyli jakie interwa#y s( 
mo!liwe w gór", a jakie w dó#. Dalej mo!na 
zastosowa& kolejny algorytm do rytmu… 
W ten sposób z wcze$niej zanalizowanego 
generuj" dalszy materia#. Ale w centrum jest 
zawsze ta pierwsza idea. Reszta to warsztat. 

z muzykami, festiwalami, zespo#ami itd. 
Natomiast co do to!samo$ci, kim 

si" czuj"… Jestem S#owiank(, na pewno. 
Oczywi$cie, sam warsztat jest czym$ do 
wyuczenia. Ale w moim przypadku, musz" 
pisa& to, co chc" us#ysze&, to, co jest w moim 
wn"trzu. Nie jestem w stanie si" przekona& do 
pisania czego$, co jest aktualnie modne, bez 
wzgl"du na konsekwencje takiego wyboru. 
Np. w Strasburgu po#owa studentów pisa#a 
spektralnie, i cho& Fedele tego nie narzuca#, 
z szacunkiem mówi(c o tej drugiej po#owie („wy 
jeste$cie rzeczywi$cie indywidualistami”), to 
ci pierwsi mieli wi"cej mo!liwo$ci wykona% we 
Francji. Tak wi"c pozna#am wiele krajów i szkó#, 
co mnie wzbogaci#o, ale te! chyba namiesza#o 
w g#owie. Nadszed# moment refleksji, kim tak 
naprawd" jestem. I teraz widz", !e nie mog" si" 
okre$li& jako stuprocentowa S#owianka, która 
pisze liryczn(, melodyczn( muzyk" na smyczki, 
dlatego !e w moim my$leniu wyst"puj( 
elementy minimalistyczne i… Jestem 
Europejk( po prostu. Mia#am propozycj" 
pracowania na uczelni w Stanach, ale nie 
zdecydowa#am si". Jestem Europejk(. 

Ewa Szczeci!ska: A wracaj!c jeszcze 
do Polski: jak oceniasz dzi& pocz!tki 
swej edukacji, w szko#ach muzycznych 
i w akademii?

Fakt, !e w Polsce edukacj" muzyczn( 
zaczyna si" tak wcze$nie i !e do szkó# 
muzycznych maj( dost"p nie tylko zamo!ni 
ludzie jest fantastyczny. W#a$nie ta 
sprawa powszechno$ci i przygotowania 
do pó'niejszej nauki wyró!nia ten system 
i sprawia, !e jest pi"kny. Ale z perspektywy 
tzw. realiów praktyk kompozytorskich, wiele 
zagadnie% przerabianych podczas studiów 
jest zupe#nie nieprzydatna. Przyk#adowo 
sposób w jaki uczy si" cz"sto w Polsce tzw. 
form muzycznych, jest bardzo staro$wiecki 
i jednokontekstowy. Czysta i bardzo sztywna 
#amig#ówka umys#owa, w ogóle nieaktualna 
i nieprzydatna. Tak!e kszta#cenie s#uchu 
mog#oby wygl(da& inaczej, chocia! mo!e 
to ja mia#am pecha do zmieniaj(cych si" 
nauczycieli w szkole muzycznej w Ostrowie 
Wielkopolskim gdzie zaczyna#am swoja 
edukacje. Potem, pracuj(c na uniwersytecie 
w Wielkiej Brytanii i w tamtejszych szko#ach 
muzycznych, zyska#am dosy& dobry wgl(d 
w szkolnictwo brytyjskie, gdzie np. nauczanie 
harmonii i kszta#cenia s#uchu jest o wiele 
bardziej praktyczne i szybsze. My$l", !e 
(oczywi$cie uogólniaj(c) system szkolnictwa 
muzycznego na wyspach jest bardzo skuteczny 
i przystosowany do realiów wspó#czesnego 
$wiata, cho& nie mo!na si" oprze& wra!eniu, 

Edukacja

Jan Topolski: Masz bogaty, 
mi$dzynarodowy 'yciorys. Jak to 
si$ potoczy#o i jak si$ w tym dzi& 
odnajdujesz, kim si$ czujesz?

To sprawy, o których du!o my$l". 
Z jednej strony, z czego to wynika#o? Ju! 
od szko#y $redniej je'dzi#am na ró!ne kursy 
mi"dzynarodowe, poznawa#am ludzi. Jakby 
tego by#o ma#o, b"d(c na studiach we 
Wroc#awiu, zacz"#am równolegle studia 
w Strasburgu, gdzie studiowa#am z Ivanem 
Fedele, czyli szko#a francuska. Pozna#am go na 
kursie IRCAM-u, powiedzia# : „Przyje!d!aj do 
mnie na studia”. W mi"dzyczasie pojecha#am 
na inny kurs do Radziejowic, na którym uczy# 
Louis Andriessen, powiedzia#: „Przyje!d!aj 
do mnie” ($miech). O ile nie zna#am muzyki 
Fedelego i chcia#am po prostu spróbowa& 
czego$ nowego, to w przypadku Andriessena 
zadecydowa#a fascynacja jego muzyk(, wi"c 
wybra#am studia podyplomowe w Holandii. 
Wci(! jednak je'dzi#am do Strasburga, co nie 
wszystkim w Hadze si" podoba#o… 

Wtedy zrozumia#am, !e to s( dwie 
zupe#nie inne szko#y muzyczne. W Polsce 
dominowa# model „ucznia czarnoksi"!nika”: 
ciche rozmowy jeden na jeden o tym tajemnym 
kunszcie, w Strasburgu – „warsztat mistrza”, 
wokó# nauczyciela gromadz( si" uczniowie, 
gramy utwory i rozmawiamy, ale decyduj(ce 
zdanie ma zawsze mistrz. Natomiast 
w Holandii – „demokratyczne forum”, gdzie 
opinia studenta wa!y tyle co profesora, 
i trzeba wci(! broni& swojego zdania, obna!a& 
si" i konkurowa&. Nawet je!eli sprzyja#o to 
wy$cigowi szczurów i popisywaniu si", to 
ja chcia#am tam zosta&, bo odpowiada#a mi 
tamtejsza minimalistyczna estetyka. 

Jednak wówczas nie mo!na by#o zrobi& 
w Holandii doktoratu, na czym mi zale!a#o, 
wi"c wybra#am nowopowsta#e studio 
w Irlandii Pó#nocnej, Sonic Art Research 
Center. To by# ju! inny etap, naukowej 
i artystycznej samodzielno$ci, organizowania 
czasu, autoprezentacji, a tak!e… biznesu. Bo 
zarówno w Holandii, jak i w Wielkiej Brytanii 
ka!dy artysta jest jednocze$nie mened!erem 
i przedsi"biorc(. Te umiej"tno$ci bardzo 
mi si" przydaj( teraz, gdy wraz z m"!em 
prowadzimy Fundacj" ARTEk, sami staramy 
si" o finansowanie oraz dzia#amy projektowo: 
najpierw idea, potem ekipa (np. jeden 
cz#owiek robi wideo, drugi jest re!yserem, 
trzeci jest od $wiat#a, zbieramy muzyków). 
Planujemy bud!ety, piszemy z pomoc( 
naszych wspó#pracowników biznes plany, 
plany marketingowe, pertraktuj" umowy 

Zabrudzone pi!kno. Kasia G"owicka – wywiad
rozmawiaj!: Jan Topolski i Ewa Szczeci"ska
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System

