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Nieustannie przebywamy w sferze dźwięków. Czasami jest to niezauważalny element otoczenia, ale innym razem może nas przytłoczyć swoją
inwazyjnością. Stale go odbieramy i produkujemy: mówiąc, poruszając
się, a nawet oddychając. Mimo że w galeriach sztuki dźwięk bywa traktowany instrumentalnie – jako coś pełniącego funkcję estetyczną lub ilustracyjną, to próbując uchwycić jego naturę, można odkryć możliwość
nietypowego doświadczania swojego miejsca w świecie. Podobne znaczenie w postrzeganiu przestrzeni, jej wymiarów, podziałów i połączeń
odgrywa fizyczny ruch, jego prędkość i rytm, powtarzalność i ugruntowanie w konkretnych ciałach.
Wystawa Wszyscy spotkamy sie w tym samym miejscu to połączenie dwóch praktyk kuratorskich odwołujących się do zagadnień dźwięku i ruchu w kontekście sztuki współczesnej. Pierwsza – przygotowana
przez Pawła Szroniaka i związana z tematem percepcji dźwięku – ma
wyznaczać rodzaj konceptualnej ramy i zorganizowanego otoczenia.
Druga – za którą odpowiadają Magdalena Zamorska i Karolina Wycisk
– jest skupiona na nowym spojrzeniu na zagadnienia współczesnej
choreografii.
U podstaw ekspozycji leży próba zaprezentowania artystów, których
twórczość pozwala na dokonanie znaczących przewartościowań w obszarze kultury audialnej. Punktem wyjścia jest tu tradycja eksperymentu muzycznego, wytyczona w połowie X X wieku przez amerykańskiego kompozytora Johna Cage’a. W nawiązaniu do niej zaproponowany
został sposób definiowania sound artu jako pola praktyk, które umożliwiają rozszerzenie pojęć dźwięku i słyszenia. Paweł Szroniak dobrał
artystów i prace w taki sposób, by łącząc się na tej wystawie, tworzyły
rodzaj alternatywnego kanonu. Narracja wystawy została poprowadzona w taki sposób, by poruszyć najistotniejsze zagadnienia dotyczących
ontologii i epistemologii dźwięku, zwłaszcza te, które związane są z wyobrażeniami audialnymi, pamięcią dźwiękową, percepcją dźwięku oraz
różnymi trybami uważności. Jest to wyzwanie dla widzów, by wyjść poza
swoje przyzwyczajenia i w głęboki sposób zastanowić się, jak przebiega
sam proces słuchania .
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Obiekty, instalacje i inne formy komunikatów audiowizualnych zostaną
poddane reinterpretacji za sprawą działań performatywnych, otwierając się na zagadnienia związane z ruchem i gestem. Obie płaszczyzny
znaczeniowe przetną się w czułym punkcie, jakim jest ciało widza. Komplementarną warstwą wystawy są bowiem tygodniowe minirezydencje
czterech artystek związanych z choreografią i tańcem. Kuratorki tej części projektu, Karolina Wycisk i Magda Zamorska, zdecydowały, że łączącym je dodatkowo tematem będą dyfuzje, czyli obszary wspólne między
tym, co konkretne i materialne, a tym, co przemieszcza się i przeistacza.
Artystki mają badać i tworzyć lokalnie uwarunkowane choreografie, wykorzystując jako budulec zastane materie (w tym te niewidzialne), układy
sił i obiektów oraz przepływy i relacje. Ich choreografie zainfekują odbiór fizycznej warstwy ekspozycji i w trakcie otwartych dla publiczności
działań będą także eksperymentować z ucieleśnianiem pojęć ekologicznych i biochemicznych.
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Czy słyszysz dobrze?
Paweł Szroniak

