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Praca doktorska zawiera opis twórczości fortepianowej Pierre’a Jodlowskiego w

kontekście muzyki elektronicznej. 

W pierwszym rozdziale autorka pracy przedstawia historię rozwoju muzyki

elektronicznej w ośrodkach europejskich i Stanach Zjednoczonych - od użycia w

muzyce urządzeń elektrycznych, poprzez techniki manualnego sposobu łączenia

dźwięków elektronicznych, aż po kompleksowe zastosowanie komputera w procesie

kompozycji. Opisane też zostały ośrodki badawcze i eksperymentalne związane z

rozwojem muzyki elektronicznej i związani z tymi ośrodkami kompozytorzy, których

twórczość znacząco wpłynęła na rozwój muzyki elektronicznej: Studio Pierre’a

Schaffere’a, Studio Muzyki Elektronicznej działające przy Zachodnioniemieckim

Radiu w Kolonii (Westdeutschlandfunk - WDR), Studio Eksperymentalne Polskiego

Rad ia , IEM Graz, IRCAM, Experimentalstudio des SWR, a także ośrodki

amerykańskie Illinois Experimental Studio i Columbia-Princeton Electronic Music

Center.

Pierwszy rozdział zawiera także opis wybranych dzieł wykorzystujących brzmienie

fortepianu w połączeniu z muzyką elektroniczną. Autorka przedstawiła Kontakte

Karlheinza Stockhausena, Muzykę na taśmę i fortepian Andrzeja Dobrowolskiego,

Echa II Tomasza Sikorskiego, Sonic Countors Vladimira Ussachevsky’ego oraz

Johannesa Kreidlera Studie für Klavier, Audio- und Videozuspielung.

 

W rozdziale drugim przedstawiona została twórczość Pierre’a Jodlowskiego – 

francuskiego kompozytora urodzonego w 1971roku w Tuluzie. 

Działania artystyczne Jodlowskiego obejmują różne kierunki sztuki: muzykę 

elektroniczną, improwizację, muzykę filmową jak i interaktywne instalacje.



Pierre Jodlowski należy do generacji kompozytorów wychowanych w nowej

rzeczywistości technologicznej - rewolucja cyfrowa, która miała miejsce wraz z

rozwojem technologii udostępniła kompozytorom możliwość tworzenia muzyki

elektronicznej bez pośrednictwa instytucji. 

Jodlowski wywodzi się z pokolenia już zespolonego z muzyką elektroniczną,

korzystającego z powszechnego dostępu do elektronicznych archiwów, zarówno

muzycznych, jak i kinematograficznych. 

Autorka pracy opisała wybrane dzieła Pierre’a Jodlowsiego, wśród których znalazły

się utwory napisane na instrumenty solowe, utwory kameralne, a także utwory

skomponowane na większą obsadę muzyków (na ensemble) oraz wielkie formy

wokalno- instrumentalne.

Kompozytor wprowadza do utworów elementy akustyczne i łączy je z elementami

muzyki elektronicznej, gestem muzycznym i scenicznym, wideo oraz ze światłem i

scenografią. Przetwarzając dźwięki Pierre Jodlowski łączy dwa światy: akustyczny i

elektroniczny. W swoich dziełach chce osiągnąć wrażenie, w którym źródło dźwięku

nie będzie dla słuchacza rozpoznawalne. Niejasność wyniknie z kwestii pochodzenia

dźwięku, z roli muzyka na scenie i współtowarzyszących mu niewidzialnych

elementów muzyki elektronicznej.

W swoich utworach Pierre Jodlowski odwołuje się do dzieł innych twórców. W pracy

przytoczone zostały liczne nawiązania kompozytora do dzieł muzycznych, filmów,

malarstwa, a także dzieł literackich. Nawiązania pojawiają się w nowoczesnym

kontekście estetycznym, wykorzystującym współczesne media - warstwę wideo,

elektroniczne ścieżki dźwiękowe.  

Ważną częścią twórczości kompozytora są opisane w pracy utwory na instrumenty

solowe, powstałe we współpracy z wybitnymi francuskimi muzykami. Szczególne

miejsce zajmują kompozycje na fortepian, należące do cyklu Séries, które Jodlowski

zaczął komponować w 2005 roku.

W Séries brzmienie akustycznego instrumentu - fortepianu połączone jest ze ścieżką

dźwięków elektronicznych. Do dźwiękowej warstwy kompozytor dołączył także

element wizualny - stworzył relację pomiędzy muzyką a obrazem. Przez obraz Pierre

Jodlowski rozumie zarówno element czysto kinematograficzny (filmy, fotografie), jak i

mentalny, wykreowany przez wyobraźnię/umysł słuchacza na podstawie usłyszanych

dźwięków głosu bądź instrumentu. Stosowane przez kompozytora połączenia dają

ogromne możliwości inscenizacji koncertów.



Użycie środków elektronicznych wpływa w Séries także na wykonawcę - ma na celu

pobudzenie wyobraźni i wzmocnienie gestu muzycznego podczas koncertu.

