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si!" i rozmachem postrzegamy jako „rzeczywiste”. Dopiero gdy 
posta# fizycznego pianisty ukazuje si$ nam na ekranie z kamery 
internetowej wkracza on w umowny %wiat wykonania i w pewnym 
sensie zauwa&amy jego sprawczo%#. Dopiero odbicie w cyfrowym 
pozorze pozwala nam u%wiadomi# sobie rzeczywisto%#.

Piano Hero #2 rozwija ide$ z poprzedniego utworu, tym razem 
umiejscawiaj"c pianist$ przed prawdziwym, fizycznym fortepianem 
obok dodatkowej klawiatury MIDI. Wykonawca w swojej partii stapia 
mechanik$ instrumentu z jego rozszerzonymi cyfrowo mo&liwo%ciami 
(sample nagra' z wewn"trz pud!a rezonansowego) i generuje w ten 
sposób co% w rodzaju rozszerzonej wirtualnie przestrzeni d(wi$kowej. 
Prins dostrzega tu intryguj"c" analogi$ mi$dzy dalszym rozszerzaniem 
(wyczerpanych ju& jak si$ w pewnym momencie mog!o zdawa#) technik 
gry instrumentalnej w przestrzeni rzeczywisto%ci wirtualnej a mi$dzy 
konceptem filozoficzno-naukowym „technologicznej osobliwo%ci”. 

Wed!ug tej hipotezy wkrótce (mo&e ok. 2040 roku?) 
osi"gniemy punkt w którym zniesiona zostanie granica pomi$dzy 
cia!em i jego technologicznymi rozszerzeniami. W ostatnich 
latach dostrzec to mo&na cho#by na przyk!adzie szybko 
udoskonalaj"cych si$ interfejsów BCI (brain-computer interface), 
których celem jest zbudowanie zaawansowanego narz$dzia 
komunikacji bezpo%redniej mi$dzy mózgiem a jego zewn$trznymi 
rozszerzeniami. W ten sposób ucyfrowieniu nie podlega!y by tylko 
gesty (jak w przypadku po%rednictwa myszek czy joysticków) ale 
nawet ju& same my%li, zamiary, wola. Dzi% jeste%my na pocz"tku 
tego procesu – w 2009 roku uda!o si$ przes!a# drog" my%low" 
do komputera 4 bity informacji – ale b"d(my %wiadomi tego, &e 
pr$dko%# zmian technologicznych przyspiesza wyk!adniczo!

W cyklu utworów Fremdkörper (Cia!a obce, pierwszy z 2008, 
dwa kolejne 2010) Prins bierze na warsztat najbardziej elementarny 
problem estetyczny zwi"zany z kwesti" wspomnianej osobliwo%ci: 
problem wspó!istnienia w jednym organizmie ca!kiem obcych 
identyfikacji. Wci"& przecie& co% w udoskonalonym cyfrowo ciele 
b$dzie „moje”, podobnie jak dla ka&dego zaawansowanego programu 
informatycznego „w!asny” b$dzie j$zyk zero-jedynkowy, a nie 
np. system chemicznych interakcji, którym porozumiewaj" si$ 
komórki cia!a. Niemniej w tak rozszerzonym post-humanistycznym 
organizmie stanowi# b$d" te odleg!e morfologicznie elementy jak"% 
jedno%# – cho# przecie& jedno%# wzajemnie sobie obc"! W cyklu 
owych estetycznych etiud Prins bada przynajmniej trzy takie 
podstawowe relacje: przed!u&enie, uzupe!nienie i przeobra&enie.

We Fremdkörper #1 ka&dy z muzyków pod!"cza instrument do 
wzmacniacza gitarowego, a sam gitarzysta dysponuje dodatkowo 
peda!em zniekszta!caj"cym (distortion pedal). Ponadto ka&dy 
z instrumentów zosta! uprzednio nagrany, a nagranie to elektronicznie 
przetworzone. )cie&ka d(wi$kowa z tymi przetworzonymi d(wi$kami 
uruchamia si$ i wysy!ana jest do wspomnianych wzmacniaczy, gdy 
muzyk przestaje gra# na swoim instrumencie. Wszystkie wi$c d(wi$ki 
nale&"ce do ka&dego z instrumentów dobiegaj" z jednego punktu 
w przestrzeni i upodabniaj" si$ do siebie. Cyfrowe przed!u&a cielesne.