W 1965 roku Eugeniusz Rudnik, kompozytor muzyki elektronicznej i konkretnej, jeden z realizatorów dźwięku w warszawskim Studiu Eksperymentalnym Polskiego Radia, zaprezentował utwór Lekcja II – bez wątpienia jeden z najlepszych (o ile nie najlepszy) w jego bogatym dorobku.
Jest to kolaż dźwiękowy o narracyjnej strukturze (tzw. ars acustica),
zmontowany z quasi–reportażowych nagrań zarejestrowanych podczas
lekcji w szkole podstawowej, fragmentów przemówień politycznych oraz
odgłosów kojarzących się działaniami wojennymi, musztrą i systemową
edukacją. W pewnym momencie nauczycielka kolejno stawia dzieciom
to samo pytanie: „Czy słyszysz dobrze?”, na które otrzymuje określoną
odpowiedź: „Ja słyszę dobrze”. Rudnik oczywiście nadał swojej kompozycji przesłanie jednoznacznie polityczne – antytotalitarne, pokazując relacje zachodzące pomiędzy wiedzą a władzą, jednak możemy też
użyć owego „Czy słyszysz dobrze?” jako swoistego ćwiczenia sprawdzającego poziom autorefleksji współczesnej kultury audialnej.
Pytanie pojawiające w Lekcji II jest tylko pozornie proste, bo w istocie
zwraca naszą uwagę na co najmniej dwie fundamentalne kwestie: skłania do zastanowienia się, co to właściwie znaczy „słyszeć”, a także jak
funkcjonuje hierarchia doświadczeń słuchowych. Czy można sobie zatem wyobrazić zdanie, które by trafniej odnosiło się do rozwoju szeroko
pojętej sztuki dźwięku w XX wieku? Prawdziwa rewolucja nie dokonała
się na drodze innowacji formalnych – rozwoju technik kompozytorskich,
ale dzięki wzmożonej refleksji nad warunkami postrzegania dźwięku
i tym samym relatywizacji aktu słuchania.
Soczewką, w której skupiają się główne problemy związane z definicją pojęcia dźwięku oraz jego percepcją, są rozważania na temat ciszy. Przez stulecia była ona uznawana – w europejskiej tradycji muzycznej – za przestrzeń negatywną, stan niezróżnicowanego braku (dźwięku),
i dopiero w wieku XX doszło do jej emancypacji. W 1952 roku John Cage
napisał słynny tacet 4’33”. Jak powszechnie wiadomo, jest to tzw. “cichy utwór”, który nie zawiera konwencjonalnych dźwięków w ujęciu pitagorejskim, lecz składa się wyłącznie z incydentalnych odgłosów otoczenia, co pozwoliło całkowicie zdemokratyzować sam materiał muzyczny.
Istotą cechą kompozycji jest jej trójdzielna struktura rozpisana w czasie (podczas premierowego wykonania w Woodstock poszczególne
części trwały kolejno: 33 sekundy, 2 minuty i 40 sekund oraz 1 minutę i
20 sekund), umożliwiająca dokonanie aktualizacji zestawu dystynktywnych cech, które określały sposób definiowania muzyki. Cage w geście
paradoksalnej redukcji, bo będącej jednocześnie otwarciem, zamanifestował, że twórczością muzyczną może być wszystko, co rozgrywa się
w planie czasowym. Wraz z rozwojem sound artu i pojawieniem takich
form jak instalacja/rzeźba dźwiękowa, przełamana została także granica, którą wyznaczały ramy czasowe – twórczość dźwiękowa stała się
atemporalna, funkcjonując w przestrzeni doświadczenia jako forma stałej obecności.
Cage’owski koncept ciszy na pewno pomógł ukształtować określony
typ wrażliwości artystycznej. Był to rodzaj postulatu, aby skoncentrować
się na fenomenach ulokowanych na marginesie (słyszenia). Obecnie
4’33” przynależy do ścisłego kanonu sztuki, ale często bywa sprowadzany do roli memu – przerysowanego znaku/emblematu, który wzbudza jedynie wzruszenie ramion lub drwiący uśmiech. Tym bardziej warto
podkreślić, że cisza pozostaje pojęciem operatywnym, stale ulegającym nowym refiguracjom. Dla wielu artystów, starających się ponawiać
pytanie o status medium w perspektywie horyzontalnej (rozprzężenie
zamiast tworzenia hierarchii) lub skoncentrowanych na projektowaniu
nowych modeli postrzegania, jest to problem do ponownego rozpatrzenia.
Small sounds i zmiany perspektywy
Dobrym przykładem umiejętnego przepracowania idei Johna Cage’a
jest twórczość Rolfa Juliusa, niemieckiego artysty, zaliczanego do przedstawicieli pierwszej fali sound artu. Dla swoich potrzeb zaadaptował on
pojęcie tzw. „dźwięków mniejszych” (small sounds), pierwotnie używane
przez autora 4’33” do opisu niepozornych odgłosów wymagających
amplifikacji, tak aby były słyszalne i możliwe do wykorzystania w utworze muzycznym. W nowym ujęciu „dźwięki mniejsze” stają się bardziej
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wielowymiarowe: są to bodźce audytywne, które umykają uwadze odbiorcy i dopiero w akcie pogłębionego słuchania w pełni ujawniają
swoją tożsamość. Julius nie wchodził już w tradycyjną rolę kompozytora (mimo dużego przywiązania do terminu “muzyka”), ale raczej używał
dźwięku do osiągnięcia pewnego celu nadrzędnego: interwencji w zastaną przestrzeń. Dźwięk pojawia się w jego twórczości jako nieuczasowiona materia, element przyczyniający się do przekształcenia (czy
może raczej – wzmocnienia lub uzupełnienia) właściwości afektywnych otoczenia. Artysta w swoich wypowiedziach programowych zaznaczał, że pociąga go muzyka, która jest zawsze obecna; taka, która
wydaje się być statyczna, ale nieustannie się przemieszcza – i dzieje
się to zupełnie naturalnie, często bez żadnej ingerencji kompozytora.
Znakiem rozpoznawczym wielu jego instalacji są charakterystyczne
głośniczki wysokotonowe. Ze względu na niepozorny rozmiar i ograniczone parametry artykulacyjne tych obiektów, a także fakt, że są rozmieszczane przez Juliusa w bardzo nieoczywistych miejscach, dalekich
od standardów ekspozycyjnych, funkcjonują one jako zmarginalizowane przekaźniki. Ich istotną funkcją jest zmiana perspektywy odbioru.
Niejednokrotnie trzeba wejść z nimi w bliską interakcję – zbliżyć się lub
pochylić. W prosty sposób określa to punkt słyszenia i na nowo tworzy
hierarchię zdarzeń dźwiękowych w danym otoczeniu. Sączące się z
głośników kompozycje elektroakustyczne zostały utkane z wielokrotnie preparowanych nagrań terenowych oraz sygnałów generowanych
przez różnego rodzaju brzęczyki (buzzers) i inne mechanizmy elektryczne, co nadaje tym utworom dystynktywne, rozmyte brzmienie – wprawdzie dalekie od standardów hi–fidelity, ale pełne wewnętrznego napięcia.
Julius traktował swoje “dźwięki mniejsze” jako coś pozostawionego
i bytującego w przestrzeni. Nie były one semantycznymi komunikatami, które należałoby odpowiednio zdekodować, lecz stanowiły budulec domagający się wyłącznie zmysłowego postrzegania. Starał się w
ten sposób skłonić odbiorcę do rewizji nawyków percepcyjnych, problematyzując samą czynność słuchania i jej wpływ na ogląd najbliższego otoczenia. Poglądy niemieckiego artysty na temat organizacji przestrzeni zostały w przejrzysty sposób wyrażone chociażby w krótkim
tekście pt. Rooms of Stillness, gdzie pisze on o specjalnych pomieszczeniach tworzących atmosferę bezruchu za pomocą sztuki i muzyki.
Miejsca te miałyby stymulować określone zachowania użytkowników –
pomóc im się zrelaksować, ale przede wszystkim pobudzić pracę narządów zmysłów. Nietrudno zauważyć, że projekt Juliusa nieco przypomina psychogeograficzne rozważania Guy’a Deborda na temat jednostek
nastroju (units d’ambience). Jest to paradoksalny zabieg wycofania się
ze świata zewnętrznego (poprzez wejście do „pokoju ciszy”), które jednocześnie jest innym trybem uczestnictwa w produkcji przestrzeni.
Mowa tu o ciszy jako praktyce wieloaspektowej afirmacji tego, co
znajduje się wokół nas. Artysta w zdecydowanie dystansuje się od postaw, które ukierunkowane są na ograniczanie pola pracy zmysłów.
Umiejętność dostrzeżenia warstwowej struktury audiosfery – jej gęstego splotu zdarzeń dźwiękowych, to w zasadzie probierz naszego codziennego osadzenia w świecie. Niezwykle subtelne nagrania Juliusa
miały wchodzić w relację ze środowiskiem dźwiękowym, przekierowując uwagę osób w nim przebywających na te właściwości, których dotąd nie byli w stanie uchwycić. Mimo że stosowane przez niego „dźwięki
mniejsze” zazwyczaj są niemal niesłyszalne przy pierwszym kontakcie,
to sama metoda konsekwentnego niwelowania automatyzmów aktu
słuchania, wcale nie sprowadza się jedynie do prostego obniżenia wolumenu, aby uobecnić inne sygnały. Hałas w równym stopniu może być
doświadczeniem otwierającym, co zresztą Julius dobrze opisuje – głośne środowisko dźwiękowe, które emancypuje odbiorcę, nazwał ciszą
innego typu.
Należy zatem widzieć w Rolfie Juliusie jednego z najciekawszych
twórców, którzy rozwijali refleksję wokół determinant rządzących percepcją dźwiękową, starając się opracować zestaw praktycznych narzędzi pozwalających stać się podmiotem aktywnym w słuchaniu. Eksperymentalne działania muzyczne w drugiej połowie XX wieku były w dużej
mierze skoncentrowane na tym, by uczynić ze słuchacza świadomego
użytkownika przestrzeni. Poszczególni artyści konsekwentne dążyli do
przekierowywania uwagi z samego komunikatu dźwiękowego na tryby,
w jakich ten komunikat oddziałuje na otoczenie. Najczęściej w tym kontekście przywołuje się twórczość Pauline Oliveros, amerykańskiej kompozytorki, która opracowała oryginalny zestaw praktyk słuchania, określanych mianem deep listening. Jej poglądy dotyczące postrzegania
otoczenia kształtowały się pod wielkim wpływem Johna Cage’a i jego
koncepcji ciszy, ale podstawową różnicą jest tutaj skala działań – Oliveros podeszła do tego zagadnienia holistycznie, starając się stworzyć
kompleksowe ćwiczenia, dzięki którym można się głębiej osadzić w śro-
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dowisku dźwiękowym. To bodaj najistotniejszy element deep listening,
bowiem jego nie jest to, by nauczyć się słyszeć lepiej – udoskonalić
słuch muzyczny („ulepszyć” pracę aparatu słuchu, lepiej rozpoznawać
