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Streszczenie w j?zyku polskim

Trzonem podstawowym badari zawartych w niniejszej pracy jest opis nowatorskich,
wokalnych technik wykonawczych wystgpujqcych w operze Czarodziejska
goraPawla Mykietyna, napisanej wedfug powieSciThomasa Manna, do libretta
Malgorzaty Sikorskiej-Miszczuk - premiera Swiatowa czerwiec 2015, Festiwal Malta w
Poznaniu.
Nowatorski charakter wokalnych technik wykonawczych wynika z samego ich zapisu
ptzez kompozytora w par$turze dziela. Notacja Pawla Mykietyna kwestionuje
wykonawc6w wzglgdem wyboru adekwatnych technik pozwalajqcych na jej
realizacjg. Techniki wokalne sq badane w oparciu o takie wymiary dzieta, ktore
wphywajq na formg ich realizacji. Wyszczeg6lni6 nalezy:

. techniki narzucone zastosowaniem ptzez kompozytora autorskiego
konceptu Spiewu zgloskamiwykorzystanego po ruz pierwszy w jego
utworze t-adnienie;

. techniki wynikaiqce z nowatorskich funkcjijakie kompozytor nadaje zapisowi
cwier6tonowemu;

. techniki zwiqzane z propozyqami nowatorskich potqczef migdzy rejestrami
gicsowymi;

. technikizaleilne od rezyserii iscenografii;

. technikiwynikaiqce ze specyficznego zapisu Pawta Mykietyna figczenie
alikwotowe, improwizacja gardlowa...).

Najbardziej nowatorski aspekt na ptaszczy1nie wykonawczejprzqawia sig w
zastosowaniu niekonwencjonalnych dla opery form fonacji. Kompozytor nie ubiega
sig do ich uzycia w celu uzyskania specyficznego efektu estetycznego stylistycznie z
nimi zwiqzanego. Przeciwnie, odwotuje sig do nich na zasadzie konwencjonalnego
materiatu wokalnego. Eklektyczne nawarstwienie poszczegolnych nietypowych dla
opery fonacji, dzigki mistrzostwu Pawta Mykietyna, nadaje estetycznej i stylistycznej
spojnoSci dzietu.

Wobec braku na dzief dzisiejszy prac badawczych zar6wno wzglgdem tworczo6ci
kompozytora jak i wzglgdem premiery Swiatowej Czarodziejskiej gory, niniejsza
praca dq2y do czg6ciowego uzupelnienia brakujqcej dokumentacji naukowej. W
oparciu o wywiady z tworcami, nagranie dzida, materialy zwiqzane z opisem etapow
pracy przygotowujqcych do realizacji premiery, uczestnictwo autora przedstawionych
badah w obsadzie opery, niniejsza praca stanowi propozycjg dokumentacji procesu
tw6rczego jaki doprowadzil do powstania utworu. W tym celu opisane i zanalizowane
zostaly nastgpujqce elementy skladowe dzieta: minimalistyczne libretto, notacja



zastosowana w par$wze ijej powiqzanie z podktadem muzycznym, scenografia,
rezyseria. Kaildy z nich zostal wkomponowany w warstwg dziela na zasadzie
autonomicznego nawarstwienia, nie zaS na zasadzie koherentnego dopetnienia. W
ten sposob ka2dy z povry2szych element6w wplywa na ksztatt i odbior kofcowy
dzieta.
Pawel Mykietyn buduje swoj dyskurs muzyczny w oparciu o bardzo r62norodne
elementy stylistyczne i estetyczne. Niemniej jednak, pomimo ewidentnego charakteru
eklektycznego, w odbiorze dzieta na pierwszy plan wysuwa sig jednoznacznie
autorski Swiat d2wigkowy i estetyczny kompozytora. Wszystkie srodki muzyczne
skladajqce sig na pisownig kompozytora sq przepuszczone ptzez autorskie filtry
zastosowania precyzyjnych algorytm6w przyspieszania i zwalniania czasu do tego
stopnia, 2e stajq sig one podstawowymi czg6ciami skladowymi dziela. Zastosowanie
niezmiennego czasu muzycznego podkladu komputerowego wobec obecno6ci
scenicznej /ive wykonawc6w wplywa, paradoksalnie, na zwigkszenie przypadkowo6ci
interpretacji przy ka2dym nowym wykonaniu.

Na zakofczenie, praca stawia pytanie czym bytaby opera Czarodziejska goraw
odmiennych okolicznoSciach tworczych (przy odwotaniu sig do odmiennej obsady,
innej scenografii i odmiennej rezyserii). Zastosowanie przez Pawta Mykietyna
niepowszednich dla opery form fonacji na tej samej plaszczylnie z ich
standardowymi odpowiednikami, nadaje im konwencjonalnego wymiaru w
perspektywie dalszego rozwoju pisowni i wykonawstwa dziet operowych XXI wieku.
Pracg konczy refleksja na temat przystosowania programow Swiatowego wokalnego
szkolnictwa wyzszego wobec ewidentnych zmian w technikach wykonawczych, do
ktorych odwotuje sig coraz czg6ciej wspolczesna pisownia operowa.


