
Wywiad z kompozytorem_Marcinem Gumielą , Dom Muz Toruń, 18.11.16

- Które ze znanych form dokumentacji są najbardziej adekwatne do charakteru działań?

- Do tego działań, tak? form dokumentacji? To myślę… to jest  ciekawe właśnie to badanie głowy 
twórcy przez urządzenie EEG bo sam jestem ciekawy właśnie z punktu swojego widzenia, zawsze 
byłem ciekawy gdzie… jaka jest reakcja moja na odbiór utworu. Bo generalnie wiem, że ja bardzo 
przeżywam jak odbierany jest mój utwór. Czasem mam wrażenie, że bardziej niż wykonawcy to 
przeżywają. I dosyć też jest ciekawe, moim zdaniem przy takich sytuacjach, też mnie interesuje kiedy 
jest ten proces prekompozycyjny, prekompozycji u twórcy, u kompozytora bo mam wrażenie, że nie 
wiem kiedy ja zaczynam komponować. Wiem, że już zapisuje i wiem, że to już jest kompozycja
i zawsze mnie zastanawia ten fakt, kiedy ten utwór we mnie powstaje i to ciężko udokumentować 
wtedy, ale można udokumentować  odbiór emocjonalny i ten właśnie jak się zachowuje mój mózg.  
To jest ciekawe badanie, moim zdaniem . 

-  A czy miałeś jakieś oczekiwania odnośnie przebiegu eksperymentu? 

- No oczekiwania są takie, jakie już wcześniej wstępnie powiedziałem, że jest to ciekawe jak reaguje 
nasz organizm na odbiór tego dzieła, właśnie jak reaguje najbardziej chyba mówi się w tym momencie
jak aktywny jest dyrygent, który tym kieruje i myślę, że tutaj dużo będzie takich bodźców ciała
i umysłu jak kto reaguje. W każdym bądź razie sam proces właśnie odbioru emocjonalnego jaki jest.

- A czy czułeś się teraz inaczej niż podczas dotychczasowych akcji? 

- Znaczy...starałem się po porostu neutralnie podejść do odbioru tego wydarzenia, bez dodatkowych 
emocji i chciałem tylko, żeby ta muzyka na mnie działała. Oczywiście za każdym razem jest coś 
wyjątkowo i tutaj też coś było wyjątkowo. przede wszystkim... bo utwór polega na tym, że za każdym 
razem trochę inaczej brzmi. I on mnie też zaskakuje. I on mnie też zaskakuje, bo ponieważ tworząc ten
utwór, dałem bardzo swobodę i wykonawcom i dyrygentce, swobodę doboru i to w jakiej kolejności 
będą części wykonywane utworu i też możliwość wykonywania różnych efektów dźwiękowych, które 
muszą -nie muszą a mogą. I to jest ciekawe, że sam zespół mnie zaskakuje za każdym razem jak 
wykonuje ten utwór  i to jest za każdym razem coś wyjątkowe jeśli chodzi o ten utwór. 

- Czy wprowadzenie urządzeń pomiarujących i prezentujących przekaz na żywo, wpływa na 
"przestrzeń" i konstrukcję działania?

- jeszcze raz poproszę

- Czy wprowadzenie urządzeń pomiarujących i prezentujących przekaz na żywo, wpływa na 
"przestrzeń" i konstrukcję działania?

- Ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie czy to wpływa czy nie. Tak uniwersalnie mówiąc, to myślę, 
że... na pewno to jakiś wpływa na odbiór tego dzieła no bo zawsze jakieś dodatkowe urządzenie.
Nie wiem czy dobrze rozumiem pytanie czy o to w tym chodzi

-Tak

- także na pewno, każdy dodatkowe bodźce jakoś wpływają na nas. Mimo, że chciałem się od tego 
uwolnić, tylko czysto emocjonalnie  odbierać ten utwór, ale urządzenia na pewno mają jakiś wpływ. 



- Mhm, po części już o tym mówiłeś, ale czy obserwowanie działania, którego jesteś autorem, ale tak 
fizycznie, bezpośrednio w nim nie uczestniczysz jakoś wpływa na ciebie? Czy jest możliwe w trakcie 
eksperymentu wejście w stan takiego totalnego pochłonięcia flow?

- No…wciąga mnie to. Wciąga no bo słuchając tego utworu mi się  pobudzają dodatkowe zmysły
i pomysły, co mogę jeszcze kolejnego stworzyć, coś nowego. Coś takiego mam, że jak słucham utworu,
czy cudzego utworu czy swojego od razu się pobudza wyobraźnia na kolejny jakiś  utwór, co mógłbym 
lepiej zrobić, co mógłbym poprawić . albo zupełnie co innego niż dotychczas zrobiłem. Także na 
pewno to pobudza moją wyobraźnię. Każde wykonanie pobudza moją wyobraźnię na kreatywne 
działanie w jakimś dziele muzycznym. 

- Dziękuję    

     