określone częstotliwości itd.), ale raczej rozwijać zdolności na rzecz
dźwiękowego oswajania przestrzeni. Praktyki Pauline Oliveros mimo że
są jeszcze wyraźnie osadzone w paradygmacie uważnej obserwacji
sygnałów zewnętrznych i badaniu ich wpływu na słuchacza, to już zaznaczają inne rozległe pole zainteresowań, jakim jest wyobraźnia
dźwiękowa.
Wyobrażenia audialne
W toku rozważań na temat tego, co jeszcze można poczynić, by rozszerzyć ramy dyskursu ustalone przez Johna Cage’a, warto wrócić do punktu wyjścia, a zatem do ciszy jako problemu, który trzeba na nowo rozstrzygnąć. O ile pozytywna koncepcja ciszy zdaje się być kompletna,
bowiem wszystko, co nas otacza, może zostać uznane za dźwięk (muzyczny), to jednak zaskakujące jest w niej to, że sprowadza się ona jedynie do percepcji fenomenów istniejących obiektywnie – fal dźwiękowych
odbieranych przez nasz aparat słuchu. Doprowadziło to do stworzenia
wielu niezwykle ciekawych praktyk pozwalających słuchać w sposób
relatywny, przykładając uwagę do określonych zdarzeń składających
się na pejzaż dźwiękowy. Cage i jego naśladowcy nie uwzględnili jednak
bardzo ważnego elementu, jakim jest aktywność psychiczna składająca się na czynność słuchania. Zawierają się w niej zarówno procesy
pozwalające wiązać abstrakcyjne sygnały w większe struktury znaczeniowe, ale przede wszystkim domena wyobraźni. Jest to o tyle dziwne,
że wyobraźnia jako kategoria dyskursywna robiła zawrotną karierę w
sztuce XX wieku – było to centralne pojęcie dla surrealistów, sytuacjonistów i wielu innych ruchów dążących do rewolucji życia codziennego,
a tym samym do daleko idącego upodmiotowienia odbiorcy. Podobnie
jak o ćwiczeniach uważnego postrzegania przestrzeni możemy mówić
o ćwiczeniach wyobraźni audialnej, które sprawiają, że przekształceniu ulegają solidne gmachy pojęciowe, jakimi są słuchanie i dźwięk.
Propozycją do szczególnego rozważenia jest więc zinternalizowana
koncepcja ciszy – stan nieustannego i nie zawsze świadomego generowania obrazów dźwiękowych w myślach, które niekoniecznie układają się w struktury muzyczne. W zasadzie już od lat 60. ujawniały się tendencje artystyczne zmierzające do prześledzenia „pojemności” ludzkiej
wyobraźni w zakresie tworzenia hipotetycznych zdarzeń audialnych;
często takich, które lokują się daleko poza sferą naszego doświadczenia. Interesującym przykładem tego typu twórczości jest praca Andrzeja Dłużniewskiego pt. Utwór łódzki, cisza – 9 sek., obrót kręgu o 17 stopni – 7 sek. z 1972 roku, będąca rodzajem partytury tekstowo-graficznej,
zawierającej materiał ilustracyjny (mapa Łodzi z zaznaczonym okręgiem) oraz zestaw instrukcji wykonawczych. Dłużniewski założył, iż wykonanie tego utworu będzie trwało 16 sekund – po dziewięciu sekundach ciszy, należy sobie wyobrazić brzmienie „zgrzytu, łamania, pękania,
trzaskania rur kanalizacyjnych, wodociągowych, przewodów elektrycznych, telefonicznych, fundamentów, korzeni drzew, krzaków”, które towarzyszą obrotowi zaznaczonego obszaru o 17 stopni w jedną stronę –
„aż do wyciszenia”. Mimo że nie sprawia on wrażenia szczególnie
wymagającego, to w istocie jego wykonanie jest arcytrudne. Zasadniczą barierę stanowi konieczność wyobrażenia sobie dźwięków ujętych
w sztywne ramy czasowe – i to dźwięków szczególnych, bo towarzyszących destrukcji na sporym obszarze metropolii, z którymi nigdy nie mieliśmy do czynienia (należy podkreślić, że w momencie, kiedy Dłużniewski stworzył swój utwór, a więc niecałe 27 lat po zakończeniu II wojny
światowej, sytuacja miała się zgoła inaczej, gdyż dla wielu osób mogła
to być raczej kompozycja ściśle poruszająca kwestię pamięci dźwiękowej, a nie kreowania abstrakcyjnych zdarzeń w oparciu o luźne asocjacje). Zwróćmy jednak uwagę na inny, pozornie banalny element: 9 sekund ciszy, którą należy sobie wyobrazić. Jak wyciszyć gonitwę myśli i
okruchy multisensorycznych bodźców, stale przetwarzanych w naszej
(pod)świadmości? W trakcie prób osiągnięcia tego stanu okazuje się, że
nie jest to takie proste. Andrzej Dłużniewski udowadnia, że cisza to stan
niemożliwy do zaistnienia również na poziomie pracy wyobraźni. Jesteśmy zatem zdani na ciągłe nasłuchiwanie, które nie zawsze sprowadza
się do realnej pracy aparatu słuchu.
W 2009 roku znany amerykański teoretyk, artysta i wydawca, Brandon LaBelle, również postanowił zmierzyć się z tym samym problemem,
mając na względzie stworzenie podstaw do kompleksowych rozważań
o modelu słuchania w rozszerzonej skali. Jego instalacja dźwiękowa pt.
Lecture on Nothing, prezentowana pierwotnie w Skuc Gallery w Ljublja-
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nie, składa się z nagrania dokumentującego odczytanie przez osobę
głuchoniemą całego Lecture on Nothing – słynnego wykładu Johna
Cage’a z 1949 r., w którym zarysowana została jego koncepcja ciszy. To
dość ciekawy zabieg, bowiem mamy tu do czynienia z lekturą mocno
ambiwalentną. Czytający jest w stanie zrealizować fonicznie materiał
tekstowy, aczkolwiek nie słyszy własnego głosu (co niekoniecznie oznacza, że nie słyszy całkiem nic). Staje on przed koniecznością skonkretyzowania sobie brzmienia słów za pomocą wyobraźni, a w tym konkretnym przypadku jest to czynność równie wymagająca, co realizacja
skomplikowanej partii instrumentalnej w tradycyjnym utworze muzycznym... LaBelle zwraca również uwagę na fakt, że głuchoniemy performer
musi się w pełni uobecnić, czyli wytworzyć silną więź z przestrzenią, w
której się znajduje; zdać sobie sprawę z wielu elementów wpływających na rezultat jego pracy i odnieść się do nich. Stanowi to niemal dokładne powtórzenie założeń deep listening Pauline Oliveros, lecz konceptualizownych z jeszcze większym rozmachem. Słuchanie zostało
tu przedstawione jako czynność kształtująca konstrukcję podmiotu,
lecz niekoniecznie powiązana z bezpośrednim doświadczeniem zmysłowym. Mimo że tematycznie Lecture on Nothing jest pracą poruszającą kwestię doznań audytywnych osób głuchoniemych, to konsekwencje są jak najbardziej ogólne, bowiem wskazuje ona nienormatywne
modele ontologiczne i aksjologiczne, które można zastosować we
współczesnej twórczości muzycznej/dźwiękowej. Daje to podstawy do
reorganizacji samego pojęcia sztuki dźwięku, która nie odnosi się wyłącznie prac dźwiękowych – utworów muzycznych, konstrukcji grających itp. Bez większych problemów można włączyć w ten obszar także
bezdźwięczne realizacje artystyczne, które stawiają sobie za cel podjęcie refleksji nad funkcjonowaniem dźwięku lub określonymi warunkami słuchania. Od dawna mówi się o nurcie określanym jako tzw. silent
sound art. Najczęściej tym mianem określane są bezgłośne prace kompozytorów lub artystów dźwiękowych, mające zwrócić uwagę odbiorcy na muzyczne właściwości otoczenia, uchwytne dzięki przyjęciu odpowiedniej perspektywy słuchania. Twórcą, który szczególnie chętnie
porusza się w tym obszarze, osiągając naprawdę dobre efekty, jest Peter Ablinger. W ciągu ostatnich dwudziestu kilku lat stworzył on wiele
instalacji w przestrzeni publicznej, mających pobudzać do słuchania w
określonych przez niego sytuacjach. Trzeba jednak pamiętać, że są to
działania kompozytora, a więc osoby ściśle powiązanej z instytucjonalnym polem muzyki, co sprawia, że działania w rodzaju Weiss/Weisslich
czy Three Easy Pieces są chętnie określane mianem wypowiedzi metamuzycznych prowadzonych w ściśle określonych granicach.
Znacznie ciekawszym zjawiskiem wydaje się być powiększanie pola
instytucjonalnego przez włączenie w jego obręb praktyk, które pozwalają ująć zagadnienie słuchania z zupełnie innej strony. Przykładem
takich działań są prace wizualne wykorzystujące zdolności konotowania wyobrażeń audialnych poprzez obraz. Zostało już powiedziane, że
tym, co może świadczyć o dźwiękowym charakterze obiektu nie jest
jego dźwięczność, ale swoista perswazyjność tego, co widzialne (np.
formy lub materiału), pozwalająca wytworzyć w umyśle określony obraz dźwiękowy lub chociaż pobudzić rozważania na temat funkcjonowania dźwięku.
Można to zilustrować na przykładzie prac Kamy Sokolnickiej, która
uprawia swoistą odmianę sztuki osadzonej w tradycji konceptualnej i
postminimalistycznej. Artystka wprawdzie korzysta z technik charakterystycznych dla sztuk wizualnych, jednak używa ich w sposób pozwalający na rozszerzanie obszaru refleksji w perspektywie transmedialnej.
Tworzone przez nią obiekty uwodzą niezwykle wyrazistą formą, która w
specyficzny sposób uobecnia przestrzeń ekspozycyjną, zmieniając jej
cechy afektywne. Mogłoby się wydawać, że są to przykłady twórczości
o funkcji wyłącznie estetycznej, gdyby nie fakt, że posiadają one silnie
zarysowaną warstwę narracyjną, a poszczególne elementy prac operują dużym kontrastem, dzięki czemu zaburzony zostaje nawykowy tryb
odbioru, a widz zostaje postawiony przed koniecznością przyjęcia jakiejś
strategii interpretacyjnej. Tym, co Sokolnicka z upodobaniem tematyzuje, są wszelkiego rodzaju zaburzenia komunikacyjne, a więc niezdolność do nadawania sygnałów w taki sposób, by zostały percypowane
bez zakłóceń. Szczególnie ciekawa pod tym względem jest grupa prac,
które powstały w 2016 roku na potrzeby wystawy Tinnitus w berlińskim
Kunstlerhaus Bethanien. Tytułowy szum uszny daje podstawę do potraktowania ich jako swoistych manifestacji wizualnego dyskursywizowania doświadczeń audytywnych, co stanowi narracyjną ramę całej
ekspozycji, jednak poszczególne dzieła zadziwiająco dobrze funkcjonują też jako autonomiczne formy, konotujące określone treści.
Obiekty takie jak Interstellar czy Heard But Not Seen zostały wykonane z materiałów o właściwościach związanych z przewodnictwem