We Fremdkörper #2 spotykamy podobny zabieg z u&yciem 
uzupe!niaj"cej %cie&ki d(wi$kowej, ale tutaj rola elektroniki 
staje si$ bardziej konfrontacyjna, kilkakrotnie przerywa ona 
narracj$ utworu szeregiem wtr"ce' – intrusions. Idea utworu 
kr"&y raczej bardziej wokó! uzupe!niania si$ obco%ci, co mo&na 
wyra(nie odczu# we fragmencie w którym gitara elektryczna 
pos!uguje si$ „ludzkim t!umikiem” – odwracaj"c niejako 
zwyczajowa sytuacj$, gdy do zniekszta!cania „naturalnych” 
d(wi$ków u&ywa si$ „sztucznych” rekwizytów. Tutaj swoistym 

o to&samo%# naszej podmiotowo%ci. )wiat cyfrowy budowany jest 
wewn"trz %wiata materialnego, tylko po to, by go zaraz opu%ci#. 
Ludzie tak&e „&yj"” cyfrowo jako swoje w!asne kreacje, bohaterowie 
wirtualnych gier, awatary zamieszkuj"ce internetowe %wiaty. Trudno 
postawi# granic$, gdzie ko'czy si$ jeden %wiat, a zaczyna drugi 
– &o!nierze w Iraku zostali psychicznie przygotowani do zabijania 
przez popularne, krwawe gry komputerowe, a ich akcjom wojennym 
towarzyszy!a odpowiednia „%cie&ka d(wi$kowa”, niczym w teledysku 
lub trailerze do wyimaginowanego filmu, w którym s" oni g!ównymi 
bohaterami. Ich %wiadomo%# zdaje si$ w tej sytuacji roztapia# na 
podobie'stwo %wiadomo%ci gracza komputerowego, którego decyzje 
i fizyczne ruchy przenoszone s" w inn" rzeczywisto%#, lecz on sam 
zachowuje pewien psychiczny dystans do swoich wirtualnych 
poczyna' (oczywi%cie zale&y to te& od stopnia uzale&nienia si$ od 
tego typu aktywno%ci). Pytanie, które warto zada#, mo&na uj"# w ten 
sposób: kto w gruncie rzeczy przejawia swoj" obecno%# w cyfrowym 
%wiecie (w grach, ale i na forach, w komentarzach, w serwisach 
spo!eczno%ciowych itd.) – my sami, czy raczej jaka% zewn$trzna 
wobec „nas” wykreowana i (mniej lub bardziej) anonimowa posta#? 

W utworach Prinsa Piano Hero #1 (2011-12) i #2 (2013) 
zaobserwowa# mo&emy konsekwencje owego rozszczepienia, 
prowadz"cego w aspekcie wykonawczym do silnego konfliktu 
gestycznego. Jeste%my tu bez w"tpienia %wiadkami pewnej „gry” 
(zastanawiaj"ce, &e chyba w wi$kszo%ci popularnych j$zyków 
nie istnieje rozró&nienie leksykalne na „gr$” w sensie zabawy 
czy sportu i „gr$” w znaczeniu odtwarzania muzyki jak równie& 
„gr$” rozumian" jako „flirt” lub „wyzwanie”...) – lecz jest to 
gra owego nowego, wirtualnego typu. Fizyczny wykonawca 
pos!uguje si$ tu awatarem i w ten sposób przy stosunkowo 
ma!ym nak!adzie w!asnej energii dokonuje procesów niezwykle 
skomplikowanych i wyszukanych brzmieniowo steruj"c po 
prostu ich zsamplowanymi filmowymi nagraniami. 

