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« Zapowied! siódmego programu Program 7: Sound poetry - ... »
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98,6 MHz internet: afera.com.pl Prowadzenie: Patryk Lichota i Piotr Tkacz.
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Wywiad z Jaapem Blonkiem

Wywiad zosta" przeprowadzony 12.11.2007, w Galerii AT, na krótko przed
wernisa#em wystawy Blonka.

Piotr Tkacz: Jak przeczyta"em, jako artysta zaczyna" Pan od saksofonu i matematyki,
czy ona tak#e jest wa#na dla Pana jako twórcy?

- Na pocz$tku matematyka nie by"a tak wa#na, zrezygnowa"em z niej, nie
sko%czy"em studiów. By"em zainteresowany poezj$ i muzyk$, g"ównie jazzem i free-
jazzem. Szuka"em dróg na wyra#enie siebie, swoich emocji, dopiero pó!niej
matematyka sta"a si& wa#na przy tworzeniu. Zw"aszcza w ostatnich latach wi&cej
pracuj& z komputerem, programuj& na potrzeby komponowania, tworz& obrazy i
animacje.

Co do j&zyka, wiem o pewnych specyficznych cechach j&zyka niderlandzkiego. Czy
czuje Pan, #e ten j&zyk predestynuje do tak szerokiego u#ycia g"osu?

- To mo#e zbyt silnie powiedziane. Ale w tym j&zyku jest du#o ró#nych d!wi&ków, co
u"atwia im mówienie równie# w innych j&zykach, bo wiele z tych d!wi&ków jest
obecnych w niderlandzkim. Na przyk"ad hiszpa%ski ma ograniczon$ liczb& d!wi&ków,
jest tylko pi&' samog"osek, a w niderlandzkim jest o wiele wi&cej. To u"atwia
u#ytkownikom tego j&zyka mówienie w innych j&zykach, a tak#e pomaga tworzy'
sound-poetry.

A ten moment kiedy odkry" Pan poezj& d!wi&kow$, to najpierw by" Hugo Ball, Kurt
Schwitters….i kto( wi&cej?

- Tym zupe"nie pierwszym utworem by" wiersz Baala, potem Schwittersa, zacz$"em
szuka' kolejnych. Na pocz$tku najwa#niejszy by" dadaizm, Raoul Hausmann i inni mu
wspó"cze(ni. A potem Antoin Artaud, on by" bardzo wa#ny, nie tylko na polu sound-
poetry, ale tak#e ze wzgl&du na jego pomys"y dotycz$ce teatru, pisarstwa.

A Marinetti?

- Hm, Marinetti mniej mnie interesuje, czasami wykonywa"em jego utwory, ale jego
twórczo(' jest dla mnie jak muzyka programowa. Moim zdaniem jest powi$zana z
XIX-wieczn$ muzyk$ orkiestrow$, gdzie mamy oddawania d!wi&ków natury, np.
burzy. Marinetti czyni podobnie, je(li chodzi o wojn&, odg"osy strza"ów z karabinu.

Czyta"em te# Pa%sk$ wypowied! o Theo van Doesburgu, czy móg"by Pan przybli#y'
jego posta', bo wydaje mi si&, #e jego twórczo(' nie jest tak znana.

- S$dz&, #e by" on wa#niejszy, ni# ludzie zdaj$ sobie spraw&. Wykonuj& jego utwory,
tak#e podczas mojego wyst&pu w Poznaniu znajd$ si& one w programie. My(l&, #e
jego pomys"y malarskie, architektoniczne, jak te# te dotycz$ce poezji by"y wa#ne. Dla
Schwittersa spotkanie z Doesburgiem by"o owocne.

Kiedy zacz$" Pan komponowa', czy mo#e – rysowa', partytury?
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Kiedy zacz$" Pan komponowa', czy mo#e – rysowa', partytury?