dźwięku. W pierwszym przypadku jest to mosiądz używany do budowy
instrumentów muzycznych (m.in. dętych i perkusyjnych), ale też przyrządów astronomicznych. Zarówno materiał, jak i forma Interstellar – przypominająca rodzaj lśniącej anteny lub innego nadajnika, przekierowuje
uwagę na zagadnienia związane z eksploracją przestrzeni kosmicznej
i pokonywaniem barier komunikacyjnych, a poniekąd też z rozszerzonym modelem słuchania, mogącym zaistnieć w warunkach próżni (niekoniecznie rozumianej dosłownie), a więc nie sprowadzonym do odbierania fal akustycznych. Jeszcze bardziej czytelna jest praca pt. Heard
But Not Seen, niemal wprost odnosząca się do zdolności umysłu do projektowania sygnałów dźwiękowych, które nie mogą się ujawnić w sposób obiektywny, zafunkcjonować w mierzalnej rzeczywistości – a więc
w jakiś sposób nie dają się „zobaczyć”, biorąc pod uwagę fakt, że wzrok
jest często uważany za najpewniejszy ze zmysłów (to, czego nie widać,
nie istnieje). Została ona wykonana z filcu posiadającego właściwości
wytłumiające, dzięki czemu stanowi rodzaj symbolicznej otuliny, w której powstają twory ludzkiego umysłu – produkty wyobraźni audialnej,
ale też nieuświadomione sygnały, niepozwalające na stworzenie koherentnej całości, a zarazem potwierdzające, że cisza jest wypełniona
zdarzeniami dźwiękowymi.

