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T ypowy fortepian Steinwaya sk!ada 
si" z oko!o 12 tysi"cy cz"#ci. Jest 
wytwarzany r"cznie i stanowi jeden 

z najbardziej skomplikowanych przedmio-
tów, jakie stworzy! cz!owiek. Potrzeba nie-
mal roku, aby z kawa!ków drewna z rejonu 
pó!nocnego Pacy$ku, centralnej Amery-
ki Po!udniowej, a tak%e z Indii i Sri Lanki,  
z %eliwnej ramy wa%&cej ponad 150 kg, ze 
stalowych strun i drewnianych m!oteczków 
pokrytych $lcem z australijskiej we!ny, zbu-
dowa' instrument. Nadaje si" mu wtedy nu-
mer seryjny. Kiedy# numery by!y nadawane 
kolejno. Dzi# $rma robi to losowo. Numer 
jest jak tablica rejestracyjna. Towarzyszy 
fortepianowi od pierwszego koncertu i to 
po nim piani#ci rozpoznaj& swoje ulubione 
egzemplarze. Stroicielom nie jest on w zasa-
dzie potrzebny, bo cz"sto rozpoznaj& znajo-
my instrument ju% po kilku d(wi"kach.

W $lmie „Pianomania” poznajemy pra-
c" stroiciela. Nie byle jakiego, bo maj&ce-
go ponaddwudziestoletnie do#wiadczenie  

w Steinwayu. Stefan Knüpfer zaczyna! prac" 
jako budowniczy fortepianów w Hambur-
gu. Przeszed! przez wszystkie dzia!y $rmy, 
gdzie uczy! si", jak wygl&daj& kolejne etapy 
produkcji tego niezwyk!ego instrumentu. 
Szczególnie bliskie sta!o si" mu ud(wi"cz-
nianie i nadawanie barwy kolejnym egzem-
plarzom. Przez kilka lat podró%owa! potem 
po #wiecie, rozwi&zuj&c problemy w!a#cicieli 
steinwayów, by w ko)cu osi&#' w Wiedniu, 
gdzie go spotykamy. 

Jego praca polega obecnie na przygo-
towywaniu fortepianów do koncertów. 
Wspó!pracuje przy tym ze s!ynnymi wspó!-
czesnymi pianistami – Lang Langiem, 
Alfredem Brendlem czy Pierre-Laurent 
Aimardem. Temu ostatniemu w $lmie po-
#wi"ca najwi"cej czasu. Przez niemal rok 
przygotowuje on nagranie „Die Kunst der 
Fuge” Bacha. Panowie d!ugo rozmawiaj&  
o po%&danych cechach brzmienia fortepianu 
i s& to dyskusje tyle% interesuj&ce, co kom-
pletnie ezoteryczne. Wida', jak ubogi jest 
j"zyk s!owa przy j"zyku muzyki i jak trudno 
wyrazi' to, co chcia!oby si" us!ysze'. W ich 
rozmowach padaj& najró%niejsze okre#lenia 
odnosz&ce si" bardziej do wyobra(ni ni% do 
#wiata realnego. D(wi"k mo%e by' otwar-
ty lub zamkni"ty, czasem s!odki, intymny,  
a innym razem ekspresyjny, okr&g!y, p!aski, 
suchy, nasycony itp., itd. Aimard pragnie, 
by w jednym tylko Bachowskim dziele in-
strument ukaza! cztery ró%ne oblicza, które  
w jego przekonaniu mog& korelowa' z za-
mys!em kompozytora. 

Jak wiadomo, „Die Kunst der Fuge” nie 
zosta!a przeznaczona na jaki# konkretny 
instrument lub zestaw instrumentów, wi"c 
pozostaj& nam dzi# jedynie domys!y lub 
w!asne koncepcje wykonania tego niezwy-
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k!ego cyklu. Aimard podzieli! go na cztery 
cz"#ci, w których fortepian ma zabrzmie' 
jak klawesyn, potem jak klawikord, nast"p-
nie imitowa' organy, a na koniec – zespó! 
kameralistów. Patrzymy na Knüpfera, któ-
ry wszystkich tych pomys!ów s!ucha bez 
mrugni"cia okiem, jakby z góry wiedzia!, co 
trzeba zrobi'. Potem widzimy go w wiede)-
skim muzeum instrumentów muzycznych, 
gdzie przys!uchuje si" dwóm zabytkowym 
instrumentom. Ma to pomóc w jak naj-
wierniejszym odtworzeniu ich brzmienia na 
wspó!czesnym fortepianie.