- To by"o po tym jak odkry"em, nauczy"em si& mi&dzynarodowego alfabetu
fonetycznego. Jest tam wiele znaków, symboli, bardzo szybko zorientowa"em si&, #e
jest wiele d!wi&ków mowy, których ten alfabet nie zawiera. Wi&c zacz$"em je
tworzy' na w"asn$ r&k&, potem powsta"y pierwsze partytury. Na pocz$tku s"u#y"y
tylko mi, by"y pomocne w zapami&tywaniu pewnych rzeczy. Potem dosta"em
propozycj& wystawy, w 1993 na festiwalu sound-poetry w Szwecji. Od tego czasu
tworz& te# wi&ksze prace, czasem znaki nie odnosz$ si& tylko do konkretnego
dzia"ania, mo#na je odbiera' w sferze estetycznej.

To znaczy, #e te partytury maj$ by' wykonywane, czy które( z nich mog$ by'
równie# uznane za obrazy, czy mo#e obie mo#liwo(ci jednocze(nie?

- My(l&, #e wszystkie z nich mog$ by' wykonane, ale niektóre s$ bardzo dok"adnymi
oznaczeniami d!wi&ków, a w przypadku innych ka#de wykonanie mo#e prowadzi' do
nowego rezultatu, nawet je(li to ja jestem wykonawc$. Niektóre maj$ kombinacj&
d!wi&ków, tak jak tamten [wskazuje], gdzie jest z"$czonych kilka znaków
fonetycznych. Wykonanie takiej figury jest niemo#liwe dla jednej osoby, potrzeba
dwóch lub wi&cej osób.

A propos alfabetu fonetycznego, mówi" Pan, #e kiedy we!mie rok wolnego (od
wyst&powania), to napisze ksi$#k& systematyzuj$c$ Pana zapis. Wzi$" Pan ten rok
wolnego – czy ksi$#ka zosta"a napisana?

- Gdzie to przeczyta"e(? nie wiem…

By" taki wywiad…

- Hm, mo#e kto( chcia" #ebym napisa" tak$ ksi$#k&, ale to co innego [(miech]. Nie
wiem, czy to jest bardzo przydatne, #eby tworzy' tak$ ksi$#k&, jak z przepisami.
Ka#dy pojedynczy g"os jest tak wyj$tkowy, my(l&, #e nale#y da' ka#demu wolno('
robienia tego, czego chce, rozwijania w"asnego stylu. U#ywaj tej notacji, ale dla
siebie, nie wiem, czy chcia"bym zrobi' z niej ogólny system. To jest trudne, bo jest
wiele d!wi&ków, które nie ka#dy umie wykona', np. ten [prezentuje]. Kiedy mam
zaj&cia z grup$, najwy#ej jedna-dwie osoby potrafi$ to zrobi', zazwyczaj nikt. Ale gdy
jest to klasa ze szko"y podstawowej, to po"owa dzieci mo#e go wykona'. To
zadziwiaj$ce. Albo gdy jestem w Stanach Zjednoczonych, mam warsztaty i
prezentuj& im taki d!wi&k [przyk"ad] – to oni nie maj$ poj&cia, jak to zrobi'. Porusza
si& ta ma"a rzecz, …, ale we Francji ludzie do tego przywykli, potrafi$ to wykona',
jest to dla nich zwyk"e, bo wyst&puj& w ich „r”. No a tego „r” zwykle nie mog$
powtórzy' Chi%czycy.

Kiedy Pan wyst&puje to my(li o d!wi&kach jako nale#$cych do j&zyka, czy d!wi&kach
jako takich, samych w sobie?

- Niektóre s$ cz&(ciami j&zyka, my(l& wtedy o ich znaczeniu. Kiedy wyst&puj& w
Holandii to mam w programie wi&cej tekstów, eksperymentalnych tekstów, wiele z
nich odnosi si& do znaczenia j&zyka. S$ bardzo trudne do prze"o#enia, niektóre moje
teksty zosta"y prze"o#one na angielski, niemiecki, hiszpa%ski, ale bardzo niewiele. W

krajach jak ten, których j&zyka nie znam zbyt dobrze, to jest trudniejsze. Gdy pracuj&
z czystymi d!wi&kami, czuj& si& bardziej jak muzyk.