Wraz z rozwojem technologii koncept słuchania powinien się coraz
bardziej uabstrakcyjnić, aczkolwiek nadal pozostanie centralną kategorią organizującą pole praktyk dźwiękowych. Patrząc na obecne kierunki rozwoju sztuki, wydaje się, że będziemy mieli do czynienia z coraz
wyraźniejszą emancypacją odbiorców i odchodzeniem od przestrzeni wystawienniczych/koncertowych o ujednoliconych właściwościach
(tzw. przestrzeń neutralna). W tym kontekście szczególne istotna jest
konieczność jak najczęstszego stawiania sobie pytania, które pojawiało
się w kompozycji Eugeniusza Rudnika: czy słyszysz dobrze?
Bez wątpienia gra nie toczy się już o to, żeby słyszeć lepiej lub gorzej,
ale realnym celem jest stworzenie nowej aksjologii słuchania, która będzie – przede wszystkim – uwzględniać fakt, że stanowi ono jeden ze
sposobów postrzegania świata i tym samym powinno odpowiadać celom współczesnych podmiotowości w ruchu.

Dyfuzje, przemieszczenia, formowanie
Karolina Wycisk, Magdalena Zamorska
Choreografia – pisanie i unieruchamianie ruchu. Kulturowy gest chwytania ruchu będącego wyrazem stosunków społecznych lub spontaniczną cielesną ekspresją doświadczeń i stanów. Choreografia, będąc
narzędziem porządkowania i dyscyplinowania, pozwala uzyskać oczekiwany przepływ ruchu – w ciałach i w przestrzeni. Choreografie społeczne i polityczne podporządkowują ciała (ludzkie i nie-ludzkie) i nadają
przepływom (ruchu, danych, pojazdów) kierunek, tempo i rytm. Choreografowanie to praktykowanie zmiany, również w polu tego, co pozornie
nieruchome.
Myśląc w ten sposób o powyższym procesie proponujemy gościom
i gościniom galerii BWA Wrocław Główny choreograficzne interwencje
Magdaleny Ptasznik, Anny Nowickiej, Aleksandry Osowicz i Agaty Siniarskiej. Artystki zapraszają do towarzyszenia rozwijanym podczas tygodniowych rezydencji praktykom ucieleśniania oraz choreografowania
tego, co senne i fantazmatyczne (Nowicka), lokowane w polu spekulacji
futurologicznych (Ptasznik), jak również tego, co materialne, namacalne
i żywe (praca ze zwierzętami Osowicz, z roślinami Siniarskiej), silnie obecne, choć często przeźroczyste i nieobecne. Inspirację dla praktyk twórczych stanowią procesy organicznego i nieorganicznego formowania i
przemieszczania, oraz dyfuzje między tym, co ludzkie/nieludzkie, realne/wyobrażone, konkretne/formujące się. Choreograficzne interwencje w ramach wystawy Wszyscy spotkamy się w tym samym miejscu
kwestionują myślenie o choreografii jako artystycznym produkcie, dostrzegając jej potencjał jako badania na zastanym materiale (powietrze, ziemia, sfera marzeń sennych), „uruchamiania” jego afektywności
i podkreślania międzygatunkowej relacji, w której działa z pojedynczym
ludzkim (oraz zwierzęcym, roślinnym) ciałem czy kolektywem ciał. Wspólnym mianownikiem czterech rezydencji jest poszerzanie definicji choreografii, praktyk i strategii w jej obrębie.
Poszerzanie pola choreografii
Szwedzki choreograf, performer i teoretyk Mårten Spångberg, nazywany przez niektórych „złym chłopcem współczesnego tańca”, kładzie
nacisk na konieczność oddzielenia pojęć tańca i choreografii. Choreografowanie to, jego zdaniem, konstruowanie, organizowanie, porządkowanie, oswajanie, ograniczanie ruchu i nadawanie mu określonej
struktury – co istotne, proces ten może zachodzić w sytuacjach niekoniecznie związanych z ruchem tańczących ciał. Abstrakcyjne struktury
wymagają jakiegoś typu ekspresji, by móc się pojawić. Jedną z form,
którą choreografia – abstrakcyjna struktura – może przyjąć, jest taniec,
ale równie dobrze mógłby to być algorytm, tekst lub film. Spångberg ujmuje choreografię jako uniwersalne narzędzie, które można zastosować
do wszystkiego, od produkcji począwszy, na analizie skończywszy. Zgodnie z tym ujęciem, choreograf może aplikować o grant na projekt choreograficzny mający postać filmu, a teoretyk – analizować choreograficzną maestrię filmowca. Z drugiej strony menadżer może choreografować
wymianę myśli podczas mitingów, dowództwo – ruchy oddziałów w terenie, architektura – ruch ciał w przestrzeni, kompleksy proteinowe –
naprawę DNA , a serwisy sieciowe – ruch na poziomie interfejsu.
Zupełnie inaczej dzieje się, zdaniem Spångberga, w przypadku tańca,
czegoś surowego, niezorganizowanego, nieudomowionego, będącego
czystą ekspresją, afektem pobudzającym nie system poznawczy a ciało.
Ruch musi przylgnąć do jakiejś struktury – może nią być choreografia
– żeby przetrwać i zyskać widzialność, rozpoznawalność, możliwość
ujęcia, rozważenia, zapamiętania i wykonania ponownie. Strukturami
mogą równie dobrze sesja terapeutyczna, sztuki walki, literatura, fabryka, czy nawet fizyka kwantowa.
Aby ekspansja tańca i choreografii mogły mieć miejsce, najpierw
należało stworzyć ideę choreografii jako jednostkowego aktu kreacji,
aktu projektowania nowych ruchów i możliwości. Nowoczesny kult autora oraz emancypacja tańca modern, który oddzielił się od tańca klasycznego (baletu) stworzyły artyst(k)ę sztuki tańca.
Dużo wcześniej, już w końcu wieku XVI , choreografia była stosowana jako system graficznego zapisu ruchu ciał w czasie i przestrzeni, pozwalający bez pomocy instruktora w miarę doskonale odtworzyć taniec.
Stworzenie systemu choreograficznego służącego kodyfikacji ruchu i
wprowadzającego normy i kategorie, wpisane było w nowożytny pęd
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ku uniwersalizacji i standaryzacji oraz wiązało się z wykluczaniem rozwiązań lokalnych, nie wpisujących się w wypreparowane normy.
Taniec zapisany w postaci graficznych partytur stanowił mapę, której czytanie wymagało określonych kompetencji w zakresie z posługiwania się ciałem. Równocześnie system projektował nową „naturalną”
cielesność: stabilny korpus rozciągający się poprzez kończyny ku peryferiom, zyskujący przedłużenie w czystej i neutralnej przestrzeni. Mark
Franco, pisząc o tańcu barokowym, w którym nie było miejsca na żadną spontaniczność, określa je mianem nowożytnego techno-ciała Franco,
2000
. Tak właśnie funkcjonuje ciało w tańcu klasycznym (balecie): podporządkowane i umęczone, aby upozorować wolność, lekkość i swobodę. Choreografia działa na zasadzie pharmakonu: jest trucizną i lekiem zarazem. Pomysł wpisywania rozpostartych i rozciągliwych ciał
w geometrię przestrzenną stał się bardzo popularny w X X wieku: pojawiły się trójwymiarowe modele Rudolfa Labana i Noi Eshkol, które umożliwiały zapis nie tylko ruchomej architektury ciał, ale również abstrakcyjnych przepływów ruchu.
Marta Savigliano proponuje, aby kategorię choreografii stosować
w odniesieniu do dwóch domen produkcji wiedzy: sztuki i praktyki społecznej. Choreografowanie jest procesem głęboko osadzonym w rzeczywistości społecznej, politycznej i ideologicznej, a tym samym pozwala przyglądać się procesom kształtowania tożsamości cielesnych,
indywidualnych i społecznych w określonym miejscu i czasie. W każdorazowym akcie performatywnym ożywają, a także są negocjowane i interpretowane – zachowane w formie choreografii – wartości, konwencje
i scenariusze. Choreografie artystyczne oraz społeczne pełnią więc rolę
archiwów, a jak wiemy, archiwa pozwalają nie tylko włączać i zachowywać, ale również wykluczać i uśmiercaćSavigliano, 2009. André Lepecki określił choreografię mianem „aparatu pochwycenia” (apparatus of capture).
Jego zdaniem, choreografia jest „nie tylko dyscypliną lub technologią
ciała, nie tylko metodą kompozycyjną, nie tylko rejestrem lub archiwum – ale urządzeniem”2007. Choreografia wprowadza rygor ruchowy,
reżim mobilności; taniec jest jej ofiarą: traci moc i możliwość stawaniasię-czymś-innym.
Przedstawicielki tańca wolnego i modern (Isadora Duncan, Loïe Fuller, Martha Graham), dążyły do wyzwolenia tańca z reżimu choreografii.
Projekt ten był projektem niemożliwym – każda próba deterytorializacji
tańca kończyła się na terytorium choreografii, ale równocześnie poszerzała je. Taniec współczesny budował swoją tożsamość poprzez zrywanie więzi z narracją, muzyką i symboliką gestu.
Po drugiej wojnie światowej artyści eksperymentowali w zakresie badania możliwości ciała, otwierania się na nowe percepty i afekty oraz doznania podczas ruszania się i mobilizowania cielesnych układów. Taniec
postmodern podważał modernistyczną koncepcję tańca jako sztuki ruchu oraz choreonormatywne modele treningu, tworzenia i prezentowaniaLepecki, 2007. To, co wydarzyło się między początkiem lat pięćdziesiątych,
a połową sześćdziesiątych, Lepecki nazywa „zwrotem choreograficznym”. Postmodern jest powszechnie kojarzony z wprowadzaniem w obręb tańca ruchu codziennego, „znalezionego”, z akceptacją improwizacji jako pełnoprawnej formy artystycznej, wykorzystywaniem zasady
przypadku, korzystaniem z gier i zabaw oraz tendencji minimalistycznych, czyli oczyszczania sceny z wszystkiego, co nie jest niezbędne. Co
jednak najważniejsze, postmodern zbudował most nad przepaścią pomiędzy tańcem artystycznym, elitarnym, a tym społecznym, popularnym
i rozrywkowym. Artysta stawał się twórcą tańców (dance maker), kolekcjonerem ruchów, który łączył je i przetwarzał, tym samym czyniąc sam
proces kompozycji wydarzeniem. Istotą choreografowania okazała się
umiejętność obserwacji życia codziennego i problematyzacji procesu
kompozycyjnego. Projekt choreograficzny wciąż był jednak „białym”,
uniwersalizowanym projektem: niewielu kolorowych artystów współtworzyło scenę eksperymentalną. Zakładano, że procedury są uniwersalne, i bez względu na płeć i rasę ciał je wykonujących, będą równie
skuteczne. Jak podkreśla Susan Leigh Foster, w tym samym czasie również afro-amerykańscy choreografowie (np. Alvin Ailey) próbowali przekroczyć nowoczesny model artysty-geniusza, ale czynili to poprzez
afirmowanie wspólnotowych wartości w indywidualnych choreografiach.
Najważniejszy z perspektywy sztuk wizualnych zwrot dokonał się
w latach siedemdziesiątych: zadaniem choreografa stało się gromadzenie artystów i animowanie ich współpracy. Tancerze-performerzy,
często nieprofesjonalni, stają się autorami ruchu, wykorzystując prywatne doświadczenie, pozaartystyczne umiejętności i zainteresowania
i jednocześnie oznaczając własną kulturową i indywidualną tożsamość.
W tym samym okresie rozwijają się praktyki interdyscyplinarne: sztuka
intermediów, mediów mieszanych i multimediów. Pole choreografii po
raz kolejny gwałtownie się poszerza (tak ważne dla nas współcześnie
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określenie „sztuka w poszerzonym polu” – w odniesieniu do rzeźby –
zaproponowała w końcu lat siedemdziesiątych amerykańska krytyczka
Rosalind Krauss).
W kolejnych dekadach, równolegle z procesem porzucania obiektu
w sztukach wizualnych (na rzecz działania lub przepływu cyfrowych obrazów), choreografia porzuca taniec, a następnie człowieka – tańczące
ciało. Równocześnie, w pierwszej dekadzie XXI wieku sztuka tańca stała
się głównym punktem odniesienia dla praktyk artystycznych, teoretycznych i kuratorskich w sztukach wizualnych i performatywnych. Narzędzia choreograficzne i taneczne – związane z takimi cechami tańca jak
efemeryczność, cielesność, niepewność, podatność na porządkowanie
i performatywność – są wykorzystywane w celu przewartościowania
statusu obrazu (np. w praktykach Tino Sehgala), jak również służą przeformułowaniu instytucjonalnych modeli prezentacji sztuki.
Wraz z rosnącym zainteresowaniem teoretyków oraz szerszej publiczności krytycznymi i etycznymi studiami nad zwierzętami, roślinami,
życiem i rzeczami zmieniały się również zagadnienia problematyzowane w obrębie nowej choreografii. W roli choreografów lub performerów
zaczęto „obsadzać” różnych czynniki nie-ludzkie (siły, materie, organizmy).
Performans choreograficzny okazał się doskonałą przestrzenią do testowania kształtu i dynamiki relacji wewnątrz układów złożonych z żywych organizmów, cząsteczek chemicznych, sił fizycznych, przedmiotów, obiektów, hiperobiektów, maszyn, obiektów cyfrowych, ale również
dyskursów i reprezentacji oraz badania nowych modeli funkcjonowania
i doświadczania, opartych na etyce i estetyce postantropocentrycznej,
dbającej o widzialność i równorzędność sposobów bycia i przejawiania
się, a także słyszalność wszystkich agensów zaangażowanych w tworzenie „wspólnego świata”Zamorska, 2018
Choreografia w agonie
Choreografia rozumiana jako problematyzowanie ruchu i relacji między ludźmi i obiektami, działaniami i instytucjami, tworzy przestrzeń
agonu w miejscach, które inkluzywnie przejmuje. Taniec zagarnia instytucję muzeum czy galerii często po to, żeby redefinować własne strategie
i sposoby doświadczania. Z jednej strony to instytucja muzeum i kuratorzy aranżują wystawy dotyczące tańca, z drugiej artyści-choreografowie coraz częściej pracują w muzeum, problematyzując granice nowego
tańca, ale też warunków pracy, sposobów działania instytucji. Agon,
przest rzeń niezgody czy konfliktu, powstaje tu zarówno pomiędzy sztukami, jak i instytucjami: muzeum, teatrem i tańcem.
Konflikt, jak rozumie go Chantal Mouffe, może być produkowany w ramach „agonizmu”, czyli przyjmować kształt konfrontacji między przeciwnikami, nie prowadzącej do jednego, ale wielu możliwych rozwiązań,
albo antagonizmu – otwartej walki, gdzie przeciwnik staje się wrogiem,
a jego wygrana promuje hegemonistyczne dążenie do sprawowania
władzy. Pluralizm możliwości, agonizm, jest więc wizją nieco idealistyczną, choć nie zupełnie niemożliwą: instytucje, muzea, mogą tworzyć
przestrzenie agonu poprzez odbywające się w nich praktyki artystyczne.
Jak mówi Mouffe, „muzea muszą stać się uprzywilejowanymi przestrzeniami ucieczki” (ich kontekst wciąż pozwala odróżnić prezentowane w
nim dzieła sztuki od produktów konsumpcyjnych), a nie przestrzeniami,
od których się ucieka 2016 . Dlatego tak ważne są dziś strategie nie tyle
wycofywania się z instytucji, co jej odzyskiwania – tworzy ona miejsce,
w którym konstruują się inne, możliwe formy politycznej identyfikacji.
Ze względu na ten krytyczny potencjał choreografowie i performerzy
tworzą kolejne strategie przejmowania instytucji. Jednym z przykładów
jest Muzeum Tańca Borisa Charmatza, które zaczęło się formalizować
w Rennes (Centre Chorégraphique National de Rennes w Bretanii,
którym zarządzał od 2009 roku, zostało przemianowane na Musée de
la danse), a później pojawiało w formie pop-upowych projektów w innych instytucjach sztuki na całym świecie (w maju 2016 roku w MSW w
Warszawie odbył się performans Charmatza expo zéro). Ta strategia
oparta jest na diametralnej zmianie rozumienia archiwum tanecznego,
nie jako zamkniętego projektu przeznaczonego do jego analizy, ale
jako nieustannie aktualizującego się repertuaru. Wcielona jest tu w życie idea „zamieszkanego” przez tancerzy muzeum – przestrzeni, w której nieustannie odbywa się taneczny performans – performerzy (profesjonalni tancerze oraz pracownicy muzeum i widzowie) działają w
przestrzeni instytucji, w godzinach jej otwarcia instytucji i własnych godzin pracy.
Walka toczy się o projekt muzeum interaktywnego: instytucji reagującej na charakter przedstawianej przezeń sztuki – afektywnej sztuki
tańca, improwizowanej, zmieniającej nieustannie swe formy i granice.
Charmatz podkreśla, że to właśnie hybrydyczność muzeum tańca zapewnia równowagę pomiędzy różnymi funkcjami instytucji: tworzeniem,