Zabieg ten otwiera ogromne dziewicze pole mo&liwo%ci – do 
tej pory produkcja wyszukanych brzmie' wi"za!a si$ z powa&nymi 
ograniczeniami gestycznymi, co wp!ywa!o rzecz jasna na estetyk$ 
ca!o%ci. Kiedy np. Helmut Lachenmann instruuje skrzypka, by ten 
wolno ci"gn"! smyczkiem po pudle rezonansowym trudno oczekiwa#, 
&e gest ten móg!by pojawi# si$ w kontek%cie nie ograniczanym 
poj$ciami „powolno%ci”, „cicho%ci” czy ew. „pe!nego napi$cia 
oczekiwania”. Wraz z technik" cyfrow" pojawia si$ realna mo&liwo%# 
„gestycznej rewolucji” – odseparowania d(wi$ku od jego cielesnej 
to&samo%ci i wprowadzenie go w %wiat wirtualnej umowno%ci, nadaj"ce 
mu cechy dalekie od fizycznych ogranicze' ruchu i dynamiki. 

I tak w Piano Hero #1 zamaszyste albo te& precyzyjne ruchy 
pianisty w pudle rezonansowym, staj" si$ materia!em do dalszych 
operacji – zostaj" m.in. spowalniane lub odwracane w czasie 
(oczywi%cie wraz z ich d(wi$kowymi konsekwencjami!), a przede 
wszystkim gwa!townie ci$te i konfrontowane ze sob". Prins dokonuje 
tu jednej z najbardziej fundamentalnych rewolucji, demaskuj"c 
i niszcz"c skostnia!" i odtwórcz" mechanik$, która jest w naturalny 
sposób nieodzown" cz$%ci" ka&dego tradycyjnego wykonania. 
Jednocze%nie cyfrowe mo&liwo%ci pozwalaj" mu na znacznie wi$kszy 
radykalizm ni& ten, na który mogli pozwoli# sobie przed dziesi"tkami 
lat inni „dekonstruktorzy gestu”: Ferneyhough i Lachenmann. 

Piano Hero #1 wydaje si$ wi$c utworem dla dwóch 
pianistów: fizycznego i wirtualnego (którego obraz zreszt" 
powinien by# mo&liwie naturalnych rozmiarów), lecz paradoks ca!ej 
sytuacji polega na tym, &e to wirtualnego pianist$ uto&samiamy 
z produkcj" d(wi$ku i to jego „niemo&liwe” gesty, wraz z ich 

Fakt wkroczenia kultury w epok$ cyfrow" – problematyka podj$ta w najnowszej ksi"&ce Harry’ego 
Lehmanna – wydaje si$ oczywisty, cho# wci"& naje&ony problemami oraz wieloma konfliktami 
z instytucjami i przyzwyczajeniami (przestarza!e prawo generuj"ce absurdy i sprzeczno%ci, brak 
odpowiednich przyzwyczaje' i ch$ci dostosowania si$ do nowej sytuacji wydawców i organizacji 
itp.). Nic ju& nie b$dzie tutaj takie jak przedtem, w sytuacji gdy sta!o si$ ostatecznie jasne, &e 
kultura jednak nie jest po prostu towarem – czym% materialnym, podlegaj"cym regu!om prostej 
wymiany handlowej, lecz stanowi rodzaj samokopiuj"cego si$ i samokrytycznego mechanizmu, 
a zarazem wszechogarniaj"cego procesu ogarniaj"cego ca!e spo!ecze'stwa. Powstrzymanie go lub 
próby reglamentacja zawsze prowadz" na manowce – cz!owiek bowiem nie tyle jest konsumentem 
kultury (jak chcia!by dyskurs neoliberalny), ile po prostu &yje w jej %rodowisku i ni" oddycha, 
a im bardziej udoskonalaj" si$ media elektroniczne, techniki przesy!u danych, czy z drugiej 
strony – formy towarzyskich relacji w internecie, tym bardziej upowszechnia si$ to wszystko, co 
wspólnotowe. Wszelkie zjawiska kulturowe oczywi%cie roznosz" si$ t" drog" w pierwszej kolejno%ci.

