
 

 

Warszawa, dn. 15.09.2019 r. 

dr hab. Jacek Hamela 

Wydział Artystyczny, Instytut Muzyki 

Zakład Teorii Muzyki, Kompozycji i Multimediów 

Uniwersytet Śląski  

w Katowicach 

 

RECENZJA  

 

pracy doktorskiej mgr Wojciecha Marca pt. 

 

Kino dźwięku. Estetyczne i warsztatowe zagadnienia kwadrofonii frontalnej na przykładzie 

słuchowiska autorskiego pt. “12/4.1” 

 

Recenzja sporządzona na  zlecenie Rady Wydziału Reżyserii Dźwięku  

Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie 

 

 

Dane o Kandydacie 

 

 Pan Wojciech Marzec, autor pracy doktorskiej podlegającej ocenie, urodził się 5 września 

1979 r. w Sosnowcu. Uczęszczając do Szkoły Podstawowej nr 1 im. St. Konarskiego, równolegle 

pobierał naukę w Państwowej Szkole Muzycznej I Stopnia im. Jana Kiepury w klasie fortepianu. Po 

jej ukończeniu kontynuował edukację pianistyczną w formie korepetycji u prof. Joanny Pilch w 

Dąbrówce Małej. Wykształcenie średnie uzyskał w IV Liceum Ogólnokształcącym im. St. Staszica 

w Sosnowcu o autorskim programie kształcenia, podejmując jednocześnie naukę w Państwowej 

Szkole Muzycznej II Stopnia im. M. Karłowicza w Katowicach w klasie organów.  astępnie 

przystąpił  do egzaminów wstępnych na Wydział  lektroniki i Telekomunikacji Politechniki 

Warszawskiej oraz na Wydział Reżyserii Dźwięku Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w 

Warszawie (obecnie UMFC). W roku akademickim 1997/1998, jako student Politechniki 

Warszawskiej, równolegle uczestniczył jako wolny słuchacz w zajęciach na Wydziale Reżyserii 

Dźwięku. W 1998 powtórnie przystąpił do egzaminów wstępnych w Akademii Muzycznej im. 

Fryderyka Chopina w Warszawie uzyskując indeks studenta Wydziału Reżyserii Dźwięku. Dyplom 

magistra sztuki otrzymał w 2005 roku.  

 

Działalność artystyczna 

 

 Działalność artystyczną p. Wojciech Marzec rozpoczął jeszcze w trakcie studiów, kiedy na 

okres dwóch lat podjął pracę w Przedsiębiorstwie Państwowym Polskie  agrania jako realizator 

dźwięku i specjalista ds masteringu. W 200  roku wraz z kompozytorem Patrykiem Zakrockim 

utworzył nieformalną inicjatywę twórczą pod nazwą  Zakład Produkcji Dźwięku , poświęconą 

sztuce słuchowiska. Od 2005 roku Doktorant pełni funkcję drugiego reżysera dźwięku w 

 arodowej Orkiestrze Symfonicznej Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach.  fektem twórczej 

działalności p. Wojciecha Marca jest obszerny katalog realizacji fonograficznych, nagrań 

płytowych, koncertowych, archiwalnych oraz li e z udziałem  arodowej Orkiestry Symfonicznej 

Polskiego Radia w Katowicach, a także takimi zespołami jak Sinfonia Varso ia, Kwartet Śląski, 

Big- and Instytutu Jazzu Akademii Muzycznej w Katowicach,  uarteto Casals, Mahler Chamber 

Orchestra, Amsterdam  aro ue Orchestra, Polska Orkiestra Radiowa,  orddeutche Rundfunk 

 igband, Chór chłopięcy Filharmionii Krakowskiej, Orchestra of the Age of Enlightment, Chór 

Filharmonii Śląskiej, Chór Filharmonii  arodowej,  Zespół Śpiewaków Miasta Katowice 

 Camerata Silesia , Orkiestra Muzyki  owej, Chór  arodowego Forum Muzyki we Wrocławiu, 

Mahler Chamber Orchestra, Chór Filharmonii Krakowskiej, Chór Polskiego Radia w Krakowie, 



 

 

Kwartludium, Concerto K ln, Poznański Chór Kameralny, Chór Radia  awarskiego, Wiener 

Philharmoniker i wieloma innymi. 