To czy jest ró#nica gdy gra Pan z muzykami, instrumentalistami, czy u#ywa Pan
wi&cej czystych d!wi&ków, czy to nie wprowadza zmian?

- Nie staram si& na(ladowa' instrumentów, szukam d!wi&ków, które b&d$
wspó"gra"y, wejd$ w dialog. Czasem wykonuj& tekst z towarzyszeniem instrumentów,
ale wtedy na warstw& wokaln$ wp"ynie gra instrumentów. To zawsze polega na
s"uchaniu, reagowaniu na d!wi&ki, sytuacj&.
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Chcia"em zapyta' o u#ycie elektroniki, wydaje mi si&, #e to taka droga: najpierw kto(
inny samplowa", edytowa" Pana g"os, a potem Pan sam zacz$" go przetwarza', na
w"asny u#ytek.

- Nie, to nie by"o tak, pierwsze rzeczy z u#yciem elektroniki, przetwarzaniem zrobi"em
sam. To by"y proste operacje, jakie( urz$dzenia, którymi mog"em zmienia' wysoko('
d!wi&ku, odwraca' go. W 1993 kupi"em pierwszy prosty sampler i zacz$"em
próbowa' na nim samplowa' mój g"os. Potem wspó"pracowa"em z artystami
u#ywaj$cymi elektroniki. Od ok. 8 lat pracuj& z komputerem, na nim obrabiam mój
g"os. U#ywam potem tych d!wi&ków w czasie wyst&pów, improwizacji, ale tak#e w
kompozycjach. Na trzeciej p"ycie Braaxtaal, „Dworr Buun” s$ d!wi&ki, które brzmi$
jak linie basu, ale zosta"y stworzone z mojego g"osu, podobnie z d!wi&kami
perkusyjnymi. Ludzie, którzy tego nie wiedz$ s$dz$, #e to sampler, syntezator czy
co( innego, ale wiele d!wi&ków pochodzi z mojego g"osu. Cz&sto bazuj& na moim
g"osie, ale od kilku lat interesuj$ mnie te# d!wi&ki syntetyczne, wygenerowane z
poszczególnych sinusoid.

Nie wiem, czy s"ysza" Pan opini& Phila Mintona, #e on pracuj$c z g"osem stara si&
powróci' do stanu przedcywilizacyjnego, #e dla niego g"os jest czym( pierwotnym.

- Kto to powiedzia"?

Phil Minton.

- Aha…tak, my(l& #e to prawda. G"os jest podstawowym sposobem dotarcia do
innych ludzi, bardziej bezpo(rednim ni# instrument. Na pocz$tku by"o dla mnie wa#ne
aby si& prze"ama', na saksofonie próbowa"em zagra' te wszystkie ró#ne d!wi&ki. A
potem zupe"nie nagle odkry"em, #e g"osem mog& je stworzy' o wiele "atwiej i
bardziej naturalnie.

No i tradycyjne pytanie o plany na przysz"o('.

- Ha, nie planuj& przysz"o(ci, wszystko dzieje si&, tak jak si& dzieje. Obecnie g"ównym
moim polem zainteresowania jest tworzenie muzyki, sound-poetry, tekstów przy
u#yciu symulacji naturalnych procesów. U#ywam komputera dla symulacji procesów
genetycznych, neurologicznych i tworzenia organicznych kompozycji i struktur dla
mojej muzyki i poezji. Mo#e to brzmi bardzo teoretycznie, ale to dla mnie nowy
kierunek, który pozwala tworzy' ró#ne utwory, bardzo #ywe. Nie boj& si& (cis"ych
struktur bo w czasie wyst&pów one o#yj$.

Bardzo dzi&kuj& za wywiad.

sobota, 01 grudnia 2007, audiosfera
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