Trzeba jednak zauwa&y#, &e impet zdigitalizowanej kultury jest zaledwie pochodn" tego 
rozmachu, z jakim cyfryzacja poch!ania ca!y %wiat. Po prostu, gdy wszystko wokó! staje si$ 
cyfrowe, tak samo musi sta# si$ i z kultur". Lecz co dok!adnie znaczy, &e otacza nas ucyfrowiony 
%wiat? Cho#by to, &e w ka&dej sekundzie kto% zapisuje cyfrowo obraz swojego otoczenia. )wiat 
jest nieustannie filmowany i nagrywany – prawdopodobie'stwo &e jakie% nieprzewidziane, 
rzadkie lub bardzo efemeryczne zdarzenie zostanie uwiecznione przez czyj% telefon komórkowy 
ju& teraz jest bardzo du&e, a przecie& wci"& ro%nie wraz ze spadkiem cen tego sprz$tu. To oznacza, 
&e historia nie dzieje si$ ju& na kartach pisanych kronik czy w dokumentach urz$dowych, lecz 
w milionach ma!ych kamer telefonów, palmtopów, lub kamer przemys!owych na ulicach.

Ten stan rzeczy oznacza wszak&e z drugiej strony to, &e jeste%my poddawani nieustannej 
inwigilacji – obserwuje si$ nas na ulicach, w budynkach, czyta nasz" mailow" korespondencj$, 
przechowuje wiadomo%ci sms i monitoruje rozmowy itp. Niedawne rewelacje na ten temat 
(potwierdzone przez rz"dowe autorytety) mog" powodowa# w nas konsternacj$ – do tej 
pory tego rodzaju prze%wiadczenie zarezerwowane by!o tylko dla schizofreników, a dzi% 
staje si$ elementem obiektywnej wiedzy ogólnej o %wiecie i jego mechanizmach. Ju& sam 
ten fakt pozwala si$ zastanowi# nad g!$bokimi zawirowaniami, jakie cyfryzacja wprowadza 
do naszego systemu poj$#. Czy artysta mo&e ten stan rzeczy ignorowa#? Czy& nie wida# 
ogromnego potencja!u krytycznego w tym materiale do%wiadcze' bliskich ka&demu 
wspó!czesnemu cz!owiekowi, potencja!u, po który sztuka przecie& zawsze si$ga!a!

M!ody flamandzki kompozytor Stefan Prins jest jednym z tych, którzy dostrzegli owo 
napi$cie rodz"ce si$ dzisiaj w konfrontacji z technologi" i rzeczywisto%ci" cyfrow". W%ród 
wielu problemów filozoficznych, jakie owo napi$cie stwarza, jednym z naczelnych jest pytanie 
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„rekwizytem” staje si$ rezonuj"ca jama ustna, której zmiany napi$cia poprzez mini-megafony 
modeluj" feedback le&"cej p!asko gitary. Podobny zabieg (cho# nie tak spektakularny) ma 
miejsce w partii saksofonu, na którego brzmienie nak!adaj" si$ równie& okre%lone modele 
napi$cia mi$%ni odpowiadaj"cych za zad$cie. Obco%ci wi$c wspomagaj" si$ i uzupe!niaj".

Fremdkörper #3 to najbardziej ekscentryczny utwór z ca!ego cyklu. Za materia! 
pos!u&y!y tu zupe!nie „obce” estetycznie nagrania wst$pów do piosenek Michaela Jacksona, 
poddane ca!emu szeregowi zniekszta!ce' i radykalnie dekontekstualizuj"cego monta&u. 
Jackson przestaje by# do siebie podobny (sic!). Król Popu sam w sobie stanowi przecie& 
dobry przyk!ad roztopienia swojej cielesnej to&samo%ci – jak zauwa&a Stefan Prins – i wydaje 
si$ niezwykle trafnym przypadkiem internalizowania „obcego cia!a”. Fremdkörper #3 jest 
wi$c muzyk" zniekszta!ce'. Instrumenty graj"ce na pocz"tku utworu w homofonicznych 
blokach stapiaj" si$ w jaki% dziwny megainstrument, przypominaj"cy zreszt" sam w sobie 
szereg zinstrumentowanych sampli, przyspieszaj"cych nagle, gwa!townie obci$tych 
i przefiltrowanych. Ponadto same te instrumenty poddane s" dzia!aniu obcych cia! – spinacze 
na strunach, t!umiki z aluminiowych tacek po mro&onej pizzy, „niew!a%ciwe” ustniki... W tym 
czasie klawiatura MIDI uruchamia kolejne „jacksonowskie” sample i dodatkowo utrudnia 
nam zadanie „uto&samienia” s!yszanego d(wi$ku. Bo i taka jest by# mo&e idea? To przecie& 
d(wi$ki „obce”, pozbawione to&samo%ci, nale&"ce do jakiej% innej sfery akustycznej.

