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Jak i czym brzmi Wrocław?
Myślę, że dla każdej osoby brzmi inaczej. Brzmienie przestrzeni 
miejskiej to zjawisko, które jest w ciągłym ruchu. To aura dźwię-
kowa ma znaczny wpływ na percepcję danego miejsca. Warto 
zadać sobie pytanie: jak brzmi przestrzeń, w której żyję? Jakie 
dźwięki dziś słyszałam/em? Sonosfera czy audiosfera to cało-
kształt zdarzeń audialnych występujących w danej przestrzeni – 
to zjawisko bardzo złożone i w większości niepowtarzalne. W pra-
cy nad „Wrofonią” poszukiwałem zarówno brzmień ikonicznych 
dla Wrocławia (takich jak symboliczne „serce miasta” – dzwon 
zegarowy), jak i dźwięków, które występują poza zakresem sły-
szalnym, czyli poniżej 20 Hz i powyżej 20 kHz. Przestrzeń miejska 
kryje w sobie ogromną ilość inspirujących barw.

„Wrofonia” brzmi dźwiękami analogowymi i przetwarzanymi 
cyfrowo. Jak wyglądała praca nad tą kompozycją? W czym 
była podobna, a w czym zupełnie różna od tego, jak zazwyczaj 
pracuje Pan nad partyturą?
Pracę nad „Wrofonią” podzieliłem na trzy etapy: nagrania w prze-
strzeni miejskiej, selekcję brzmień i programowanie wirtualnych 
instrumentów oraz kompozycję i produkcję muzyczną. Elementem 
wspólnym jest powstanie idei – zawsze komponuję w wyobraźni, 
a pomysły zapisuję tradycyjnie ołówkiem na papierze nutowym. 
To, co różni kompozycję tradycyjną od elektroakustycznej, to 
możliwość stworzenia własnych brzmień od podstaw. Instrumenty 
tradycyjne to wspaniałe medium, jednak równie interesującym no-
śnikiem idei jest zespół instrumentów wirtualnych ujętych w for-
mę kompozycji elektroakustycznej. Tworząc taki utwór, kompozy-
tor staje się również wykonawcą –nagrywa, programuje i produkuje 
brzmieniowy świat utworu. To fascynujący proces.

Latem zeszłego roku opublikował Pan cykl edukacyjny  
„Cztery kolory roku”. Utworów o tytułach „Wiosna” czy  
„Jesień” trudno nie skojarzyć z opus magnum Vivaldiego  
– czy to klasyczne dzieło było dla Pana punktem odniesienia? 
Jakie były Pana strategie, jeśli chodzi o obrazowanie zjawisk 
przyrodniczych?

A R K A D I U S Z A
K Ą T N E G O

Cykl „Cztery kolory roku” otwiera nową przestrzeń w mojej 
twórczości. Są to utwory skomponowane z myślą o najmłod-
szych wykonawcach. Reprezentacja natury w muzyce wielkich 
kompozytorów, w tym arcydzieło Vivaldiego, stanowi dla mnie 
źródło inspiracji i wiedzy kompozytorskiej. Do tytułowych „ko-
lorów roku” w moich miniaturach podchodzę inaczej – zarówno 
metaforycznie, jak i ilustracyjnie. To rodzaj impresji, wrażenia, 
wspomnienia. Każda z części zbudowana jest na innej strukturze 
rytmiczno-harmonicznej. „Wiosna” to dwie struktury wznoszą-
ce, „Lato” – struktury: wznosząca i opadająca, „Jesień” – dwie 
struktury opadające, „Zima” – opadająca i wznosząca. Cała forma 
w odniesieniu do procesów występujących w naturze stanowi za-
mkniętą pętlę, w której kolejne struktury – „kolory” – poddawane 
są płynnym przejściom na zasadzie gradientu. 