 Wykonane realizacje fonograficzne dały p. Wojciechowi Marcowi sposobność do 

współpracy z wybitnymi dyrygentami, kompozytorami i solistami, jak Jerzy Maksymiuk, Krzysztof 

Penderecki, Krzesimir Dębski, Peter Schneider, Jose Maria Florencio,  wa Podleś, Leszek 

Możdżer, Radzimir Dębski, Hanna Kulenty, Paweł Szymański,  wa Kupiec, Paweł Mykietyn,  wa 

Pobłocka, Urszula Dudziak i Ireneusz Dudek.  

 Na uwagę zasługuje również ogromna różnorodność repertuarowa wykonanych przez p. 

Wojciecha Marca realizacji, tak w zakresie form, gatunków oraz epok, w jakich dzieła te 

powstawały. Odnajdujemy tu kompozycje Jana Sebastiana  acha, Wolfganga Amadeusa Mozarta, 

Ludwiga  an  eetho ena, Fryderyka Chopina, Richarda Straussa, Franza Schuberta, Igora 

Strawińskiego, Arama Chaczaturiana, Albana Berga, Antona Weberna, Ferenca Liszta, Henryka 

Mikołaja Góreckiego, Luigi  ono, Alfreda Schnittke a także Waynea Shortera, Andrzeja 

Zielińskiego, Seweryna Krajewskiego, Krzysztofa Komedy, Michała Urbaniaka i wielu innych. 

 Swój wkład twórczy w powstanie wielu dzieł fonograficznych Doktorant realizował poprzez 

mikrofonizację, reżyserię nagrania, montaż muzyczny, zgranie oraz mastering w systemie dźwięku 

dookólnego oraz stereo. 

 

Działalność dydaktyczna 

 

Od roku akademickiego 2005/2006 p. Wojciech Marzec rozpoczął współpracę jako asystent na 

Wydziale Reżyserii Dźwięku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie 

prof. Andrzeja Lupy (specjalność Reżyseria Muzyczna). Prowadzi również indywidualne zajęcia 

przedmiotu “Postprodukcja i mastering .  a uwagę w tym miejscu zasługuje działalność o 

charakterze konferencyjnym i popularyzatorskim Doktoranta w obrębie macierzystej jednostki 

naukowej jak również poza nią. 

 

Dzieło artystyczne i pisemna eksplikacja 

 

 Słuchowisko pt. “12/4.1  to autorskie dzieło artystyczne zrealizowane przez p. Wojciecha 

Marca i w całości zaprojektowane dla prezentacji, czy też emisji w systemie kwadrofonii frontalnej, 

nazywanej także kwadrofonią pionową. W tym też systemie twórca upatruje najbardziej właściwe 

medium fonograficzne, dla wypowiedzenia wielu stawianych wobec siebie i tworzywa 

dźwiękowego estetycznych zadań i postulatów. Powstało zatem nie tyle słuchowisko, ile forma, 

jaką twórca przekonywująco definiuje jako “kino dźwięku  albo “film akustyczny  prezentowany 

na kwadrofonicznym ekranie, czyli w układzie czterech głośników w płaszczyźnie pionowej. 

Skomponowana przez p. Wojciecha Marca opowieść sonorystyczna,  jest niesłychanie 

intensywnym pod wieloma względami spektaklem dźwiękowym, porywającym rozmaitością barw, 

dynamiki i przestrzeni. To podróż pełna audytywnej różnorodności, dźwiękowych zaskoczeń i 

suspensów. To odważna zabawa przestrzeniami, elementami słowa, muzyki i efektów 

dźwiękowych. Dzieło to zachwyca finezyjnym, wręcz rubasznym traktowaniem materii 

dźwiękowej i wyrafinowaną stylizacją akustycznej przestrzeni. Wewnętrzna spójność, 

skonsolidowanie i ogromna intensywność przenikających się w tym utworze audytywnych 

rzeczywistości godzi w niej samej cechy dyscypliny realizacyjnej, uporządkowania i selektywności. 

