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NeoQuartet, Kwartet Śląski, LuxNM czy Orkiestra Muzyki Nowej. Współorganizował 
festiwal Musica Electronica Nova 2007 we Wrocławiu. Zajmuje się również publicystyką i 
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A matter of choice 
 

 
Fascynuje mnie zanikanie granicy między 
dźwiękiem rzeczywistym i wirtualnym. Na tym 
pograniczu dźwięk wydaje mi się najbardziej żywy, 
otwarty i wyrazisty. Nieomal wszystko, co w każdej 
chwili słyszymy, możemy nagrać, dowolnie 
przetworzyć i w przeciągu kilku sekund przesłać w 
dowolne miejsce globu. 
 
Zarówno sam dźwięk jak i jego źródło mogą 
wędrować i przybierać złożone niepowtarzalne 
formy. Nieskończona ilość tożsamości, jakości i 
charakterystyk dźwięku wyjątkowo mocno wpływa 
na nasze kulturalne i estetyczne wybory, 
kategoryzacje i decyzje. 
 
Warstwa elektroniczna tego utworu opiera się na 
krótkich samplach (instrumenty, odgłosy wydawane 
przez przedmioty i urządzenia mechaniczne…), 
poddawanych różnym procesom w czasie 
rzeczywistym (filtrowanie, transpozycja, zapętlanie, 
zmiana prędkości odgrywania, odwrócenie itp.). 

 
Orkiestra jest więc czymś na wzór wielkiego samplera, umożliwiającego zespołową 
kreację hybrydalnych brzmień, faktur, struktur, idiomów itp. Obsługa takiego samplera 
staje się  rodzajem fascynującej „gry”, poszukiwaniem niecodziennych zaskakujących 
połączeń i kreacją świeżego dźwiękowego idiomu. Posiada też pewne walory wizualne i 
teatralne. 
 
 
I am fascinated by the phenomenon of blurring the boundaries between real and virtual 
sound. This borderland seems to me the most vivid, open and expressive. Almost 
everything we hear at any moment could be recorded, freely modified and sent within 
seconds to any place in the globe. 
 
Both the sound and its source can wander and become unique complex forms. 
Today we face an infinite number of identities, characteristics and qualities of sounds 
which strongly influence our cultural and aesthetic decisions, selections and choices. 
 
The electronics part in this piece, based on short samples (instruments, objects and 
mechanical devices ...),  undergoes various transformations in real time (filtering, 
transposition, looping, changing the speed of play, reverse playback, etc.). 
 
The orchestra is therefore something like a great sampler, enabling a collective creation of 
hybrid sounds, textures, structures, idioms, etc. Playing such a sampler becomes a kind of 
fascinating “game”, searching for unusual, unexpected sound connections and the creation 
of sonically fresh idioms, with additional visual and theatrical qualities. 
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