W cyklu Pierre Jodlowski łączy ze sobą w bardzo ciekawy sposób awangardę z

historią. Przez użycie nowoczesnych mediów, jest to twórczość bardzo nowatorska, a

przez wirtuozowskie potraktowanie instrumentu, odwołująca się do tradycji literatury

fortepianowej.

W rozdziale trzecim autorka pracy przedstawiła cztery utwory Pierre’a Jodlowskiego

na fortepian i dźwięki elektroniczne, należące do cyklu Séries: Série Noire, Série

Blanche, Série Rose, Série Bleue. 

Rozdział zawiera opis dostępnych materiałów, wymagania techniczne utworów oraz

analizę formalną. Tekst opatrzony jest wybranymi fragmentami partytur oraz

graficznymi komentarzami w formie schematów i tabeli. 

Do każdej część cyklu dołączony został komentarz dotyczący trudności

wykonawczych, jakie pianistka zaobserwowała podczas pracy nad kompozycjami.

Autorka opisuje także właściwości partii elektronicznych utworów i pokazuje obecne

w utworach inspiracje kinematografią i sztukami wizualnymi. 

Série Noire (2005) odnosi się do gatunku thrillera, stąd podtytuł kompozycji. Utwór

jest adaptacją muzyczną wymyślonego przez Pierre’a Jodlowskiego filmu, który łączy

ze sobą fragmenty znanych z kinematografii historii. Partia elektroniczna zawiera

cytaty z trzech filmów: Duna Davida Lyncha, Brazil Terry’ego Gilliama oraz Made in

USA Jeana-Luca Godarda. Fragmenty dialogów z filmów poprzeplatane są muzyką

elektroniczną oraz elementami muzyki konkretnej.

Série Noire skomponowana została na zmówienie Concours international de piano

d’Orléans - międzynarodowego konkursu muzyki XX i XXI wieku dla pianistów. 

Série Blanche (2007) nawiązuje do filmu reżysera François Leterriera - Un Roi Sans

Divertissement z lat 60 -  ekranizacji kryminalnej powieści Jeana Giono o tym samym

tytule. Tak jak w pierwszej części cyklu, również w Série Blanche użycie koloru

stwarza sytuację, w której możliwe będzie zaobserwowanie powiązań między barwą,

muzyką i wyobraźnią słuchacza. Dołączone do Série Blanche fotografie autorstwa

kompozytora, odwołują się do czarno - białej kolorystyki filmu. 

Série Rose (2012) została w dużej mierze zainspirowana erotyką, pornografią i

rozmowami o miłości. Ścieżka elektroniczna zbudowana jest z dźwięków



wygenerowanych przez komputer, odgłosów muzyki otaczającego świata - plusku

wody, wiatru, grzmotów, kroków, jak również cytatów zaczerpniętych z filmowych

dialogów. Utwór powiązany jest z filmem Lost highway Davida Lyncha z 1996 roku -

bardzo zawiłej histori miłości, zbrodni, kłamstwa, pornografii, halucynacji i

irracjonalnych zmian czasu. W Série Rose obecne jest istotne nawiązanie do filmu -

Jodlowski wkomponował kilkuminutowy fragment dialogu z Lost highway w ścieżkę

dźwiękową swojego utworu.

Série Bleue (2013) została napisana pod wpływem dzieł francuskiego malarza Yvesa

Kleina. Muzyka Série Bleue nawiązuje do wrażenia jakie wzbudziły w kompozytorze

oglądane dzieła. Yves Klein zdobył międzynarodowe uznanie jako twórca obrazów

monochromatycznych - wykorzystujących jedną barwę lub jej odcienie. W swoim

utworze Pierre Jodlowski odniósł się do ulubionego koloru Kleina - International Klein

Blue. Série Bleue jest także odwołaniem do złożonej faktury obrazów malarza.

Rozdział trzeci pracy zawiera także opis i dokumentację projektu powstałego w

wyniku współpracy autorki i Pierre’a Jodlowskiego, stworzonego w listopadzie 2014

na zamówienie Festiwalu Filharmonii w Luksemburgu - Rainy Days, Switch the

Lights On. Temat edycji festiwalu w 2014 roku był okazją dla wielu artystów do

wprowadzenia światła, jako elementu kompozycji. W Séries opartych na kolorze

Pierre Jodlowski mógł więc wyreżyserować warstwę wizualną. 

Cztery utwory wykonane zostały w kolejności: Série Blanche, Série Noire, Série

Bleue, Série Rose. Utwory zostały poszerzone o interludia muzyki elektronicznej i

wykonane były bez przerwy między poszczególnymi częściami cyklu. Użycie światła

jako dodatkowego elementu dzieła, podkreśliło idee zawarte w tytułowych

odniesieniach do kolorów.

Załącznikiem do pracy jest płyta CD zawierająca nagranie wspomnianych kompozycji

Pierre’a Jodlowskiego: Série Noire, Série Blanche, Série Rose, Série Bleue.


