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potykamy go w pustym pokoju, 
zamy!lonego, spokojnego, z pew-
nym siebie, m"drym spojrzeniem. 

To cz#owiek, który nie musi nic mówi$, 
by wzbudzi$ zaufanie. Ale takich chwil 
spokoju nie ma w jego %yciu wiele. Za-
raz potem przenosimy si& do miejsc,  
w których nagrywa. Z pewno!ci" móg#by 
sobie pozwoli$ na zbudowanie w#asnego 
studia albo wynajmowanie odpowiedniej 
przestrzeni blisko siebie, w Monachium. 
Przecie% %aden artysta by mu nie odmó-
wi#. Ale Eicher woli szuka$ idealnego 
brzmienia po ca#ym !wiecie i nagrywa$ 
tam, gdzie wykonawca czuje si& najlepiej 
i gdzie muzyka zabrzmi najpi&kniej. 

Ponad pi&$ lat szwajcarscy re%yserzy, 
Norbert Wiedmer i Peter Guyer, je'-
dzili za Eicherem i artystami ECM-u. 
Przemieszczali si& z Estonii do Tunezji,  
z Niemiec do Francji, podró%owali do 
Danii, Grecji, Argentyny i innych zak"t-
ków !wiata. Efektem jest (lm, który wci"-
ga i zaskakuje. Pe#en muzyki brzmi"cej 
zarówno w zabytkowym ko!ciele w Tal-
linie, jak i w starej operze we Frankfurcie 
czy nowoczesnym studiu w Kopenhadze. 
Muzyki ró%nej, cho$ zawsze takiej, w któ-
rej natura d'wi&ku, zmienno!$ brzmie-
nia, z#o%ono!$ struktury i wype#nianie 
przestrzeni stanowi" warto!$ nie mniej-
sz" ni% rytm, melodia i harmonia. Ta  
cecha wyró%nia artystów i kompozyto-
rów nagrywanych przez Eichera. Wyboru 
dokonuje w biurze, w niepozornym bu- 
dynku blisko autostrady Monachium-
Lindau. Znalezienie tabliczki z nazw" 
(rmy zajmuje nowemu go!ciowi sporo 
czasu. Jest skromnie ukryta za wielkim 
bannerem nad wej!ciem do sklepu „nie 
dla idiotów”. Sprz&t graj"cy w biurze 
Eichera tak%e zaskakuje. Nie ma tam 
nic, co mo%na by uzna$ za prawdziwie 
audio(lskie urz"dzenia. Najwyra'niej 
ucho mistrza jest w stanie us#ysze$ wi&-
cej ni% pokazuje jego sprz&t i przy pomo- 
cy wyobra'ni dopowiedzie$ brakuj"ce 
szczegó#y. 

Jak wygl"da jego praca przy nagra- 
niu? Na pewno niezwykle dyskretnie i ele-
gancko. Wkracza tylko wtedy, gdy trzeba. 
Zwykle trzyma si& z ty#u. Uwa%nie s#ucha 
i analizuje. Pozwala artystom, by w spo-

koju oddali si& pasji tworzenia, a re%yse-
rowi nagrania na ustawienie hebli tak,  
jak on zechce. Ale do czasu. Gdy przy- 
chodzi moment ods#uchu materia#u, 
Eicher spokojnie sugeruje poprawki. 
Krótkimi zdaniami, albo jednym prze-
kr&ceniem potencjometrów dokonuje 
cudów. I nikt mu tego nie broni. Pracuj"-
cy z nim arty!ci w pe#ni mu ufaj". Dobrze 
wiedz", %e dzi&ki Eicherowi efekt b&dzie 
znakomity. Jest dla nagrania niczym 
anio# stró% i tak pokazano go w (lmie. 
Nie stanowi jedynej i najwa%niejszej po-
staci. Widzimy go, jak przechadza si& po 
studiu, rozmawia z muzykami i podró%u-
je. Do kamery mówi niewiele. Za niego 
wypowiada si& muzyka i ludzie, którzy 
powierzyli ECM-owi reprezentowanie 
swojej twórczo!ci. 

W!ród artystów, których praca zosta#a 
uwieczniona w (lmie, znale'li si&: Arvo 
Pärt, Eleni Karaindrou, Dino Saluzzi  
i Anja Lechner, Anouar Brahem, Gian-

luigi Trovesi i Gianni Coscia, Marilyn 
Mazur, Nik Bärtsch’s Ronin, Kim Kash-
kashian i Jan Garbarek. Wszyscy maj" 
indywidualny d'wi&kowy !wiat. Eicher 
ich zebra# i po#"czy#. Wraz z najlepszej 
klasy d'wi&kowcami stanowi" klucz do 
sukcesu i 'ród#o legendy jego wyj"t- 
kowej wytwórni. Film „Sounds and Si- 
lence” nie zdradza wszystkich rozdzia#ów 
tej opowie!ci. Ale ju% wybrany jej fragment 
wystarczy, by podej!$ do pó#ki z p#ytami 
i wyszuka$ charakterystyczne ok#adki  
z logiem ECM-u. A potem s#ucha$ i py-
ta$ samego siebie – jak on to zrobi#? Jak 
dostrzeg# tyle szczegó#ów? Jak sprawi#,  
%e cisza nabra#a brzmienia? Magia le-
gendy? Nie. Wyraz pasji, po!wi&cenia  
i ogromnego talentu. ■

Sounds and Silence
Travels with Manfred Eicher
ECM 2011
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