Finał 2020 roku to dla Pana także obrona doktoratu na 
 Akademii Muzycznej. Złożyła się na niego symfonia  
i rozprawa zainspirowane „nieskończonością w iluzjach  
wizualnych oraz audialnych”. O jakich iluzjach tu mowa?
W swojej twórczości staram się łączyć sztukę i naukę. III Sym-
fonia to utwór na wielką orkiestrę, nawiązujący do świata iluzji 
i mechanizmów ich działania, które eksplorowałem w mojej pracy 
doktorskiej w celu stworzenia własnej, posiadającej cechy iluzo-
ryczne, struktury i włączenia jej do muzyki symfonicznej. „Efekt 
niekończącej się siatki” zbudowałem w 2019 roku. W ogromnym 
skrócie: jest to konstrukcja, w której – w zależności od dystrybucji 
w przestrzeni brzmieniowej – ten sam materiał wykazuje różne 
doświadczenia słuchowe oraz posiada inne cechy temporalne. 
Efekt ten zainspirowany jest „Shepard Tone”, „Shepard-Risset 
Glissando”, jak również osiągnięciami Diany Deutsch, Lionela 
i Rogera Penrose’ów oraz sztuką Mauritsa Cornelisa Eschera. 

Miniony rok był dla Pana niezwykle pracowity. Czy pande-
miczne zamknięcie, samotność w czterech ścianach, może 
być dla działalności kompozytorskiej twórcze? Czy może  
odczuł Pan też negatywne skutki przymusowej izolacji  
i dystansu od publiczności?
W kontekście „Wrofonii”, w 2020 roku Wrocław brzmiał inaczej, 
ciszej – niektóre miesiące przywoływały wrażenie muzycznej 
pauzy. Mam nadzieję, że już niedługo brzmienie Wrocławia 
wypełni się brakującymi pasmami częstotliwości. Paradoksal-
nie, w codziennym życiu kompozytorów zmieniło się niewiele. 
Długimi miesiącami pracujemy w studiu nad ideą, partyturą czy 
produkcją utworu. Pandemia utrudniła możliwość prezentacji 
utworów na żywo w formie koncertowej, czego szczególnie mi 
brakuje. Myślę, że z doświadczenia pandemii wyjdziemy mądrzej-
si i silniejsi, a kultura odrodzi się tak, jak odradzała się po wielu 
światowych kryzysach. Jestem przekonany, że sale koncertowe 
zapełnią się ponownie offline, a doświadczenie online zostanie 
z nami jako rozszerzenie widowni. Szukam wciąż odpowiedzi na 
jedno pytanie: kiedy?

Rozmawiał: Kuba Żary
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Ostatniego dnia grudnia ubiegłego 
roku premierę miała kompozycja 

„Wrofonia” – stworzony przez 
Arkadiusza Kątnego utwór muzyczny 
zainspirowany sonosferą Wrocławia. 

„Niezbędnikowi” kompozytor 
opowiada o pracy nad tym i innymi 
projektami oraz o doświadczeniu 

tworzenia w pandemicznej izolacji.

https://arkadiuszkatny.com/wrofonia/
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A R K A D I U S Z
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The final day of December last 
year saw the premiere of Wrofonia 

– a musical piece created by 
Arkadiusz Kątny, who was inspired 

by the sonosphere of Wrocław. In his 
interview for the “Wrocław Cultural 

Guide”, the composer talks about 
working on this and other projects 

and the experience of creating in the 
times of pandemic and isolation.

What does Wrocław sound like?
I personally believe that it sounds different for each person. The 
sound of urban space is a phenomenon that remains in constant 
motion, the sound aura has a great impact on the perception of 
a given place. It is worth asking oneself – what does the space I live 
in sounds like? What sounds did I hear today? Sonosphere or audi-
osphere is the totality of auditory events occurring in a given space 
– a very complex and mostly unique phenomenon. When working 
on Wrofonia, I was looking for sounds iconic to Wrocław, such as the 
symbolic “heart of the city” – the clock bell, as well as sounds that 
occur outside the audible range, in the frequencies below 20 Hz and 
above 20 kHz. Urban space hides a huge number of inspiring tones.