ES: Cz$sto komponujesz na zamówienia?
 Od uko%czenia studiów w Holandii, 

czyli ju! b"dzie prawie 9 lat, komponowa#am 
niemal wy#(cznie na p#atne zamówienia. Teraz 
robi" to troch" w inny sposób, ale o tym za 
chwil". W Holandii czy Wielkiej Brytanii dzia#a 
to tak, !e jest tabelka ustalona przez zwi(zek, 
z której wynika, !e jeste$ kompozytorem 
muzyki powa!nej lub innej, studiowa#a$ tu 
i tam, mia#a$ takie wykonania, jeste$ uznana, 
wi"c za utwór na np. 12 instrumentów + 
elektronika, nale!y ci si" tyle i tyle. Za 
zaakceptowanie ni!szych stawek w niektórych 
zwi(zkach (np. w zwi(zkach muzyków w USA) 
grozi wykluczenie. Je$li w Polsce nie ma 
takiej tabelki, to uwa!am !e ZKP powinien 
j( stworzy&, bo to ustala pewn( norm" 
i chroni. W polskich wnioskach przerazi# mnie 
ich stopie% komplikacji, ilo$& potrzebnych 
za$wiadcze%. Oczywi$cie ten holenderski 
system te! ma braki i si" obecnie zmienia, chyba 
raczej na gorsze. Tak, jak Andrzej Kwieci%ski 
mówi# w wywiadzie w G#20, na studiach 
ka!demu si" nale!a#o i dostawali$my p#atne 
zamówienia na renomowane zespo#y. Dzia#a#o 
specjalne biuro programowe, które pilnowa#o 
kolejno$ci (ka!dy dostawa# tyle samo szans) 
i zapewnia#o sponsorów: jaki$ biznesmen 
ma urodziny i chce zamówi& sobie utwór, to 
prosz" bardzo, tu mamy zdolnego studenta… 
Obecnie jest kryzys i bezrobocie, coraz 
trudniej zdoby& grant, niektórzy emigruj(. 
Poza tym dosz#y ró!ne dziwne kryteria, jak 
np. satysfakcja wykonawcy, biznes plan i PR. 
Dostajesz po#ow" pieni"dzy na pocz(tek, 
piszesz utwór, a reszt" dostaniesz tylko wtedy, 
je$li muzyk b"dzie zadowolony. Ale co to 
w#a$ciwie znaczy? S#ysza#am ju! o sytuacji, !e 
dyrygent nie by# do ko%ca usatysfakcjonowany 
i by#y problemy z wyp#at( nie tylko dla 
kompozytora, ale i dla muzyków. My jednak nie 
narzekamy i robimy swoje – piszemy wnioski, 
a jakby$my jeszcze dostali takie czteroletnie 
fundusze strukturalne… Ale wracaj(c do 
zamówie%. Jakie$ 3 lata temu zrozumia#am, 
!e komponowanie tylko na zamówienie 
jest bierne, bo w mniejszym lub wi"kszym 
zakresie zaw"!a wybory kompozytorskie. Teraz 
akceptuj" miej zamówie%, bo w wi"kszo$ci 
staram si" zajmowa& w#asnymi projektami. 
Dzi"ki temu w wi"kszym stopniu sama 
okre$lam moj( drog" kompozytorsk(.

Obraz

JT: Kompleksowo&% objawia si$ u ciebie 
nie tylko my&leniem o p#ytach i cyklach, 

Komputer

ES: Du'o mówisz o komputerze, 
powiedz wi$c jak! dok#adnie pe#ni rol$ 
w twoim komponowaniu, czym dla 
ciebie jest? 

To pasjonuj(ce, obszerne zagadnienie. 
Przede wszystkim: czy to jest instrument? 
Jeden z moich doktorantów pisze teraz o tym 
dysertacj". Dla mnie to jednak narz"dzie. 
Powinno zawsze dzia#a& i by& mi pos#uszne. 
Jak programuj" komputer, to zawsze mam 
wizj" tego, co chc" zrobi&, a nie ulegam jakim$ 
jego podpowiedziom czy ograniczeniom. Ale 
z drugiej strony chcia#abym go w przysz#o$ci 
wykorzystywa& bardziej jako instrument. 
W przysz#ym roku zak#adam ze studentami 
zespó# laptopowy. Fascynuje mnie to, !e wbrew 
pozorom, nie wszystko jest na nim mo!liwe 
do zagrania, !e trzeba si" skonfrontowa& 
z pewn( barier(. 

JT: Boisz si$ odda% pola: komputer musi 
dzia#a%, wykonawca musi gra% z nut…
ES: Musisz wszystko kontrolowa%.

Kontrola, zgadza si". To jest cz"$& mojej 
osobowo$ci. Ale nam psychoanaliza wysz#a! 
($miech). Wci(! steruj" parametrami na !ywo. 
I tu pojawia si" drugie zasadnicze pytanie: ile 
kontroli chcesz da& wykonawcy. Czy zero, czy 
jednak troch", czy bardzo du!o; mo!na te! 
oczywi$cie kombinowa& w jakich$ odcinkach 
lub aspektach. Ja daj" wolno$& tylko w kwestii 
interpretacji, g#o$no$ci i ewentualnie tempa. 
Obecnie wspó#pracuj" ze wspomnian( 
klarnecistk( basow(, a ona akurat chce mie& 
du!o kontroli. Do tego jako absolwentka 
fizyki, ma $cis#y umys# i r"k" do komputerów, 
zazwyczaj sama realizuje te! parti" 
elektroniczn( towarzysz(c( jej klarnetowi. 
Wi"c chce wiedzie& wszystko na temat patcha 
i go kontrolowa&, co dla mnie stanowi pewien 
problem, ale to dobre &wiczenie – w#a$nie si" 
ucz" du!o na temat oddawania kontroli. 

JT i ES: I teraz powoli sk#aniasz si$ 
do tego, 'eby zapisywa% ta&m$, czyli 
w pewnym sensie, 'eby da% wolno&%. 
Utwór b$dzie wtedy 'y#, ale nie 
b$dziesz tego 'ycia kontrolowa#a…

To s( w#a$nie takie dylematy. W ogóle 
idealna sytuacja wykonawcza dla mnie by#aby 
taka, jak( wykszta#ci# sobie Alva Noto. Oto kto$ 
bardzo introwertyczny i kontroluj(cy wszystko, 
ale wyst"puje live, Widzia#am jego set i zna&, 
!e jest przygotowany, ale gra te! jako muzyk 
live jak pianista, z napi"ciem i skupieniem, na 
którym mo!na zawiesi& oko. To w#a$nie mój 
wzór: muzyk z elektronik(, z komputerem.

JT: A czy sama wykonawczyni ma tu 
jeszcze co& do powiedzenia, mo'e 
co& zmieni%?

Z Gosi( rozumiemy si" bardzo dobrze 
i da#a mi du!o ciekawych pianistycznych uwag, 
np. co jest wykonalne a co nie… Zmienia#y$my 
razem drobiazgi, np. artykulacj". A teraz 
ko%cz" utwór dla klarnecistki basowej Marij 
van Gorkom, uczennicy Harry’ego Sparnaaya, 
i tu sytuacja wygl(da zupe#nie inaczej, dlatego 
!e to nie jest moje terytorium, nie znam 
tego instrumentu w sytuacji solistycznej 
a do tego Marij jest $wietnym wykonawc( 
muzyki elektronicznej. Wszystko sama b"dzie 
kontrolowa&, Marij dobrze programuje, dlatego 
ma du!o ciekawych uwag nie tylko w kwestii 
d'wi"ków, ale tak!e w kwestii wykonalno$ci 
elektroniki. Nie jestem osob(, któr( mo!na 
#atwo przekona& do zmiany obmy$lonych nut, 
bo czuj" si" za nie odpowiedzialna, ale je$li 
co$ naprawd" nie s#u!y utworowi, to dam 
si" przekona&.

JT: Hm, ale wcze&niej mówi#a&, 'e 
sama ten materia# improwizujesz, 
wi$c czemu nie jeste& otwarta na 
improwizacj$ ze strony wykonawcy?

To s( dwa ró!ne rodzaje improwizacji. 
Pami"tam, jak na których$ warsztatach zacz(# 
si" temat improwizacji, w#a$ciwie na zasadzie: 
„dajmy poimprowizowa& wykonawcom”. I to 
by#o dla mnie bardzo traumatyczne prze!ycie. 
Nie jestem zupe#nie w stanie da& im takiej 
wolno$ci. Mog" im da& maksymalnie tak( 
wolno$&, jak( da# Lutos#awski: !e tutaj jest 
pewna bardzo okre$lona struktura, któr( 
mo!na zagra&, zmieniaj(c troszeczk" jej 
tempo. Ja czuj" to jako moje zadanie, musz" 
wszystkie nuty zapisa& i to jest absolutnie 
moja odpowiedzialno$&. Improwizacj" lubi" 
tylko na takiej zasadzie, !e ze znajomymi 
wykonawcami pogramy w jakim$ klubie lub 
studio improwizacje live electronics. Robimy 
to czasami (np. w studio Loos, którego 
jeste$my s(siadami). To fantastyczna sprawa 
i cz#owiek naprawd" si" $wietnie czuj" i cz"sto 
wpadn( mi do g#owy wtedy bardzo fajne 
pomys#y, ale czy to tak naprawd" dobrze brzmi? 
Jedyni improwizatorzy, których s#ucham 
z przyjemno$ci( na koncertach i w domu, to 
Evan Parker z Joelem Ryanem. Wiem od dawna, 
!e to nie moje terytorium, !e jest to przeciwne 
mojej osobowo$ci. Taki mam charakter i ju!. 
Improwizacja jako narz"dzie kompozycji to dla 
mnie moment, w którym pewne pod$wiadome 
procesy my$lowe manifestuj( si" na zewn(trz. 
To takie czerpanie z pod$wiadomo$ci. 

