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filharmonii i sal koncertowych 
utwory stworzone przez kompo-
zytorów w ciągu ostatnich kilku 
lat. W Rümlingen takiego proble-
mu nie było…

Spory wysiłek

Wracając do festiwalu i jego kra-
jobrazowej formy, każdy utwór 
miał inną scenerię, ale nie dlate-
go, że następowała „zmiana deko-
racji” – podczas szwajcarskiego fe-
stiwalu to publiczność wędruje po 
górach, aby móc wysłuchać kolej-
nych kompozycji. Niektórzy twier-
dzą, że słuchanie muzyki współ-
czesnej to dla nich spory wysiłek. 
W tym przypadku ma to dosłow-
ne znaczenie – uczestnictwo w fe-
stiwalu łączy sięz pokonaniem kil-
kukilometrowej trasy, ale myślę, że 
nikt ze słuchaczy w tym przypad-
ku na to nie narzekał.
Warto było wspiąć się na leśną po-
lanę u szczytu góry, chociażby dla 
doświadczeń takich jak to. Wokół 
spowitej nocą polany z zarośli wy-
łaniają się wydobyte światłem ko-
stiumy z przedstawień operowych. 
Z każdego z nich wydobywa się ci-
cha, jakby słyszana z oddali aria. 
Mieszają się dźwięki Mozarta, Czaj-
kowskiego, Schönberga, Bizeta, Ber-

ga, Brittena – a więc cała historia opery. Na środku 
(niczym w serialu Twin Peaks) stoi czterometrowa 
kobieta w pięknej, czerwonej sukni do samej zie-
mi. Kiedy dobiegające zewsząd arie milkną, suknia 
kobiety rozchyla się nieco i ukazuje siedzącą tam 
akordeonistkę. Rozpoczyna się utwór Mischy Käse-
rana sopran (wokalistka stojąca na wysokim, ukry-
tym pod suknią stelażu) i akordeon.
Najbardziej radykalnym utworem zeprezentowa-
nym na festiwalu było Nicht-Westliches Hören (nie-
zachodnie słuchanie) Petera Ablingera, w którym 
jedynym słyszalnym dźwiękiem był wiatr na gór-
skim stoku. Konceptem kompozytora były nato-
miast okoliczności, w jakich słuchacze mogli de-
lektować się ciszą – w siedmiu białych „kostkach”, 
nawiązujących do namiotów Beduinów, ale po-
zbawionych dachów (cztery białe płócienne ścia-
ny i błękit nieba nad głowami…), rozłożone zostały 
orientalne dywany. Po obowiązkowym zdjęciu bu-
tów i zajęciu miejsca wewnątrz słuchacze dostawa-
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Bo czymże jest muzyka współczesna? Wydawać 
by się mogło, że sama nazwa definiuje ją dosta-
tecznie – muzyka tworzona współcześnie. Tyle, 
że dziś muzyką współczesną nazywamy tak-
że utwory skomponowane niemal 100 lat temu. 
Tymczasem dodekafoniczna twórczość Arnol-
da Schönberga była współczesna, w najlepszym 
przypadku, naszym dziadkom. Patrząc więc na 
temat „racjonalnie”, każda epoka miała swo-
ją muzykę współczesną i zawsze była ona trud-
na do zaakceptowania przez ówczesnych słucha-
czy. W historii muzyki nie brak na to dowodów. 
Na początku XVII wieku Giovanni Maria Artusi, 
mówiąc o „nowych kompozytorach” – twórcach 
baroku i opery (w szczególności o Monteverdim) 
twierdził, że zaprzedają oni, niszczą i rujnują kla-
syczne zasady, na których opiera się prawdzi-
wa muzyka. Także przyjęcie muzyki Beethovena 

przez jemu współczesnych wbrew 
pozorom nie było łatwe.
Przy okazji związana z tym cie-
kawostka. Nauczyciel Beethovena 
Christian Neefe u schyłku XVIII 
wieku nie krył swej konsterna-
cji po wysłuchaniu koncertu, któ-
rego program był w całości zło-
żony z  utworów kompozytorów…, 
którzy już nie żyli! Uznał to za in-
teresujący eksperyment, ale był 
przekonany, że tego typu „wybry-
ki” pozostaną raczej ekstrawagan-
cją niż praktyką koncertową. Dziś, 
jak na ironię, jeśli nie odbywa się 
sprofilowany pod tym kątem fe-
stiwal, albo specjalne wydarzenie, 
trudno znaleźć w programach 
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li tradycyjnie parzoną, miętową herbatę. Gdy wiatr 
poruszał płachtami płótna, które stanowiły ścia-
ny namiotów odsłaniały się fragmenty krajobra-
zu, co robiło szczególne wrażenie podczas zachodu 
słońca. Azyl pozwalający odizolować się od natłoku 
dźwięków naszej cywilizacji…
Nie sposób opisać wrażeń z wszystkich siedmiu 
utworów, ale niesamowite wrażenie robiła też kom-
pozycja Manosa Tsangarisa na głos, perkusję i drze-
wa, w której za pomocą kilku rodzajów oświetle-
nia z niezwykłą precyzją zainstalowanego w lesie 
(od lampek w mchu, przez reflektory w krzakach, 
po snopowe oświetlenie ogromnych drzew), twór-
cy osiągnęli efekt niezwykłej żywej scenografii do 
swego muzycznego performance’u. Niepowtarzal-
ną, zupełnie odrealnioną atmosferę wykreowała 
też Clara Iannotta swoim, opartym na elektronicz-

nych brzmieniach i wykonanym 
w wiejskiej stodole utworem.
Muzyka współczesna bywa nieła-
twa w odbiorze, ale sposób jej po-
dania może znacząco wpłynąć na 
wrażenia słuchaczy. Czasem po-
trzeba nieco dobrej woli i wysiłku 
– nie tylko tego w postaci przejścia 
kilku kilometrów w górach… Je-
stem przekonany, że warto. Mimo, 
że fani jazzu i rocka wyznają czę-
sto spopularyzowaną przez Jima 
Jarmuscha zasadę, że najlepsze na 
świecie połączenie to kawa i pa-
pierosy, przewrotnie zaproponuję, 
żeby czasem spróbować ziemnia-
ków z szampanem. �
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