Prins przyznaje, &e inspirowa!y go znalezione w sieci uszkodzone pliki d(wi$kowe. 
Ciekawe, &e dzi$ki cyfrowej rewolucji mo&emy najpierw nieznany d(wi$k us!ysze# a dopiero 
potem go analizowa# i rekonstruowa#, podczas gdy np. Helmut Lachenmann musia! swoje 
d(wi$ki przecie& wymy%la# od zera – nawet gdy by!y one odkryciami przypadkowymi, 
bior"cymi si$ z praktyki, to przecie& oddzieln" trudno%# stanowi!o powtórzenie 
takiego przypadku, je%li nie zosta! nagrany, a co dopiero opisanie i zanotowanie w taki 
sposób, by by!o to zrozumia!e dla innych muzyków. Teraz ka&dy „b!"d” wytworzony 
przez komputerowy program mo&na obserwowa# niejako ze wszystkich stron. Cyfrowa 
rzeczywisto%# pozwala na swobodne operowanie brzmieniami marginalnymi i „niechcianymi”, 
dzi$ki czemu skutecznie kwestionuje tradycyjn" idiomatyk$ instrumentu.

Jednym z ostatnich projektów Stefana Prinsa jest Generation Kill (w mniejszej wersji pod 
nazw" Generation Kill – o"spring 1; domy%le# si$ mo&na, &e kompozytor planuje kolejne ods!ony 
i interpretacje swojego, w pewnym sensie otwartego projektu). Skojarzenie jego wykonania 
z obserwacj" sceny gry komputerowej jest tyle& oczywiste, co zwodnicze. Idea bezrefleksyjnej 
zabawy, imponuj"ca zreszt" technologicznie (mieszanie si$ realno%ci fizycznych i wirtualnych 
przez u&ycie du&ych ekranów wy%wietlaj"cych i zakrywaj"cych dzia!ania tych samych graj"cych 
fizycznie muzyków) staje si$ coraz bardziej ponura i dyskomfortowa dla s!uchacza-widza. Na 
ekranach pojawiaj" si$ zdj$cia z dronów – bezza!ogowych statków powietrznych, których zadaniem 
jest zdalne bombardowanie wrogiego terenu. Bombardowanie sterowane jest z odleg!ych, 
bezpiecznie po!o&onych centrów kontroli i przypomina z tej strony w swej istocie tak" w!a%nie 
wirtualn" zabaw$. Tym jednak razem o realnych fizycznie konsekwencjach. Rzeczywisto%ci 
znowu si$ krzy&uj" ale mamy ju& %wiadomo%#, &e s" one równie „realne”. Dzi% przecie& zarówno 
wojny jak i akty terroru, lub dywersji mog" odbywa# si$ za pomoc" internetu i innych form 
cyfrowego przekazu danych (by wspomnie# cho#by niedawny wirtualny atak na baz$ w Iranie). 

Kompozytor pisze o okoliczno%ciach powstania tego utworu m.in.: „Znalaz!em 
kiedy% przypadkowo na YouTubie klip wideo sprzed siedmu lat, który stanowi! teaser do 
serialu telewizyjnego Generation Kill, opartego na ksi"&ce Evan Wrighta o tym samym 
tytule. Autor opisuje w niej swoje do%wiadczenia reporterskie, z czasów swojego pobytu 
z Pierwszym Batalionem Zwiadowczym korpusu Marines podczas inwazji na Irak w 2003 
roku. Jedno ze stwierdze', które uderzy!o mnie najbardziej wypowiedzia! tam pewien 
&o!nierz: »Najwi$kszego kopa daje to, kiedy idziesz w walk$ z fajn" piosenk" w tle«. Wright 
komentuje to pó(niej: »Taka jest wojna toczona przez pierwsz" generacj$ gry playstation. 
To co mo&na o nich z pewno%ci" powiedzie#, to &e zabijanie w Iraku sz!o im %wietnie«”.