JT: To ci strasznie du'o tego materia#u 
wychodzi – jak go wybierasz i #!czysz?

Wybieram po prostu to, co brzmi 
dla mnie dobrze albo to, dzi"ki czemu 
mog" osi(gn(& zamierzony cel. Nie wszyscy 
kompozytorzy tak maj(, ale ja akurat musz" 
wiedzie&, sk(d wychodz" i do czego d(!", nawet 
je$li ostatecznie dochodz" gdzie indziej. Wa!ne 
jest samo za#o!enie celu, to istotna cz"$& 
mojego warsztatu. A wi"c nie tylko generuj", 
generuj", generuj", ale zak#adam sobie jaki$ 
cel. To mo!e by& koncept albo struktura, 
albo forma. Dawniej komponowa#am utwory 
kilkunastominutowe, teraz satysfakcjonuj( 
mnie takie trzy-, cztero-, siedmiominutowe, za 
to powi(zane w cykle. Wi(!e si" to z refleksj(, 
!e nie bawi mnie napisanie kawa#ka, który na 
koncercie by#by otoczony innymi, ale !eby 
wype#nia# ca#y wieczór albo jego po#ow". Moim 
celem jest zatopienie s#uchacza w emocji, 
czego nie da si" wywo#a& w kilka minut. 

 Na przyk#ad w lutym nagra#y$my 
z Gosi( Walentynowicz 50-minutowy cykl 
utworów na fortepian z elektronik(: wi"kszo$& 
trwa od czterech do o$miu minut, a jeden 
– kwadrans. I wszystkie s( potrzebne! I ten 
pierwszy, i ostatni, buduj( ca#o$&. Absence, 
który jest finaln( cz"$ci(, stanowi odpowied' 
na Presence, ju! nagrany na albumie 
Samotno!" d#wi$ków (Bô#t 2012). W tym 
wcze$niejszym mamy tak naprawd" trzy nuty 
w ró!nych oktawach, czwarta pojawia si" 
tylko w samej ko%cówce. One si" nie uk#adaj( 
w !adne akordy, faktura jest bardzo cienka, 
jest te! du!o ciszy. W ka!dy wyd'wi"k, ten 
niemal g#os w ciszy, trzeba si" ws#ucha&. 
Dlatego jest tak du!o ciszy, bo to jest milcz(ca 
obecno$& instrumentu. 

Natomiast w Absence s( w#a$ciwie 
same akordy. Bardzo klasterowe, ale te! 
troszeczk" chopinowskie. Chodzi o to, !eby si" 
ws#ucha& w samo sedno d'wi"ku fortepianu 
– bardzo ciemny d'wi"k, to s( prawie same 
klastery, które si" wype#niaj( i faluj(. Tam jest 
wo#anie o jak($ obecno$& – i to jest w#a$nie ta 
emocja, o jak( mi chodzi. Wszystko wzi"#o si" 
z pewnych za#o!e% co do minimalnej struktury, 
wybranych interwa#ów, z którymi pó'niej 
improwizowa#am. Nast"pnie przenios#am to 
do programu ACToolbox i generowa#am dalszy 
materia#, z minimalnymi zmianami pomi"dzy 
akordami, sprawdzaj(c ci(gle ich pianistyczny 
sens. Dopiero potem, gdy sobie to gra#am, 
decydowa#em: „to jest fajne po#(czenie”, 
„to te!”, „ale to ju! nie”. Tak wi"c je$li kto$ 
my$li, !e wystarczy w#(czy& komputer i on 
wszystko za mnie robi, to si" myli, bo on tylko 
przyspiesza prac" – któr( mo!na by równie 
dobrze rozpisywa& na papierze przez kilka dni. 
Komputer po prostu przyspiesza spraw" i nie 
pope#nia b#"dów – ale system i tak musz" 
ja obmy$li&.
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Tak, mo!e nawet za bardzo, bo to sprawia, 
!e potem nie ma czasu na pisanie ($miech). 
Przyk#adowo w Wielkiej Brytanii pracowa#am 
jako t#umacz polsko-angielski dla social 
services, czyli w szpitalach, policji i s(dzie. 
Fantastyczna, nieprzewidywalna robota. 
Styka#am si" z najró!niejszymi sytuacjami 
!yciowymi i wielokrotnie si" zastanawia#am, 
jak kontekst, w którym !yj( ludzie, wp#ywa na 
ich wybory. Z kolei gdy je'dzi#am do Strasburga, 
na trzy dni zanurza#am si" w $wiecie zupe#nie 
innym ni! na studiach w Hadze. Po zaj"ciach 
wychodzili$my z Ivanem Fedelem do knajpy 
i rozpoczyna#y si" gor(ce dyskusje polityczne. 
W#osi s( konserwatystami i katolikami z serca, 
a Francuzi wr"cz przeciwnie, socjalistami 
i ateistami, wi"c naprawd" iskrzy#o. 
W Holandii polityka królowa#a na zaj"ciach 
z Louisem Andriessenem. Pami"tam, gdy 
pokaza#am mu swój utwór z czasów nauki 
u Bogus#awa Schae)era. A ten uczy# w ten 
sposób, !e dawa# czyst( kartk" A3, czarny pisak 
„stabilo” i linijk", a nast"pnie kaza# podzieli& 
kartk" na sekundy – równo po 20 na stronie. 
Jak Andriessen to zobaczy#, spyta#: „Dziecko, 
czemu ty piszesz takie utwory dla profesorów?” 
Albo po obejrzeniu innego, wyci(ga# jakie$ 
swoje zdj"cia z d#ugimi w#osami i wspomina#: 
„Wiesz, w sze$&dziesi(tym roku palili$my 
traw" w tym…”, a po pó# godzinie anegdoty 
– kiedy ju! naprawd" nie wiedzia#am, o co 
chodzi – mówi#: „I dlatego tutaj musi by& d”. 
Cz"sto dopiero po wyj$ciu z zaj"&, zaczyna#am 
rozumie& te parabole z polityk(. Andriessenowi 
zawdzi"czam obudzenie we mnie $wiadomo$ci 
czego$ oczywistego – !e muzyka klasyczna 
to z za#o!enia muzyka elity. Z wszelkimi tego 

odpowiedzia#am, !e chodzi o samoekspresj", 
to odpar#, !e to zupe#nie nie jego opowie$&, bo 
on chce zmienia& $wiat. I wtedy pomy$la#am 
sobie: „Wow, niesamowite”. Faktycznie, ten 
cz#owiek porusza w swojej sztuce problemy 
polityczne i socjologiczne. Poczu#am si" 
jak rozpieszczona bur!ujka. On mieszka 
w takiej dzielnicy, gdzie wida& przest"pczo$& 
i identyfikuje si" z klas( uciskan(. Natomiast 
w Polsce mo!na powiedzie&, !e to klasa 
robotnicza uciska#a, co do dzi$ jako$ si" odbija. 
St(d taki inteligencki opór wobec socjalizmu, 
jaki$ abstrakcyjny idealizm.

ES: Twój kolega te' jest idealistyczny, 
tylko 'e skierowany na zewn!trz.

No w#a$nie, na spo#ecze%stwo. A ja czuj" 
si" idealistk( w takim sensie u Lutos#awskiego, 
kiedy mówi#, !e jego kompozycje pochodz( ze 
$wiata idealnego i nie maj( nic wspólnego 
z rzeczywisto$ci(. Dla mojego kolegi okaza#o 
si" to zbyt elitarne. Zreszt( w Holandii te! 
zadaje si" pytania, ile muzyka wnosi kapita#u 
do spo#ecze%stwa. Je$li kto$ jest w stanie 
udowodni&, !e jego dzia#alno$& ma potencja# 
zmiany socjologicznej, pracuje z dzie&mi czy 
imigrantami, to znacznie #atwiej dostanie 
wsparcie finansowe. Nie krytykuj" tego, bo to 
potrzebne i fajne. Ale w tym kontek$cie czuj" 
si" jak jaki$ egzotyczny przybysz z Polski, 
który my$li górnolotnie, podczas gdy inni 
zmieniaj( $wiat.

