
Miejsce, które wyprzedziło czas 
– studio eksperyMentalne polskiego radia

kiedy włodzimierz kotoński tworzył „etiudę na jedno uderzenie w talerz” w 1959 roku, 
nie mógł przypuszczać, że pisze tym samym nowy rozdział w historii polskiej muzyki. 
pierwszy utwór studia eksperymentalnego polskiego radia, łączący cechy serializmu 
i muzyki konkretnej, powstał zresztą na użytek… filmu animowanego. dziś fenomen 
polskich pionierów muzyki elektroakustycznej opisują autorzy książki „ultra sounds. 
the sonic art of polish radio experimental studio” pod redakcją davida crowley’a – 
pierwszej tak wszechstronnej publikacji poświęconej studiu. Bezcennym materiałom 
archiwalnym towarzyszą w niej eseje współczesnych badaczy, producentów 
muzycznych i kuratorów.

Studio Eksperymentalne Polskiego Radia powstało z inicjatywy Józefa Patkowskiego w 
1957 roku na fali październikowej odwilży, 9 lat po paryskim studiu Pierre’a Schaeffera, 6 
lat po kolońskim Studio für Elektronische Musik i 2 lata po Studio di Fonologia Musicale 
w Mediolanie. W tej części Europy był to absolutny ewenement – muzyczne laboratorium 
Bloku Wschodniego. W różnych okresach przewijali się przez nie tacy artyści, jak 
Krzysztof Penderecki, Elżbieta Sikora, Krzysztof Wodiczko czy zmarły niedawno 
Bogusław Schaeffer. Na obraz, który wyłania się z książki, składają się jednak nie tylko 
postacie wybitnych kompozytorów, ale także współpracujących z nimi inżynierów 
dźwięku, jak Eugeniusz Rudnik, Barbara Okoń-Makowska, Wojciech Makowski, Tadeusz 
Sudnik czy Ewa Guziołek-Tubelewicz. Ich wiedza na temat technologii była niezbędna; 
to oni stanowili serce instytucji. Osobną uwagę warto poświęcić samej przestrzeni, którą 
na potrzeby Studia zaprojektował słynny architekt Oskar Hansen, twórca koncepcji 
formy otwartej. Została ona w całości pomalowana na czarno (stąd popularna nazwa 
„Czarny pokój”), tak aby stworzyć wrażenie nieograniczonej przestrzeni. W książce pisze 
o niej szczegółowo Aleksandra Kędziorek.

„Ultra Sounds” to także bogata dokumentacja życia w komunistycznym reżimie. 
Bolesław Błaszczyk przedstawia sytuację polityczną Polski po II wojnie światowej i 
pisze o ograniczeniach, które nakładały na muzyków realizm socjalistyczny i doktryna 
marksistowska. Opowiada również o ich fascynacji awangardą i eksperymentowaniem. 
Innym istotnym polem zainteresowań artystów był film. Lista współpracujących z 
nimi reżyserów jest imponująca – obejmuje m.in. Waleriana Borowczyka, Krzysztofa 
Kieślowskiego, Jana Lenicę, Andrzeja Munka, Jerzego Skolimowskiego i Andrzeja Wajdę. 
Twórczość Studia wykorzystano w dziesiątkach filmów dokumentalnych, fabularnych, 
sztuk teatralnych, spektakli plenerowych i instalacji audiowizualnych. W swoim eseju 
Daniel Muzyczuk pisze też o instalacjach dźwiękowych Arne Nordheima i pracach 
Krzysztofa Wodiczki.

1



Współcześnie obserwujemy wzrost zainteresowania dokonaniami Studia 
Eksperymentalnego Polskiego Radia. We współpracy z producentem Marcinem 
Staniszewskim stworzyliśmy bezpłatną bibliotekę sampli Studia dla Ableton Live PRES. 
W maju tego roku wraz z brytyjskim magazynem „The Quietus” ogłosiliśmy też konkurs 
na stworzenie kompozycji wykorzystujących udostępnione w bibliotece materiały. 
Cieszymy się, że dziedzictwo polskich pionierów muzyki elektroakustycznej nie tylko 
nie uległo zapomnieniu, ale też pozostaje wciąż żywe.

Projekt jest częścią koordynowanego przez Instytut Adama Mickiewicza 
międzynarodowego programu kulturalnego realizowanego w ramach Programu 
Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017–2022.
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