Wrofonia offers analogue and digitally processed sounds. 
What was working on this composition like? In what ways was 
it similar and completely different from how you usually work 
on a score?
I decided to divide the work on Wrofonia into three stages – record-
ing in the urban space, selecting sounds and programming virtual 
instruments, as well as music composition and production. The 
joint element for the entire piece is the origin of the idea – I always 
compose pieces in my imagination first, and then I jot down the 
ideas in a traditional manner, with pencil on score paper. What 
makes traditional composition different from electroacoustic one 
is the ability to create your own sounds from scratch. Traditional 
instruments are wonderful, but an ensemble of virtual instruments 
encompassing an electroacoustic composition is just as interesting. 
By creating such a piece, the composer also becomes a performer 
– recording, programming and producing the sonic world of the 
piece. It is a truly fascinating process.

Last summer, you published an educational series called 
The Four Colours of the Year. It is hard to avoid associations 
between your Spring and Autumn with Vivaldi’s magnum opus. 
Was this classic work a point of reference for you? What strate-
gies did you use to depict natural phenomena?
The Four Colours of the Year series is a new page in my oeuvre. These 
pieces were composed with the youngest performers in mind. In 
my case, I drew inspiration and composing knowledge from the 
way other great composers depicted nature in their works, in-
cluding Vivaldi, of course. However, in my miniatures, I approach 
the eponymous “colours of the year” both metaphorically and 
illustratively. It is a kind of an impression, a sensation, a memory. 
Each of the movements is based upon a different rhythmic and 
harmonic structure. Spring comprises two ascending structures, 
Summer has an ascending and descending one, Autumn has two 
descending structures, while Winter has a descending and as-
cending ones. The entirety – referring to the processes occurring 
in nature – forms a closed loop, in which subsequent structures 
– or “colours” – undergo smooth transitions like in a gradient. 

For you, the end of 2020 also brought an opportunity to de-
fend your doctorate at the Academy of Music. It comprised 
a symphony and a dissertation inspired by “infinity in visual 
and auditory illusions.” What illusions are we talking about 
here?
In my work, I do my best to combine art and science. My 3rd Sym-
phony is a piece for a large orchestra, referring to the world of illu-
sions and their mechanisms, which I explored in my dissertation 
in order to create a custom structure with illusory features, and 
incorporate it into symphonic music. I build the Effect of an End-
less Grid in 2019. In a nutshell, it is a structure which – depending 
on the distribution in the sound space – the same material results 
in different listening experiences, while being characterised by 
varied temporal characteristics. The effect is inspired by Shepard 
Tone, Shepard-Risset Glissando, as well as the achievements of 
Diana Deutsch, Lionel and Roger Penrose and the art of Maurits 
Cornelis Escher. 

Last year was extremely busy for you. Can the confinement 
and solitude brought by the pandemic be a creative time for 
composing? Or did you experience the negative effects of 
forced isolation and having to keep the distance from your 
audience?
In the context of Wrofonia – in 2020 Wrocław sounded different. 
The city was quieter… Some months made me think of a pause. 
I hope that soon the sound of Wrocław will soon have all the miss-
ing frequency bands back. Paradoxically, little has changed in the 
daily lives of composers. We spend months in the studio working 
on the idea, score or production. Pandemic has hindered the 
ability to present our pieces in concerts, something I sorely miss. 
I think that the pandemic will make us wiser and stronger, and 
that the culture will be reborn, like it always did after subsequent 
global crises. I deeply believe that offline concert halls will fill up 
once again, while the online experience will stay with us, ena-
bling us to expand and reach new audiences. The only question 
I would like to see answered is – when?

Interviewer: Kuba Żary

https://arkadiuszkatny.com/wrofonia/