badaniem, prezentacją, wreszcie dokumentacją i archiwizacją tańca.
Ma to być raczej „przestrzeń stymulacji”, która dopuszcza to, co niepewne, efemeryczne, przypadkowe2009. Agon rodzi się tu również w odniesieniu do teatru, w którym taniec pojawia się jako efemeryczne, powtarzalne zdarzenie – przeciwstawiona mu jest ciągłość czasu projektowego,
nieustanne wydarzanie się tanecznej wystawy.
Jest to zarazem realizacja koncepcji (politycznego) zaangażowania,
u podstaw której leży założenie o dyskursywnym charakterze relacji
społecznych i odsłaniania wielości praktyk dyskursywnych oraz widzialności pracy artystycznej – choreografki/-owie rozwijają w przestrzeni
wystawienniczej własne praktyki, jednocześnie ujawniając swoje metody, niwelując granicę pomiędzy prywatnym a publicznym, czasem pracy a czasem odpoczynku. Doświadczenie „tańczącego ciała” w muzeum jest tutaj doświadczeniem ciała w stanie pracy („body of work”).
Jak ironicznie zauważa Bojana Kunst, artysta to „pracownik idealny” 2016
– jego praca związana jest z produkcją samego życia, a taki rodzaj kreatywnego wysiłku ceniony jest (choć nie zawsze odpowiednio wyceniany) w ramach sprekaryzowanego społeczeństwa. Widzialność wysiłku/wyzysku odsłania jednocześnie polityczny potencjał (post)tańca
i nowej choreografii. Wykorzystując ten potencjał, artyści stosują praktyki interwencyjne: ujawniania trybu pracy, konfrontacji. Znaczące jest,
że godząc się na takie działanie, instytucja prezentuje sposoby swojej
pracy, które mogą zostać poddane rewizji – stwarzając przestrzeń konfliktu, jednak o tyle bezpieczną, że przez nią kontrolowaną. Instytucja jest
w stanie przygotować się na konsekwencje konfliktu, a co więcej – wchłonąć w swoje taktyki strategie artystyczne, promując nowe kuratorskie
(antyinstytucjonalne) „trendy”. Istnieje zatem ryzyko, że subwersywne
działania, strategia przejmowania instytucji muzeum przez choreografki i choreografów, staną się skutecznym narzędziem instytucji, co więcej – ta strategia nie rozwiązuje wewnętrznego konfliktu, nieustannego definiowania tańca i choreografii w kontekście innych dyscyplin.
Taniec współczesny wyrósł na bazie konfliktu i opozycji, od X X wieku
te stosunki wewnętrzne oparte były na antagonizmie (balet–taniec wyzwolony; modern–postmodern); teraz konflikt definiuje się poprzez poszukiwanie przestrzeni agonu – nie określanie przeciwnika i tworzenie
opozycji, ale dyskutowanie i dopuszczanie innych głosów. Choreografia staje się przestrzenią oporu wobec idei sztuki monolitycznej, ujawnia i renegocjuje sposoby definiowania tego, czym sama się zajmuje
(czym jest taniec, czym jest performans, jakie są jego granice), nie godzi się na dzielenie dyscyplin. Choć może przy tym budzić sprzeciw i
kontrowersje (choćby z powodu „przywłaszczania” sobie pojęć jak sztuka performance, perfomans, performer – z innych dziedzin), to dzięki
ujawnionemu konfliktowi odsłania sposoby funkcjonowania tych pojęć
na różnych gruntach i poszerza świadomość tej różnorodności.
Choreografowanie agonu wymaga ciągłych negocjacji – działań
pomiędzy dyscyplinami, definicjami i oczekiwaniami, zarówno ze strony
instytucji, jak i odwiedzających wystawę. Choreografki-rezydentki zaproszone do BWA Dworzec Główny badają i budują lokalnie uwarunkowane choreografie, negocjują możliwość praktyki choreograficznej w
przestrzeni galerii sztuki wykorzystując zastane materie – w tym te niewidzialne – układy sił i obiektów, przepływy i relacje, ludzi, powietrze,
kamienie, sny, istnienia nie-ludzkie, ziemię, plastik, brud. Interesuje je
percepcyjne upłynnianie świata, półprzepuszczalność ciała jako biologicznej membrany, nieprzewidziane dyfuzje elementów i negocjowanie
możliwości ruchu w sfałdowanej rzeczywistości.
Esej jest zmienioną wersją eseju K. Wycisk i M. Zamorskiej, który
ukazał się w piśmie „Biuro – organ prasowy BWA Wrocław” 17/2018.