Jest to dzieło na wskroś indywidualne, tak w zakresie treści, doboru technik realizacyjnych oraz 

czytelnej w odbiorze formy. “12/4.1  to dzieło wielobarwne, o szerokim rozmachu narracyjnym w 

zakresie środków i technik realizacyjnych. Koncepcja tak skonstruowanego kina dźwięku pozwala 

na w pełni uprawnione budowanie wszelkich odniesień do sztuk audiowizualnych i dowodzi 

ogromnej komunikatywności takiego języka twórczej wypowiedzi. Jest więc kadr, głębia kadru i 

jego kompozycja, równowaga czasowo - przestrzenna, montaż, rytm, tempo, scenografia, barwa, 

przestrzeń i perspektywa, postać, miejsca - wnętrza i plenery oraz zjawisko ruchu 

wewnątrzkadrowego. Utwór ten wychodzi daleko poza granice tradycyjnej definicji słuchowiska, 



 

 

bowiem tworzy spektakl znaczeń dźwiękowych, wobec których tyle dostrzegamy oczami 

wyobraźni, ile zdołamy usłyszeć. I to nie tylko w płaszczyźnie dwuwymiarowej, którą posługuje się 

tkanka wizualna większości przedstawień audiowizualnych, ale w płaszczyźnie trójwymiarowej. 

Pozwolę sobie zacytować w tym miejscu autora, który stwierdza, iż “ dobre słuchowisko 

zdecydowanie wykorzystuje swoją awizualność i potrafi nie mimo niej, ale dzięki niej zabrzmieć w 

sposób artystycznie wyrazisty.  

 

 W treści pisemnej dysertacji p. Wojciech Marzec przedstawia poszczególne etapy 

budowania koncepcji i realizacji utworu “12/4.1 , wykorzystując jednocześnie okazję do 

zaprezentowania różnych modeli estetycznych w obszarze realizacji słuchowiskowych form 

radiowych. Posługuje się przy tym niezwykle trafnym doborem wybranych stanowisk estetycznych, 

prezyzyjnie czerpiąc z literatury przedmiotu.  ardzo przekonywująco i skutecznie dowodzi, ze kino 

dźwięku czy też film akustyczny mają swój pierwowzór nie tyle w literaturze, ale ponad wszystko 

w żywej, dynamicznej i reaktywnej wyobraźni swego twórcy. Przekonujące jest również 

twierdzenie, iż wobec dzieła sztuki i jego form, nie nie należy porządku formalnego upatrywać i 

utożsamiać z porządkiem historycznym. W przeciwnym wypadku audiowizualne dzieło sztuki, film 

ekranowy stawałby się niewolnikiem słowa, zakładnikiem scenariusza i literatury poprzedzającej 

wszelkie etapy jego wizualnej oraz audytywnej realizacji. 

 

 Pan Wojciech Marzec obszernie opisuje metodykę dociekań technologicznych w obszarze 

badań, wyboru i właściwej kalibracji czterokanałowego medium fonograficznego. Doktorant z 

ogromną precyzją prezentuje proces realizacji utworu “12/4.1 , sięgając głęboko w obszary od 

technologii realizacji dźwięku, akustyki i psychoakustyki po kompozycję dzieła muzycznego i 

teorię filmu.  

 

  a szczególną uwagę zasługuje język, jakim Doktorant posługuje się w pisemnej dysertacji. 

Jest to przykład piśmiennictwa niesłychanie czytelnego, zachwycającego przejrzystością i 

klarownością wywodów. Jest to z pewnością wartościowa, ciekawa i bardzo inspirująca lektura, 

będąca świadectwem wyjątkowej wrażliwości, dociekliwości badawczej, sprawności warsztatowej i 

interdyscyplinarnej Doktoranta. 

 

 Podsumowując pragnę stwierdzić, że przedstawiona praca doktorska mgr. Wojciecha Marca, 

składająca się z dzieła artystycznego - słuchowiska pt. “12/4.1  i pisemnej dysertacji pt. “Kino 

dźwięku.  stetyczne i warsztatowe zagadnienia kwadrofonii frontalnej na przykładzie słuchowiska 

autorskiego pt. “12/4.1   stanowi oryginalne, twórcze, autorskie i indywidualne rozwiązanie 

problemu artystycznego. Kandydat wykazał się głęboką wiedzą teoretyczną, świadomością 

technologiczną w obszarze przedmiotowych zagadnień, a także umiejętnościami w prowadzeniu 

samodzielnej działalności artystycznej. Spełnia tym samym wymagania ustawy o stopniach i tytule 

naukowym oraz stopniach i tytule naukowym w zakresie sztuki z 14 marca 2003 r. 

 Wnoszę do Rady Wydziału Reżyserii Dźwięku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka 

Chopina o przyjęcie pracy doktorskiej mgr Wojciecha Marca i dopuszczenie jej do publicznej 

obrony. 

 

Warszawa, dn. 15.09. 2019 r. 

 

 

          