ES: Ty tak cz$sto zmienia#a& 
miejsce pobytu – interesowa#o ci$, jak 
ludzie wokó# 'yj!? 

melodyjny sposób. Zale!y mi na zrozumia#o$ci 
tekstu, a nie jakich$ oderwanych zg#oskach. Bo 
ka!de „szszszszsz” pochodzi z jakiego$ s#owa 
z „sz”, wi"c ja bym raczej to s#owo podkre$li#a, 
np. poprzez powtórzenie. *eby by#o zrozumia#e 
i zapad#o w pami"&. Melodi" rozumiem 
tradycyjnie, jako nieposzarpany ci(g d'wi"ków. 
Tutaj znów ujawnia si" mój minimalizm, gdy! 
mnie interesuje w#a$nie maksymalna ilo$& 
informacji przekazana przez minimaln( ilo$& 
s#ów. Fantastyczny przyk#ad stanowi Einstein 
on the Beach Glassa, gdzie s#owa przez cz"ste 
powtarzania staj( si" niemal abstrakcyjne. Ale 
jednocze$nie co$ generuj( w naszej pami"ci. 
Tak, moim idea#em jest przekaz du!ej ilo$ci 
emocji znaczenia w ma#ej ilo$ci $rodków 
czy znaków.

Polityka

JT: No dobrze, ale je&li mówimy 
o muzyce jako no&niku znacze( lub 
emocji, to w#a&ciwa jej wieloznaczno&% 
przekazu generuje wiele mo'liwych 
odczyta( – jak na to reagujesz?

My$l", !e trzeba po prostu pisa&, pisa&, 
pisa&. To, czy kto$ odbierze t" informacj", jest 
drugorz"dn( spraw(. Nie chc" powiedzie&, !e 
ona od nas nie zale!y, ale nie trzeba si" tym 
przejmowa&, tylko pisa& nast"pny utwór. 
Mnie cz"sto zdarza#o si", !e ludzie odczuwali 
moj( muzyk" szczególnie mocno, je$li emocje 
towarzysz(ce jej powstaniu przek#ada#am od 
pocz(tku do ko%ca. Niedawno rozmawia#am 
z brytyjskim koleg( z robotniczej klasy, którego 
chcia#am namówi& do wspó#pracy w projekcie, 
a on spyta# mnie o moj( motywacj". Kiedy 

Noto to muzyka, do której chc" wraca&, ten 
trans, który chc" prze!ywa&. Tam ka!dy d'wi"k, 
ka!dy szum jest precyzyjnie opracowany pod 
wzgl"dem barwy. To pewnie moje skrzywienie 
zawodowe wynikaj(ce z pracy przy komputerze, 
ale cz"sto s#ysz", !e tu u!y# takiego filtra albo 
takiej obwiedni. Uwielbiam tak!e Ryoji Iked", 
obaj znale'li si" w moim zestawieniu Top Ten 
of Sonic Arts, z którym je!d!" jako go$cinnym 
wyk#adem. Inne nazwiska, które mnie inspiruj( 
to: Ben Frost, Johan Johannsson, Brian Eno, 
Oren Ambarchi czy Murcof.

ES: Ci!gnie ci$ w takie rejony?
Ostatnio dochodz" do wniosku, !e 

tak naprawd" kr"gi, w których si" obracam, 
nie do ko%ca mi odpowiadaj(. Tak, jestem 
S#owiank(. Tak, u!ywam klasycznych 
instrumentów. A z drugiej strony bardzo bym 
chcia#a wyst"powa& w galeriach, par" razy 
nam si" to z Henrym uda#o, cho& jeszcze nie 
mam zaplecza w tym $wiecie. Spotkali$my 
tam bardzo specyficzn( publik", nastawion( 
wizualnie i otwart( na wszystko. Ci ludzie s( 
o wiele bli!ej wykonawców, tak!e fizycznie. Po 
ich twarzach wida& zaciekawienie, po koncercie 
podchodz( porozmawia&. Natomiast festiwale 
muzyczne, jakkolwiek by nie by#y presti!owe, 
zdaj( mi si" bardziej obcuj(ce. Jasne, s( brawa 
i gratulacje. I $ciana. Potem kto$ dzwoni: 
„Fajnie, podoba#o nam si". No to napisz nam 
co$”. Albo kolega powie: „Fajny tu zrobi#a$ 
pasa!”. Ale nie ma dialogu, tego zaciekawienia, 
jak i dlaczego co$ brzmi w#a$nie tak. S#uchacze 
galeryjni nie wstydz( si" swoich emocji.

ES: A wyobra'asz sobie s#owo w twoich 
artystycznych dzia#aniach?

To ciekawe pytanie, poniewa! 
w operze, któr( przygotowujemy na rok 2015, 
o Jackie O. chcemy pracowa& z londy%skimi 
wizualizatorami Light Surgeons. Oni dzia#aj( 
na ró!nych p#aszczyznach, np. u!ywaj( 
ogromnych siatek czy tiuli, które rozwieszaj( 
na scenie, by na nie rzuca& obrazy z wielu 
projektorów z przodu, ty#u i ró!nych k(tów. 
Albo u!ywaj( analogowych rzutników slajdów 
albo odwrotnie, cyfrowy streaming z twittera 
i tekst jako element projekcji.

ES: Ale czy interesuje ci$ tekst 
mówiony, wypowiadany, &piewany? 

Tak, ale nie w sensie sound text 
compositions. Mam z tym pewien problem: 
kiedy$ rozmawia#am z librecist( i on 
oczekiwa#, !e na jego trzy linijki ja dopisz" 
jedn( nut" – wi"c po pi"&dziesi"ciu stronach 
wysz#aby trzygodzinna opera… U!ywam s#owa 
nie dla onomatopei czy efektu, lecz w bardziej 

do filmu, jaki mia# towarzyszy& utworowi. 
Pojecha# do Wiednia i my$la#am, !e znajdzie 
tam jaki$ majestatyczny dzwon. Ale on jest 
mistrzem ironii – swoj( drog(, to Polakom 
zupe#nie obca sprawa – i wybra# si" do 
s#ynnego parku rozrywki Prater. Tam odkry# 
karuzel" w kszta#cie dzwonu i w#a$nie j( 
sfilmowa#, z boku i ze $rodka. +wietnie to 
wysz#o, bo wszystko ca#y czas si" rusza i kr"ci: 
cz#owiek nie wie, gdzie jest, zaczyna na 
karuzeli, potem orientuje si", !e jest ju! poza, 
!e widzi dzwon z daleka. Do tego dodali$my 
scen" wytapiania dzwonu z Andrieja Rublowa, 
ale postanowili$my j( jeszcze rozci(gn(&, 
oczywi$cie po zgodzie syna Tarkowskiego. 
Ona w oryginale jest wolna, a my trzydzie$ci 
sekund zwolnili$my jeszcze do trzech minut, 
tak !e wida& ka!dy najdrobniejszy ruch. 
Powstaje moment medytacji: kiedy dzwon jest 
wytapiany, my si" w nim zatapiamy.

Minimalizm

ES: Opowiedz jeszcze o minimalizmie, 
jak to si$ w tobie rodzi#o?

To bardzo osobiste. Jedn( z moich cech 
osobowo$ci jest czynienie rzeczy bardziej 
z#o!onymi ni! s(, ich ukompleksowianie. To 
powoduje stres. Jedn( z metod radzenia sobie 
z tym jest wi"c minimalizowanie, ograniczanie. 
A wi"c posiadanie tylko trzech #y!ek i trzech 
kubków, bo jak b"dzie ich wi"cej, to wszystko 
si" rozpadnie, ca#kowicie si" pogubi". Przez 
ca#e !ycie d(!y#am do tego minimalizmu, we 
wszystkich dziedzinach – tak!e w muzyce. 
Tak jak pisa#am w tek$cie o Presence, 
zamieszczonym w ksi(!eczce p#yty Solitude 
of Sounds, minimalizm mo!e wynika& z bardzo 
ró!nych przyczyn. W Ameryce mia# inne 
pod#o!e ni! w Holandii, gdzie pe#ni# funkcj" 
spo#eczno-polityczn(. A ja mam ku niemu 
ca#kowicie osobiste powody. 

ES i JT: Taka predyspozycja. 
Nie chodzi o powtarzania, tylko 
o redukowanie?

Zgadzam si", !e nie do ko%ca chodzi 
o powtórzenia. Raczej redukowanie – je!eli co$ 
powtarzam, to zawsze zmienione, bo mija czas. 
Powtarzam, ale np. w innej oktawie, z inn( 
artykulacj(. To jest taka osobista rzecz. Mo!e 
wr"cz problem. I dlatego minimalizm mnie od 
pocz(tku poci(ga#.

JT: Andriessen by# mi#o&ci! od 
pierwszego wejrzenia?