Generation Kill mo&na wi$c w tym %wietle rozumie# tak&e jako utwór polityczny nowego 
typu, wynikaj"cego ze zwrotu performatywnego w sztuce: a wi$c nie si$gaj"cy po ideologiczne 
slogany, jak to bywa!o w przesz!o%ci, lecz przejmuj"cy pewne gotowe funkcyjne STRATEGIE 
z zewn"trz i przez to obna&aj"cy ich istot$; utwór polityczny przez specyficzne dzia!anie, a nie 
sam" tekstualno%# lub/i negatywizm (vide Nono i Adorno – kap!ani pierwszej moderny); utwór 
%wiadomy przy tym swojego obrazu (wszak wszystko jest performansem, g!osi Schechner).

Ten typ istnienia wspó!czesnego dzie!a muzycznego %wietnie opisuje j$zyk Harry’ego 
Lehmanna, który w tego typu hybrydycznej (z punktu widzenia okre%lanego przez wiekowy 

spór o muzyk$ absolutn") postaci upatruje si$ konsekwencji zmiany tre%ciowo-estetycznej. 
Nowo%# materia!u – dawny z!oty cielec pierwszej moderny – staje si$ cz$sto konsekwencj" 
poszukiwa' na ca!kiem innym polu (bo przyznajmy – jednak chyba wci"& nie mo&na powiedzie#, 
&e jej zupe!nie nie ma! D(wi$ki Prinsa zachowuj" jednak charakterystyczn" przekor$ 
i %wie&o%#, mo&liw" do uzyskania dopiero w naszych czasach), z tego wzgl$du &e muzyka 
przestaje dogmatycznie wierzy# w swoj" ca!kowit" autonomi$, lecz wreszcie zauwa&a swe 
uwik!anie w rozmaite konteksty i sposoby odbioru, narzucaj"ce im okre%lone to&samo%ci. 

Sposób odbioru, tak jak autentycznie twórcze my%lenie, to ca!kiem nieabstrakcyjne 
akty woli zmierzaj"ce w okre%lonym kierunku. Uchwycaj"c jakby ten niuans Lehmann 
tworzy poj$cie „muzyki koncepcyjnej”, która poszukuje (upraszczaj"c nieco w tym 
miejscu ów problem) raczej oryginalnych %rodków !"czenia si$ ze %wiatem zewn$trznym 
w krytycznym dialogu, a nie nowego, wielkiego !adu o którym marzyli moderni%ci, czego 
dowodem by! XX-wieczny nadmiar wszelkich „–izmów”. Za ka&dym „–izmem” sta!o przecie& 
marzenie o nowym dyktacie („wielkiej narracji”), a ich sk!óceni wyznawcy oczywi%cie mieli 
%wiadomo%# znajdowania si$ ze sob" w permanentnym stanie ideologicznej wojny. 

Dzi% po tych wojnach pozosta!y zgliszcza wymarzonych wielkich gmachów estetycznych, 
mo&na jednak w nich znale(# ogromn" ilo%# przydatnych i fascynuj"cych przedmiotów. 
Istot" ju& nie jest wzniesienie gmachu, lecz skonstruowanie samego, niepowtarzalnego 
(lub powtarzalnego w zupe!nie inny sposób) dzie!a sztuki, jak pisze Lehmann: „Po tym jak 
awangarda uzna!a refleksj$ artystyczn" za autonomiczn", a postmodernizm autonomi$ 
medium artystycznego utwór mo&e wyzwoli# si$ ze wszystkich uprzednich zwi"zków 
z medium oraz refleksyjnego sk!adnika sztuki i po raz pierwszy zacz"# si$ z powodzeniem 
komunikowa# z systemem sztuki jako autonomiczne (ca!kowicie nieograniczone) dzie!o”.