10

B. C h a r m a t z (2009), Manifesto for a Dancing Museum, dostęp: http://www.
borischarmatz.org/en/lire/manifesto-dancing-museum.
Dance (2012a), red. A. Lepecki, A. MIT Press, Cambridge, MA.
S. L. F o s t e r (2011), Choreographing empathy. Kinesthesia in performance, Routledge, London, New York.
M. F r a n c o (2000), Figural Inversions of Louis XIV’s Dancing Body, [w:] M. Franko; A. Richards (red.) Acting on the Past, Middletown, Conn.: Wesleyan University
Press.
R.E. K r a u s s (1979), Sculpture in the expanded field, „October“ (Vol. 8), s. 30–44.
B. K u n s t (2016), Artysta w pracy. O pokrewieństwach sztuki i kapitalizmu, red. A.
Adamiecka-Sitek, tłum. P. Sobaś-Mikołajczyk, D. Gajewska, J. Jopek, Instytut
Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Konfrontacje Teatralne/Centrum Kultury
w Lublinie, Warszawa–Lublin.
A. L e p e c k i (2007), Choreography as Apparatus of Capture, „TDR (1988-)“, nr 51
(2), s. 119–123.
A. L e p e c k i (2012b), Introduction. Dance as a Practice of Contemporaneity, [w:]
A. Lepecki (red.), Dance, MIT Press, Cambridge, MA.
C. M o u f f e (2016), Instytucja jako przestrzeń działań agonistycznych [w:] Odzyskiwanie tego, co oczywiste. O instytucji festiwalu, red. M. Keil, Instytut Teatralny
im. Zbigniewa Raszewskiego, Konfrontacje Teatralne/Centrum Kultury w Lublinie, Lublin 2017.
Powrót (do) przyszłości (2016), red. M. Szymanówka, K. Koślacz, Galeria Sztuki
im. Jana Tarasina, Kalisz, dostępne: https://issuu.com/tarasin/docs/powrotdoprzyszlosci.
M. S a v i g l i a n o (2009), Worlding Dance and Dancing out There in the World, w:
S. L. Foster (red.), Worlding Dance, Palgrave Macmillan, London/Basingstoke, s.
163–190.
M. S p å n g b e r g (2017), Post-dance, an Advocacy, [w:] D. Andersson, M.
Spångberg, M. Edvardsen (red.), Post-dance, MDT, Stockholm, s. 349–393.
K. W y c i s k (2016), „Reserve your visit to this exhibition”. Ciało tańczące w museum, [w:] Trickster. Społeczno-kulturowe konteksty doświadczania ciała, red. D.
Majka-Rostek, E. Banaszak, R. Florkowski, P. Czajkowski, Katedra Wydawnictwo
Naukowe, Gdańsk.
K. W y c i s k i M. Z a m o r s k a (2018), Nowa choreografia i posttaniec w przestrzeni sztuki współczesnej, „Biuro – organ prasowy BWA Wrocław”, nr 17, s. 68-72.
M. Z a m o r s k a (2018), Choreografie antropocenu, czyli co i jak materia wprowadza w ruch, „Prace Kulturoznawcze” vol. 22, nr 1–2, s. 113-128.