Tak, je$li chodzi o De Tijd. To dla mnie 
oznacza#o w#a$nie zatopienie si" w d'wi"ku. 
Inspiruj( mnie minimali$ci wszelkiej ma$ci, 
tak!e ci z minimal techno czy electronics. Alva 

ale tak'e o audiowizualnej ca#o&ci.
Skoro pijemy wino, to mo!e zaczn" 

anegdot(. Pierwszy rok studiów we Wroc#awiu, 
instrumentacja z profesorem Janem 
Wichrowskim. Mia#am zinstrumentowa& 
bodaj!e Ravela, ale stwierdzi#am !e to zajmie 
mi zbyt du!o czasu, wi"c narysowa#am 
kolorowymi kreskami diagramy w wyci(gu 
fortepianowym. Wichrowski tylko westchn(# 
„O matko, ty co$ masz z t( wizualizacj(”, ale mi 
zaliczy# za oryginalno$&. Faktycznie, od dawna 
mnie ci(gn"#o w stron" wizualno$ci, np. lubi" 
si" bawi& nak#adk( na Max/MSP o nazwie Video 
Jitter. To mi dope#nia koncepcj" integralnego 
dzie#a, zanurzenia w emocji. I idealnej sytuacji 
odbiorczej: le!(cego cia#a, które ch#onie. 
Nastrój, emocja, trans. Dlatego tak podoba 
mi si" to, co robi( Alva Noto, Pan Sonic 
i Sakamoto, !e ich muzyce towarzysz( bardzo 
dope#niaj(ce wizualizacje. W fundacji te! na 
sta#e wspó#pracujemy z kilkoma artystami 
wizualnymi, np. Emmanuelem Floresem, 
który dba w#a$nie o plastyczn( stron" naszych 
koncertów. 

JT: Utwór Quasi Rublev odwo#uje si$ do 
filmu Andrieja Tarkowskiego…

Tak, to medytacja na temat dzwonu. 
Zacz"#o si" w typowy dla mnie sposób: 
obudzi#am si" i pomy$la#am: „Wow, dzwon! 
Jakby si" w nim zanurzy&? Przecie! to mo!na 
by zrobi& w komputerze”. Potem rozmawia#am 
z filmowcem i kompozytorem Mathisem 
Nitschke i on wspomnia# mi o filmie Andriej 
Rublow. Akurat wtedy pracowa#am z Go$k( 
Isphording nad utworem na klawesyn 
z elektronik(, gdzie u!ywa#am wysokiej jako$ci 
mikrofonów kontaktowo-kondensorowych 
(C-ducer) umieszczonych gdzie tylko si" da#o: 
na zewn(trz i wewn(trz korpusu, w ró!nych 
cz"$ciach p#yty i nawet na kijku podpieraj(cym 
p#yt" instrumentu. Kiedy wypróbowywa#am 
ró!ne zabiegi elektroniczne z tymi 
mikrofonami klawesyn zacz(# mi przypomina& 
dzwon. Klawesyn ma nawet podobny kszta#t, 
je$li by go zawiesi&. Przypomnia#a mi si" 
jedna ze scen z filmu Tarkowskiego, gdzie 
m#ody czeladnik d#ugo szuka odpowiedniej 
gliny, potem lepi form", wlewa o#ów i wreszcie 
wytapia dzwon. To d#ugi, fizyczny proces, 
który ko%czy si" dopiero, gdy rozko#ysane 
serce uderza w p#aszcz. Ten moment skojarzy# 
mi si" ze stukaniem Go$ki, jakby ona te! ten 
dzwon wyrabia#a poprzez g#askanie i uderzanie 
klawesynu. Bardzo pomaga tu elektronika, bo 
dzi"ki mikrofonom i filtrom mo!na nada& 
tym cz"sto szumowym d'wi"kom okre$lon( 
wysoko$& czy spektrum.

Potem Mathis zacz(# szuka& materia#u 

fot. Emanuel Hungrecker
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Np. wojny. Mam wra!enie, !e to typowo 
polska trauma. Bardzo istotna, bo dla nas 
w ogóle historia si" liczy. W Holandii jest 
inaczej: oni obchodz( Dzie% Weterana czy 
Dni Wyzwolenia, ale nie wynosz( ze szkó# 
tak obszernej i wielokontekstowej wiedzy 
historycznej, jak my. Mam rodzin", która 
zgin"#a w Auschwitz, wi"c dla mnie p#ynie 
st(d jasny przekaz „nigdy wi"cej!”, cho& to 
wci(! si" zdarza. To $wiadomo$& historii, 
która nie mo!e umrze&. Gdziekolwiek jestem, 
zwracam uwag" na te konteksty. Na przyk#ad 
to podzielone konserwatorium w Brukseli, 
gdzie pracuj": s( oddzielne okienka recepcji, 
oddzielna kadra i administracja we francusko- 
i flamandzkoj"zycznej cz"$ci budynku. Sk(d 
to si" wzi"#o, jak oni mog( tak funkcjonowa&? 
Ka!dy z moich kolegów w Brukseli daje mi inn( 
odpowied' na to pytanie i st(d wy#ania si" 
bardzo skomplikowany i bogaty historycznie 
obraz pow i(za% w Europie, którego nie mo!emy 
zapomnie&, bo wyja$nia nasze dzisiejsze 
relacje. My$l", !e to tak!e przek#ada si" na 
moje kompozycje. Ten mój minimalizm nie jest 
taki „weso#y i pozytywny” jak np. minimalizm 
ameryka%ski. Ta $wiadomo$& ogromnego bólu 
i krzywdy, która istnieje na $wiecie w postaci 
przemocy i wojny odzwierciedla si" $wiadomie 
lub mniej w mojej estetyce.

Osobowo#$

JT: Wracaj!c do twoich zaj$% 
i kompozytorskich wyborów – jakie 
cechy osobowo&ci ty sama rozwijasz?

O jejku, no dobrze, opowiem. Pierwsza 
sprawa, to praca w grupie, dla mnie ci"!ki 
orzech do zgryzienia. Pami"tam, jak na studiach 
w Hadze okaza#o si", !e jest nas, Polaków, ca#a 
silna grupa – fajnych, utalentowanych ludzi. 
Ale nic nie byli$my w stanie zrobi& razem, 
mimo szczerych wysi#ków. Kolega wyszed# 
z inicjatyw( koncertu wymiennego z muzykami 
z Holandii i Polski, ale nigdy nie uda#o si" tego 
zorganizowa&. Tymczasem studenci z Wielkiej 
Brytanii i Stanów Zjednoczonych od razu 
za#o!yli zespó# i raz po raz trzaskali wykonania. 
A! si" Martijn Padding spyta#, czemu my tak 
nie dzia#amy, a ja by#am w stanie odpowiedzie& 
tylko co$ o urazie z dawnych czasów do czynu 
spo#ecznego. Mo!e co$ w tym by#o, bo my 
nie k#ócili$my si" ze sob(, ale po prostu 
dzia#ali$my indywidualnie i idealistycznie. 
A tamci – pragmatycznie.

ES: A jak jest z twoimi s#abymi i silnymi 
stronami – szukasz jakiej& równowagi?

My$l", !e ja przez ca#e !ycie próbowa#am 
si" zmierzy& ze s#abo$ciami, a gdy obserwuj" 

Elena Vink, by#a gwiazd( holenderskiej opery 
w latach 80. +piewa#a g#ównie Mozarta 
i zas#yn"#a z wykonania arii Królowej Nocy. 
W operze jest scena, gdy na starym telewizorku 
w#a$nie z lat 80. widzimy takie archiwalne 
nagranie, z którym ona si" konfrontuje 
jako by#a diwa. Zreszt( to bazuje na jej 
autentycznych prze!yciach, bo ona mia#a ju! 
do$& $piewania tylko tego kawa#ka i w pewnym 
momencie odbi#o si" to negatywnie na jej 
zdrowiu psychicznym. Wi"c w Containerze 
widzimy j( jako upad#( celebrytk" – zm"czon( 
drag queen, opowiadaj(c( o jakiej$ ci(!y, 
problemach !yciowych, dawnej s#awie. 
W#a$nie takie zabrudzone pi"kno.

ES: Jakby&my jeszcze podr!'yli 
inspiruj!ce ci$ tematy, co by& 
wymieni#a? Co z religi! na przyk#ad?

Religia nie. Ale filozofia i nauka tak. 
Religia interesuje mnie tylko jako zjawisko 
socjologiczno-spo#eczne i psychologiczne. 
Inspiracji, nadziei na przysz#o$& i odpowiedzi 
na nurtuj(ce mnie pytania szukam w nauce 
(np. fizyka kwantowa, psychologia, socjologia, 
medycyna, filozofia). Odzwierciedla si" to 
w niektórych moich tytu#ach: Opalescence, 
Presence Absence, Sun spot, Perpetuity… 
A propos religii i muzyki, to kompozytorzy 
zachowuj( si" tak, jak gdyby ich indywidualna 
estetyka by#a ich religi(. Np. spektralistów 
nic nie przekona do minimalizmu i b"d( po 
cichu uznawa& swoja wy!szo$& nad innymi 
estetykami. I vice versa, oczywi$cie. 