Powoli zaczynamy rozumie', czym jest 
praca stroiciela i jak wiele jest w niej ze sztuki. 
Wizyta w jego warsztacie ujawnia natomiast 
metody tej pracy. Uwalnianie d(wi"ku z no-
wych strun odbywa si" przy pomocy nie-
zwyk!ego narz"dzia b"d&cego po!&czeniem 
elektrycznej wyrzynarki z pi!eczk& tenisow&. 
Narz"dzie cokolwiek dziwne, za to efekt – 
wspania!y. Zawód stroiciela wymaga ogrom-
nej kreatywno#ci i wyobra(ni. Wszystkie 
poetyckie okre#lenia czy nawet gesty opisu-
j&ce po%&dany d(wi"k musi on przenie#' na 
$zyczn& materi". Jedno przekr"cenie klucza 
albo kawa!ek $lcu wsuni"ty we w!a#ciwe 

miejsce zmienia brzmienie w sposób niemal 
magiczny. To troch" jak w anegdocie, któr& 
opowiada Knüpfer o pewnym japo)skim 
techniku. Przys!uchiwa! si" on nagraniom, 
a potem, ogl&daj&c fortepian, znalaz! w nim 
nieco kurzu. Przyszed! do stroiciela robi&c 
wielkie oczy i pokaza! mu swoje znalezisko. 
Na pytanie, gdzie to znalaz!, odpowiedzia!, 
%e w p!ycie rezonansowej. Knüpfer z powa%-
n& min& mia! odpowiedzie': „Natychmiast 
od!ó% to na miejsce, przecie% nawet kurz 
wp!ywa na jako#' d(wi"ku!”.

Poczucie humoru to tak%e niezb"dny ele-
ment w tym zawodzie i w pracy z lud(mi. 
Codziennie s!ucha si" niezadowolonych 
pianistów, którzy potra$& zmienia' zdanie 
pi"' razy na godzin" lub %&da' rzeczy nie-
mo%liwych. W ich g!owie d(wi"k ma wci&% 
t" sam& barw", ale osi&gni"cie jej na ró%nych 
instrumentach, w ró%nych salach, przy ró%nej 
temperaturze czy wilgotno#ci jest trudne.

Zdarzaj& si" w pracy stroiciela prawdzi-
we katastrofy. Jedn& z nich obserwujemy  
w „Pianomanii”. Nowe m!oteczki dostarczo-
ne przez producenta okazuj& si" za cienkie 
o oko!o 0,7 mm. W dodatku drugi koncer-
towy fortepian zosta! w!a#nie sprzedany do 
Australii, co sprawia, %e wiede)ski Konzert-
haus pozosta! bez sprawnego instrumentu. 
Na szcz"#cie nowa paczka z m!oteczkami 
przyje%d%a ekspresowo, ale przez chwil"  
z ekranu wieje groz&. Je#li zastanawiali si" 
Pa)stwo, jaki mo%e by' najkoszmarniejszy 
sen stroiciela, to w tym $lmie dowiadujemy 
si" tak%e i tego. Stroj&c najgrubsze struny ba-
sowe, Knüpfer zdradza, %e czasami #ni mu 

si" moment, kiedy która# z nich p"ka i z po-
t"%n& si!& uderza prosto w niego.

Gdy d!ugie przygotowania do nagrania 
Aimarda dobiegaj& ko)ca, do pracy wkra-
cza ekipa d(wi"kowców. Jeszcze tylko ma!e 
zamieszanie z wyborem instrumentu i nie-
udany eksperyment z tajemniczymi re*ek-
torami akustycznymi i mo%na zaczyna'. 
Tutaj widzimy Knüpfera w kilku rolach na 
raz. Nie tylko dogl&da sprawno#ci instru-
mentu, ale tak%e przynosi d(wi"kowcom 
kaw" i ciasto od %ony, biega po schodach  
w gór" i w dó! niczym ch!opiec na posy!ki,  
a w re%yserce zawsze siedzi z boku. Nigdy 
nie narzeka. Pozostaje czujny, profesjonalny, 
a zarazem skromny. Zawsze wierny swoje-
mu powo!aniu.

„Pianomania” to $lmowy portret nie-
zwyk!ego cz!owieka, ale te% ho!d dla bar-
dzo niedocenianego zawodu. Gdy zapalaj& 
si" re*ektory, gdy sala koncertowa zape!nia 
si" publiczno#ci&, stroiciel schodzi ze sceny  
i obserwuje wszystko zza kulis. Jego bezb!"d-
ne ucho wychwytuje najmniejszy problem  
z mechanik& instrumentu. Mo%na si" domy-
#li', %e w duszy nie raz my#li zupe!nie inaczej 
o wykonywanej muzyce ni% oklaskiwany ar-
tysta. Nigdy jednak nie wchodzi w dyskusj". 
Tylko s!ucha, a potem wyci&ga swój neseser  
i po chwili d(wi"k instrumentu jest taki,  
o jaki chodzi!o arty#cie. Najwi"ksz& po-
chwa!& dla stroiciela jest jedno zdanie, które 
gdzie# pod koniec $lmu pada z ust Aimarda: 
„Stefan, o takim d(wi"ku marzy!em!”. I to 
wystarczy. 

„Pianomania” to tak%e $lm o fortepia-
nach. O tym, jak trudne s& to instrumenty; 
jak kapry#ne i skomplikowane. A przecie% 
nawet najgenialniejszy pianista nie da do-
brego koncertu, je#li w miejscu, do którego 
przyjedzie, zastanie z!y instrument. Wed!ug 
Knüpfera 95% koncertowych fortepianów 
ma jakie# problemy, które s!ycha', a mimo 
to pozostaj& na estradach i si" na nich gra. 
Nic dziwnego, %e s!uchaj&c nagra) lub trans-
misji radiowych stroiciel tak cz"sto z nie-
smakiem je wy!&cza. Przecie% dobra muzyka 
zas!uguje na idealne brzmienie.
Polska premiera „Pianomanii”  
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