W swej refleksji nad Rewolucj# cyfrow# w muzyce, Lehmann zauwa&a m.in. to, jak 
bardzo zmieni!a nasze wyobra&enie o brzmieniu poetyka wszechobecnego sampla, jako 
swoistej najmniejszej jednostki d(wi$kowej (w niegdysiejsze miejsce zapisanej nuty). 
Sample s" zazwyczaj heterogeniczne w swojej naturze i operowanie nimi powoduje tym 
samym stworzenie dodatkowego poziomu z!o&ono%ci. Lehmann zauwa&a, &e poetyka 
sampla determinuje akcj$ kompozytora jako dzia!aj"cego nie na nutach, brzmieniach czy 
pojedynczych d(wi$kach, lecz na ca!ych ustrukturyzowanych ju& obiektach d(wi$kowych. 
W tym %wietle oczywi%cie podobne do%wiadczenia Helmuta Lachenmanna (i jego 
inspiracje muzyk" konkretn" w brzmieniu instrumentalnym) wydaj" si$ prorocze. W ten 
sposób tak&e !atwo powi"za# dzisiejsz" atencj$, jak" darz" stuttgardzkiego mistrza 
m!odzi kompozytorzy, z opisanym przez Lehmanna wspó!czesnym zjawiskiem.

Piano Hero #1 Stefana Prinsa zbudowane jest w ca!o%ci z takich mikroobjektów 
d(wiekowych na skal$, której Lachenmann móg!by tylko w latach 70. XX wieku pozazdro%ci#. 
To, &e tak pomy%lana kompozycja w ogóle jest mo&liwa do us!yszenia zawdzi$czamy w!a%nie 
cyfrowej technologii. Innym, ubocznym mo&e aspektem digitalizacji muzyki jest stworzenie 
konkurencyjnych dla papieru no%ników zapisu. Warto przywo!a# tu cho#by projekt Virtual 
score IRCAM-u. Sam Harry Lehmann przywo!uje za% w tym kontek%cie utwór Stefana Prinsa 
Infiltrationen na 4 gitary elektryczne i live electronics, który zapisany zosta! w formie programu 
informatycznego zmiennie kszta!tuj"cego przebieg kompozycji w czasie realnym za ka&dym 
wykonaniem (muzycy graj" czytaj"c z ekranów laptopa). W ka&dej chwili ka&dy z muzyków 
mo&e za&"da# dla siebie nowej instrukcji, lecz wówczas zmienia si$ sytuacja muzyczna ca!ego 
zespo!u. Muzycy staj" wi$c w sytuacji niecodziennej b$d"c niewolnikami swojej kreatywno%ci 
– sytuacja, która by# mo&e czeka nas po stworzeniu d!ugo wyczekiwanej sztucznej inteligencji? 
Czy aby nie b$dzie tak, &e chc"c zosta# wyr$czonym przez jaki% „inteligentny” przedmiot 
nie staniemy si$ sami ostatecznie bezwolnym przedmiotem jego zamiarów wobec nas? 

Infiltrationen to wi$c znowu muzyka koncepcyjna, co nie przeszkadza jej by# odkrywcz" 
tak&e w sensie pewnej „awangardowo%ci”, rozumianej jako penetracja nieznanych mo&liwo%ci 

i brzmie'. W ten sposób w epoce cyfrowej, wraz z Lehmannowsk" zmian" 
tre%ciowo-estetyczn" odradza si$ poj$cie awangardy, jako krytycznego 
i autonomicznego systemu idei artystycznych, który znalaz! wreszcie wyj%cie 
z XX-wiecznego konfliktu konserwatywnego skostnienia i impulsywnej, nieraz 
wspania!ej, lecz obdarzonej nieszcz$%liwie krótkim motylim &yciem, negacji. � 

1 Die Digitale Revolution in 
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Shott, Mainz 2013.

 2 U Lehmanna „medium” 
to aprioryczny system w którym 
przejawia si! materia" – jak 
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