ES: A temat &mierci ?
Podobnie jak do religii, podchodz" 

do tematu praktycznie. Moje !ycie mo!e 
si" zako%czy& ka!dego dnia. Nie mam na to 
!adnego wp#ywu: b"dzie wypadek albo nie. 
Umr" teraz albo pó'niej. Chodz" na ró!ne 
zalecane testy, od!ywiam si" wg zalece% 
lekarza, uprawiam sporty: p#ywam i je!d!" na 
rowerze, w miar" mo!liwo$ci kupuj" produkty 
!ywno$ciowe i czysto$ci nietraktowane 
chemicznie. Traktuj" to jako list" rzeczy 
do zrobienia i nie próbuj" si" bardziej tym 
przejmowa&. Jasne, fajnie by#oby !y& d#ugo, ale 
du!o wi"cej nie mog" w tej sprawie zrobi&. Tak 
w#a$nie przerabiam podobne tematy. Inaczej 
wchodzi w moje !ycie chaos, bo czuj", !e czego$ 
nie ogarniam. Pewnie to jest mój sposób na te 
moje zaburzenia. Zreszt(, kto wie, pogl(dy na 
te tematy mog" kiedy$ zmieni&. Osobowo$& 
cz#owieka jest przecie! dynamiczna. W pe#ni 
to akceptuj" i nie czuj" potrzeby forsowania 
swojej opinii.

ES: Jakie jeszcze tematy przerabia#a&?

i kwinty – melodyjne w#a$nie, #atwe do 
zapami"tania. Nona i septyma, to w sumie ju! 
bana#, ale faktycznie maj( najwi"ksze napi"cie.

JT: Wymieni#a& tylko interwa#y pochodz!ce 
z systemu dwunastod"wi$kowego. 
A mnie si$ wydaje, 'e u ciebie 
cz$sto jest jakie& zniekszta#cenie, 
mikroton, szum…

Nie wspomnia#am o tym w kontek$cie 
samych interwa#ów, ale zazwyczaj stosuj" 
zabiegi typu przesuni"cie wszystkiego 
o sekund" albo dodanie drugiej linii 
oddalonej o 1⁄4 lub 1⁄8 tonu. To w#a$nie 
taki zabieg „emocjonalny”. Tak robi" od 
czasów doktoratu, kiedy musia#am napisa& 
pó#toragodzinny cykl utworów i w ten sposób 
pokaza& mój pogl(d na system kompozytorski 
i estetyk". Ju! tam u!y#am takich zabrudze%, 
to jeden z moich tricków. Albo tzw. bu%er, 
czyli powtarzanie d'wi"ku rozbitego na 
ziarenka, wi"ksze i mniejsze, podobnie jak 
w syntezie granularnej.

Inspiracje

ES i JT: Sk!d pochodz! inspiracje? Co ci$ 
najbardziej porusza?

Chyba tam, gdzie mog" znale'& jaki$ 
element autobiograficzny. To musi by& 
problem, z jakim osobi$cie si" zmagam, jak 
ta zabrudzona osobowo$& na przyk#ad. Czy 
musz" o tym wszystkim mówi&? Wiecie, nie 
chcia#abym !eby to si" sta#o g#ównym w(tkiem 
wywiadu i !eby mia# on tytu# wielk( czcionk(, 
w stylu „kompozytorka…

JT: „Kompozytorka na skraju za#amania 
nerwowego” (&miech).

Tak. Nie. Zostawmy szczegó#y na 
prywatn( rozmow". To rodzaj choroby, która 
ingeruje w my$lenie. Rozbija !ycie. 

JT: Mo'esz to rozwin!% na przyk#adzie 
swojej opery Container? Film Moodysona 
te' dotyka dezintegracji 'ycia.

Tak, oczywi$cie! Ten film zaintrygowa# 
mnie od pocz(tku, kiedy re!yser Sjaron Minailo 
przyszed# do mnie i Henry’ego z propozycj( na 
t" oper". Jak obejrza#am film, to od razu mnie 
zafascynowa#, tak!e wizualnie. Zabrali$my 
si" od razu do roboty, cho& akurat w trudnej 
sytuacji, bo urodzi#o si" nam dziecko, a pisa& 
oper" przy ma#ym dziecku to zabójcza sprawa 
($miech). Z drugiej strony, w cz#owieku buzuje 
wtedy tyle hormonów, !e mo!e w ogóle nie 
spa& ani nie je$&, tylko robi&, robi&, robi&. 
Mo!e dlatego w#a$nie Container wygl(da 
tak, jak wygl(da? Odtwórczyni g#ównej roli, 
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tak!e otwarcie si" na innych ludzi, wyj$cie 
z magicznego kr"gu muzyki wspó#czesnej, co 
jest dla mnie niezb"dne. Mo!e ma to zwi(zek 
z tym jak wielu ró!nych ludzi spotka#am.

JT: Ale dlaczego do wyra'ania emocji 
jest ci potrzebna melodia? 

Dla mnie naprawd" wa!ne jest, 
!eby ludzie wyszli z koncertu i mogli sobie 
zanuci& to, co us#yszeli. *eby co$ w nich 
zosta#o, !eby utwór mia# drugie !ycie. Kiedy 
pani Pstroko%ska powiedzia#a po Presence: 
„Wiesz co? Ta twoja melodia ci(gle mi chodzi 
po g#owie” – to by# dla mnie najwi"kszy 
komplement. Mo!e samo s#owo „emocja” jest 
wy$wiechtane, a tu chodzi bardziej o pami"& 
czy asymilacj".

ES: Jakie s! te twoje melodie?
Mam po prostu preferencje do pewnych 

interwa#ów. Sekunda ma#a, sekunda wielka, 
tercja ma#a. Ale ju! nie tercja wielka. Kwarta 
czysta, kwinta i septyma, i nona. Dlaczego? 
Sekundy s( bardzo minimalistyczne. Kwarty 

by#a jakim$ muzakiem, ale o to, !ebym chcia#a 
do niej wraca&, usi($&, pos#ucha&, odczu&. 
Je$li kto$ mi powie po koncercie, !e chcia#by 
mojego utworu jeszcze raz pos#ucha&, to czuj", 
!e napisa#am dobry kawa#ek.

ES i JT: Czyli modernizm jest bardziej 
abstrakcyjny? Tylko sam mózg?

Wiecie, u nas w kr"gach kompozytorskich 
mówi si" nawet o tym „brain masturbation”. 
Jasne, razem z kolegami zachwycamy si", jak 
tu gdzie$ posz#y alikwoty albo b#ysn"#a jaka$ 
instrumentacja. Ale inn( kwesti( pozostaje, 
czy z przyjemno$ci( chodzimy na te koncerty. 
Kiedy$ je'dzi#am z grup( znajomych na 
„Warszawskie Jesienie” i po ca#ym festiwalu 
mia#am poczucie przeci(!enia. Tylko niektóre 
utwory z tej masy mnie poruszy#y. Poza tym, 
na koncerty przychodz( ci(gle ci sami ludzie, 
czy to b"dzie „Gaudeamus” czy „Ars Musica’. 
Wszystko fajnie, mijamy si" i pozdrawiamy, 
ale czy tylko dla nich chc" pisa&? Kluczowe 
pytanie: dla kogo komponujemy? Wej$cie do 
galerii, w#(czenie wizualizacji to dla mnie 

konsekwencjami. A rewolucja francuska 
i demokracja to wielki zwrot w historii muzyki.

Emocje

ES i JT: Co to znaczy „odrzucenie 
modernizmu”?

Zacznijmy od tego drugiego. Pami"tam 
wypowied' takiego kompozytora z Austrii, 
który powiedzia#: „Moja muzyka jest 
arytmiczna, amelodyczna, aformalna”, czy co$ 
w tym stylu. Mówimy o samych zaprzeczeniach 
i dla mnie modernizm taki w#a$nie jest. Nie ma 
melodii, harmonii, formy. Oczywi$cie ja go 
doceniam pod k(tem technicznym, niektóre 
utwory mi si" podobaj(, ale brakuje mi przekazu 
emocjonalnego. Odrzuca mnie to, czuj" wr"cz 
tak( siln( reakcj" w ciele… Nie chcia#abym 
by& tak, jak niektórzy znani mi kompozytorzy, 
którzy co innego pisz(, a co innego maj( na 
ipodach. Dla mnie to konflikt. I dlatego pisz" 
po prostu tak( muzyk", jakiej normalnie bym 
s#ucha#a. Przy tym nie chodzi mi o to, !eby ona 
towarzyszy#a mi przy zmywaniu naczy% czy 
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tabelk" ze wszystkimi plusami i minusami. 
Mieli$my takie mo!liwo$ci: Polska – pi"kny 
kraj, przyje!d!amy tutaj cz"sto; Nowy Jork lub 
Miami – w obu miejscach mój m(! ma rodzin" 
i propozycje pracy na uczelniach; Belgia – 
w ko%cu tam pracuj"; Wielka Brytania – fajne 
kontakty na uczelniach. W ko%cu pad#o na 
Holandi", bo nawet je$li w Polsce lepiej bym 
si" czu#a, to jednak Henry nie zna j"zyka, 
cho& lubi tu przyje!d!a& na wakacje, uwielbia 
kuchni" i kultur". Zadecydowa# w#a$nie 
ten system wsparcia: koledzy i kole!anki 
ze studiów, kontakty z wykonawcami 
i uczelni(. Kompleksowa opieka zdrowotna 
i ubezpieczenie, które wygl(daj( tak, !e id" do 
lekarza, mówi" o swoim problemie i od razu 
jest wiadomo gdzie i co diagnozowa& i co dalej 
robi&. Jest bardzo konsekwentny i jasny plan 
leczenia i wsparcia. W Polsce musia#abym to 
wszystko za#atwia& prywatnie i dowiadywa& si" 
co dalej krok po kroku. Tak wi"c pragmatyka. 
W Holandii !yje si" #atwo, czasem mo!e nawet 
zbyt #atwo dla procesu twórczego, bo przecie! 

kryzysy s( twórcze. Ale 
nie trzeba si" z wieloma 
rzeczami zmaga& i traci& 
energi". A ja nie lubi" jej 
traci&. Lubi" !y& prosto 
i robi& swoje. �

Warszawa, 
26 czerwca 2013 roku. 
Zapis: Dominika Mica%
Tekst autoryzowany. 

o koledze z kursów ze Strasburga, który 
pope#ni# samobójstwo. Mia# $wietna karier", 
ale mówi# o tym, jak to zadanie go przyt#acza. 
Te! zmaga# si" z choroba umys#ow(.  Naprawd" 
pod tym wzgl"dem z zazdro$ci( patrz" na 
modele kariery w kulturze popularnej i to jak 
oczywiste jest tam posiadanie tzw. agenta. 
W programie studiów ekonomii znajduje 
si" taki przedmiot, jak budowanie kariery; 
szkoda !e nie na kierunkach muzycznych. 
Kiedy$ w ramach eksperymentu posz#am 
do akademickiego career centre w Wielkiej 
Brytanii, by mi pomogli u#o!y& sobie !ycie 
zawodowe, ale oczywi$cie nie mieli poj"cia na 
temat kompozytorów ($miech)! Takie zaj"cia 
mog#yby naprawd" wielu pomóc i zapobiec 
wielu nieszcz"$ciom. Robi" te! wyk#ady na ten 
temat, Twoje opcje kariery jako kompozytora. 
Szczególnie polskie szkolnictwo jest tu 
bardzo idealistyczne, wszystkich kszta#ci 
na symfonicznych geniuszy, a przecie! ilo$& 
miejsc pracy jest ograniczona. W takiej Belgii 
nie ma opcji, by jednocze$nie du!o i czynnie 
komponowa& i pe#ni& pe#nowymiarowe 
stanowisko profesorskie ze wzgl"dów nie 
tylko czasowych, ale i przepisów zatrudnienia. 
Sama stoj" przed tym wyborem i wiem, !e 
nie mog" si" w pe#ni zaanga!owa& w prac" 
w konserwatorium.

 Czyta#am psychologiczne ksi(!ki 
na temat 'róde# sukcesu. I okazuje si", !e 
talent wcale nie jest najwa!niejszy. O wiele 
istotniejszy okazuje si" tzw. drive, czyli 
determinacja i konsekwencja. Wewn"trzne 
przekonanie, chodzi o to, !eby si" nie zra!a& 
pora!kami czy rutyn(. O tym si" w ogóle 
nie mówi#o na studiach w Polsce, a przecie! 
mia#am tylu $wietnych i utalentowanych 
kolegów wtedy. W ogóle to by# niesamowity 
czas we Wroc#awiu, wybuch talentów, pisanie 
przez ca#( noc w salach uczelni…

ES: Czy Haga jest twoim miejscem, czy 
w ogóle nie my&lisz tymi kategoriami?

Tak, zdecydowanie, g#ównie z powodu 
dziecka. To jednak jako$ zakotwicza. Chcesz 
mu zapewni& edukacj" na poziomie i porz(dn( 
opiek" zdrowotn( – w tych kategoriach 
Holandia daje rad". Dochodzi jeszcze kwestia 
pracuj(cej kobiety z dzieckiem. Wiem, 
!e w Polsce, ale tak!e np. w USA nie jest 
ró!owo, np. !ona Krzysztofa Wo#ka, tak!e 
kompozytorka, musia#a przerwa& karier" 
po urodzeniu dzieci, co dla mnie by#oby 
naprawd" trudne. 

 Kiedy wybierali$my z Henrym 
miejsce do zamieszkania, to nawet zrobili$my 

kolegów z Zachodu, to oni odwrotnie – bazuj( na 
swoich mocnych punktach. Nawet Henry mnie 
zapyta# „Dlaczego piszesz utwór na klarnet 
basowy, przecie! w ogóle go nie znasz?”. A ja na 
to: „W#a$nie dlatego, !e chc" si" dowiedzie&” 
i Henry: „To bez sensu. Rozwijaj to, w czym 
jeste$ dobra”. Tak post"puje wi"kszo$& moich 
studentów i my$l", !e to fajne. Ale z drugiej 
strony Anne La Berge mi powiedzia#a: „Wiesz, 
podoba mi si", !e ty zawsze próbujesz rzeczy, 
które dla ciebie s( za trudne”. Mia#a racj", to 
tkwi w mojej osobowo$ci, !eby nie odpuszcza& 
i nie i$& na #atwizn". Zawsze wybiera#am to, 
co trudniejsze.

JT: Czy mog#aby& si$ zatem zajmowa% 
czym& innym ni' kompozycja?

To mo!e moje przekle%stwo, ale 
faktycznie jestem utalentowana w ró!nych 
kierunkach i mia#am ró!ne mo!liwo$ci, 
tak!e bardziej lukratywne. Przez trzy 
lata pracowa#am w agencji jako t#umacz 
symultaniczny – fajne pieni(dze i ciekawa 
praca. W naszej fundacji zajmowa#am si" 
ksi"gowo$ci( i zarzadzaniem, która wbrew 
skojarzeniom mo!e wygl(da& bardzo twórczo, 
np. w montowaniu bud!etów i pozyskiwaniu 
sponsorów. Ale i tak kompozycja narzuca 
si" z jak($ si#(, po prostu musz" pisa&, 
bo to i tak ze mnie wy#azi. Pami"tam, jak 
ostatnio zdarzy#o si", !e z koleg( pisarzem 
rozmawiali$my w s(siednich pokojach 
i w pewnym momencie us#ysza#am, !e mówimy 
dok#adnie to samo. *e to jest jak rana, z której 
cieknie krew, której nie mo!na zatamowa& – 
bo wtedy czujesz si", jakby$ nie !y#. I jasne, 
pieni"dzy jakich$ bardzo wielkich z tego raczej 
nie b"dzie, ale co$ po mnie zostanie a dziecku 
przeka!" jak($ wra!liwo$&. To sposób na !ycie, 
nieustaj(ca potrzeba. 

JT: Podchodzisz do tego bardzo 
pragmatycznie: masz krwawi!c! ran$, 
to musisz si$ ni! zaj!%, nie mo'esz 
robi% niczego innego.

Jeden z moich przyjació# powiedzia#, !e 
moje najlepsze utwory przychodz( w trakcie 
emocjonalnych kryzysów i to niestety prawda. 
Teraz pozostaje tylko kwesti( warsztatu, 
by nie musie& tkwi& ci(gle w kryzysie, 
ale umie& t" ran" opatrywa& i otwiera&. 
Tu wracaj( owe inspiracje, lektury, filmy. 
Cz"sto si" zastanawiam, sk(d to si" wzi"#o 
i jak si" tym zaj(&. W jednym z wyk#adów 
opowiadam o filarach sukcesu, z których 
jednym z wa!niejszych zdaje mi si" system 
wspierania. Mog" przytoczy& smutn( opowie$& 

poruszaj(ce si" bardziej w sferze idei ni! 
politycznego i socjologicznego konkretu. 
Ensemble Modern z Peterem Eötvöesem 
zw#aszcza w tej partyturze pokazali subtelny 
kunszt interpretacyjny, doskona#e panowanie 
nad trudnym wykonawczo materia#em. Nieco 
mniej wymagaj(cym utworem by# Ma,ín 
Gun - The Seven Rituals for Purging the Czech 
Lands from the Spirit of Communism Franti,ka 
Chaloupki. I cho& kompozytor przywo#a# tu 
heroiczn( walk" z komunistycznym re!imem 
w Czechos#owacji w latach 50. braci Citrada 
i Józefa Ma,inów, prób" obudzenia narodowej 
to!samo$ci Czechów, trudno w nim odnale'& 
dos#own( ilustracj" dawnych wydarze% czy 
epatowanie s#uchowiskow( narracj(.

Inaczej zadany temat potraktowa# Andris 
Dzen-tis. Czy istnieje lepszy sposób na poznanie 
kraju ni! przez kuchni"? Tym tropem pod(!y# 
#otewski kompozytor, który w partyturze Latvian 
Cookbook zawar# kulinarne przepisy... Pe#ne 
walorów poznawczych wieczory zamkn(# J.nis 
Petra,kevi/s utworem Darkroom, z ciekawie 
zakomponowan( partytur(, w której wida& 
zmy$lne traktowanie barw, niestandardowe, 
a jednak twórcze kojarzenie kolorystycznych 
smaków, #(czenie brzmie% kluczem materia#u 
wykonania instrumentów.

***

Czy muzyka mo!e dzi$ posiada& adres? 
Czy kompozytorzy piel"gnuj( narodowe 
tradycje? Mimo nomadycznego sposobu !ycia 
wspó#czesnych artystów, jak nigdy wcze$niej 
dost"pno$ci dóbr kultury, na wyci(gni"cie r"ki 
bogactwa inspiracji, niemieckie przedsi"wzi"cie 
Woher? Wohin? Mythen, Nation, Identitäten in 
Mittelosteuropa pokazuje, !e m#odzi twórcy 
szukaj( w#asnych korzeni, identyfikuj( si" 

z krajem urodzenia, chc( 
cz(stk" to!samo$ci, mo!e 
nie w sposób banalny 
i oczywisty, ale jednak 
pokaza& publiczno$ci. �

W Sedimetron Pawe# Hendrich odwo#a# 
si" do znanego w geologii procesu sedymentacji, 
a wi"c opadania zawiesiny cia#a sta#ego 
w cieczy, który mo!e prowadzi& do tworzenia si" 
kolejnych warstw. Naukowa inspiracja – cz"sta 
u wroc#awskiego kompozytora – ma w tym 
przypadku jednak szczególne znaczenie. Artysta 
wszak odnosi sedymentacj" do kulturowej 
z#o!ono$ci, do przenikania si" mitów tworz(cych 
wielobarwny konglomerat ponadnarodowych 
to!samo$ci, do idei wspólnych korzeni, jednak!e 
barwionych ciekawymi lokalnymi wariacjami. 
Odzwierciedleniem tego procesu jest muzyka 
fakturalnie bogata, skonstruowana z wyrazistych 
brzmieniowych planów, które twórca ju! to 
nak#ada# na siebie, ju! to demontowa#, obna!aj(c 
kolejne warstwy g#"bokie.

S#owe%ska kompozytorka Nina 
0enk w utworze Twenty In Five na zespó# 
i recytatora podj"#a prób" odpowiedzi na 
pytanie o to!samo$& S#owenii. Wykorzystane 
teksty s#owe%skich artystów i my$licieli, 
niezwykle celne i znakomicie diagnozuj(ce 
kondycj" narodu, wykorzysta#a w sposób 
przejrzysty i znaczeniowo klarowny. Pi"& 
segmentów kompozycji 0enk zbudowa#a 
wokó# zagadnie% politycznych, kulturowych, 
charakterologicznych, wielokrotnie szafuj(c 
autoironi( i gorzkim pesymizmem. W"gierka 
Judit Varga w Entitas odesz#a z kolei od zadanego 
tematu i zaproponowa#a muzyk" semantycznie 
neutraln(, zakorzenion( w awangardowych 
technikach artykulacyjnych, ale przy tym ma#o 
wyrazist( i estetycznie odr"bn(.

Ostatni z bohaterów pierwszego wieczoru 
– 1otysz Kristaps P2terson – w utworze Money 
pod(!y# tropem tyle! oczywistym, co w sposób 
interesuj(co podany. Sporo tu dowcipnych 
skojarze% d'wi"kowych, inspirowanego 
ekonomicznym kryzysem czarnego humoru, 
dystansu, ale i trafnych odwo#a% do dominuj(cej 
w zachodniej cywilizacji kultury pieni(dza.

Drugi koncert otworzy#o prawykonanie 
Kaleidoscope Mateja Bonina, jedna z najlepszych 
kompozycji powsta#ych specjalnie na t" 
okoliczno$&. Dzie#o zmys#owe, sonorystycznie 
zaskakuj(ce, pozbawione realnych odniesie%, 

Czas fascynacji mieszka%ców Europy Zachodniej 
ubo!szymi krewnymi zza wschodniej granicy ju! 
min(#. Wytworzone przez polityków w ubieg#ym 
stuleciu nierówno$ci uleg#y sp#aszczeniu, 
a egzotyczna inno$& komunistycznych krajów 
spowszednia#a. S#owem: relacja hierarchiczna 
ust(pi#a miejsca partnerskiej. Przynajmniej 
oficjalnie. Sytuacja ta odbi#a si" tak!e – jak 
zawsze – w sztuce. O ile w drugiej po#owie 
XX wieku arty$ci zza !elaznej kurtyny byli 
przedmiotem !ywego zainteresowania, ich 
sztuka by#a ho#ubiona nie tylko za walory 
artystyczne, a oni sami adresatami intratnych 
zamówie%, po politycznym prze#omie w latach 
90. oczy Zachodu zwróci#y si" w inn( stron".

Dlatego tak cenn( inicjatyw( by#o 
przedsi"wzi"cie Woher? Wohin? Mythen, Nation, 
Identitäten in Mittelosteuropa, zorganizowane 
przez Goethe-Institut, Ensemble Modern, 
BHF-BANK-Stiftung oraz Musica Viva Radia 
Bawarskiego. Rzecz polega#a na umo!liwieniu 
m#odym kompozytorom z Europy +rodkowej 
– z Czech, 1otwy, Polski, S#owenii i W"gier – 
artystycznego spotkania z muzykami Ensemble 
Modern, którzy prawykonali zamówione 
przez inicjatorów utwory. Nad ca#o$ci( 
czuwa# wytrawny dyrygent i kompozytor 
Peter Eötvöes – sam w"gierski emigrant, 
od wielu lat ju! mieszkaj(cy w Niemczech. 
Kulminacj( przedsi"wzi"cia by#y dwa koncerty 
w grudniu 2012 roku (11 –12) w Monachium, 
poprzedzone dyskusj( z artystami, prowadzon( 
przez muzykologa i krytyka Björna 
Gottsteina, powtórzone 22-23 wrze$nia na 
Warszawskiej Jesieni.

Pierwszego wieczora zabrzmia#a 
muzyka wroc#awianina Paw#a Hendricha, 
Niny 0enk ze S#owenii, Judit Vargi z W"gier 
i Kristapsa P2tersona z 1otwy. Kolejnego 
dnia premier" mia#y utwory Mateja Bonina ze 
S#owenii, coraz bardziej popularnego Franti,ka 
Chaloupki z Czech oraz Andrisa Dzen-tisa 
i J.nisa Petra,kevi/sa z 1otwy. Ju! sam zestaw 
nazwisk i krajów pochodzenia kompozytorów 
sprawi#, !e zgromadzona w monachijskiej 
Mu)athalle publiczno$& zasmakowa#a dzie# 
ró!norodnych, zakorzenionych w rozmaitych 
narodowych tradycjach i pochodz(cych z wielu 
kr"gów inspiracji, repertuaru przeznaczonego 
na zmienn( obsad", a nade wszystko 
$wietnie wykonanego.

Zaznaczy$ 
obecno#$
Daniel Cichy 

fot. Astrid Ackermann