7–12.
05

Magda Ptasznik
Climat Fiction

Climat fiction (nazwa skracana za modelem science fiction jako cli-fi)
to literatura zajmująca się zmianami klimatycznymi i globalnym ociepleniem. Jej akcja rozgrywa się w świecie współczesnym – takim, jaki
znamy – bądź w przyszłości.
W ramach swoich działań Magdalena Ptasznik eksploruje potencjał
choreografii do spekulowania na temat potencjalnych zmian przestrzeni w perspektywie globalnego ocieplenia oraz do rozwijania ich fikcyjnych scenariuszy. W szczególności, jako podstawowy element środowiska i miejsce życia, interesuje ją ZIEMIA . Choreografkę zajmuje relacja
ciała i ziemi w perspektywie ich materialności, a także ich wzajemne
usytuowanie w obrębie procesów, przez które przechodzi każde z nich.
Artystka zaprasza widzów do wejścia w przestrzeń klimatycznej fikcji,
do doświadczenia bliskości aktu performatywnego pomyślanego jako
podróż przez realne i fikcyjne (przyszłe?) przestrzenie.

14–19. Anna Nowicka
05
Sennik
Powszedni
W kalejdoskopowym świecie wyobraźni wszystko płynie i wszystko jest
możliwe.
Podczas rezydencji Anny Nowickiej galeria zmieni się w poruszony krajobraz, skomponowany z marzeń sennych osób odwiedzających wystawę. Codziennie w godzinach otwarcia galerii artystka będzie ucieleśniać
sny. Przestrzenie wystawy staną się płynną sceną, na której rozegrają
się wrocławskie dramaty senne, uwidocznią zaspane konflikty i wyłonią
wcześniej niewidoczne rozwiązania.
Ostatnie dwie godziny praktyki każdego dnia będą poświęcone „otwieraniu snów”, czyli kolektywnemu odczytywania znaczeń sennych.

21–26. Aleksandra
05
Osowicz
Performans
Międzygatunkowy
W trakcie rezydencji Aleksandra Osowicz chciałaby poszerzyć tradycyjnie ludzkie grono odbiorców sztuki wykorzystując międzygatunkową komunikację. W trakcie jej występów dla udomowionych i dzikich
zwierząt powstaje specyficzna wspólnota poza ograniczeniami gatunkowymi. Spektakle dla zwierząt mają szansę zmienić tradycyjne myślenie o odbiorcach sztuki, nauczyć widzów, że zarówno patrzący, jak
i performer mogą być „nie-ludzcy”.
Współcześnie zwierzęta bawią ludzi nie tylko w cyrkach i ogrodach zoologicznych, ale też w domach. Są w pewnym sensie performerami dla
ludzi. Zaktualizowały swój zakres pracy do tego, co nazywamy pracą
niematerialną lub afektywną. Inspiracją do praktyki w ramach Performansu międzygatunkowego będzie więc pytanie, co by było, gdybyśmy odwrócili na chwilę role i zaoferowali zwierzętom pozycję widzów?
Performans międzygatunkowy to działanie nastawione przede wszystkim na proces zadowalania. Człowiek może być tu współodbiorcą,
świadkiem albo widzem, który konfrontuje się z dokumentacją. Dystrybucja pracy w obiegu świata sztuki ma mniejsze znaczenie. Performans ma strukturę serialu, czy raczej „tasiemca”. Nie wymaga obejrzenia
wszystkich odcinków. Sezon pierwszy dedykowany jest dzikim zwierzętom, sezon drugi – tym udomowionym.
Współpraca przy cyklu Performans międzygatunkowy: Jędrzej Borowski, Karolina Brzęk, Wojciech Grudziński, Joanna Ostrowska, Fili
Piotrowska-Auffret, Justyna Stasiowska, Krõõt Juurak i Alex Baileys.

28.05– Agata Siniarska
2.06 Roślin(tym)ność
Podczas swojej rezydencji Agata Siniarska mierzyć się będzie z próbą
zawiązania intymnej relacji z rośliną. Artystka zbada możliwość innej
bliskości w obrębie praktyk ruchowych i choreograficznych oraz spróbuje zrozumieć intencje i motywacje motoryczne roślin, by stworzyć
sprzyjające warunki do poruszania-się-razem. Testując możliwe ucieleśnienia i transkorporalności sprawdzi, na ile korporalność roślinna i u-roślinnienie są możliwe. Zada pytania o to, jakie narzędzia choreograficzne są potrzebne dla dokonania empatycznej translacji motywacji
i sprawczości istnień roślinnych? Dzięki jakim praktykom możliwe jest
zbliżenie i ruszanie-sięrazem? Kiedy może mieć ono miejsce? Jakie
praktyki choreograficzne wspierają proces współmaterializowania splątanej sprawczości?

Ryszard Waśko

Grupa Budapeszt

Film – 8 mm

instalacja – obiekt lewitujący, telewizor

W filmie Od A do B, od B do A wyeksponowano nieprzystawalność rejestrowanego obrazu i dźwięku. Obie jego części mają
dokładnie ten sam przebieg. Na ekranie widać Ryszarda Waśkę,
który stoi najpierw na wprost kamery, trzymając przenośny magnetofon, a następnie zaczyna się przemieszczać wraz z urządzeniem do nagrywania dźwięku, by w końcu zniknąć z kadru.
Cały czas obecny jest jednak jego głos, który odlicza dystans
dzielący go od kamery. Po oddaleniu się o 200 metrów od punktu startowego, artysta wraca, by ponownie dojść do miejsca,
gdzie doświadczenie audiowizualne widza jest najbardziej
spójne (iluzja pełnej obecności).

Grupa Budapeszt w swojej nowej instalacji, luźno inspirowanej twórczością Wojciecha Bruszewskiego, podejmuje próbę
przepracowania pojęcia transmisji. Jest to jeden centralnych
tematów w sztuce Bruszewskiego, aczkolwiek zawsze powiązany z wykorzystaniem prądu elektrycznego. Igor Krenz, Michał
Libera i Daniel Muzyczuk usiłują dociec, jakiego rodzaju transmisje są możliwe w świecie bezprzewodowym, w szczególny
sposób koncentrując się na niewidzialnych wibracjach. Wibracje o częstotliwości 8 Hz umożliwiają przesył danych w powietrzu, ale stanowią także rejestr medytacyjnego obrazowania
w mózgu oraz są częstotliwością emitowaną przez m.in. meduzy.

Od A do B, od B do A, 1974

30 sytuacji dźwiękowych, 1975
Film – 8 mm

Praca poświęcona postrzeganiu przestrzeni – wykorzystująca jej zróżnicowanie akustyczne. W każdej z trzydziestu scen
filmu Waśko stoi w środku kadru, trzymając dwie drewniane
deseczki, by po chwili uderzyć nimi o siebie. Pozwala on wybrzmieć powstałemu w ten sposób dźwiękowi (jest to głośne
klaśnięcie), który za każdym nabiera odmiennych właściwości. Artysta w eksperymentalny sposób dokonuje analizy akustycznej takich przestrzeni jak sala wykładowa, biblioteka,
klatka schodowa, podwórko czy park.

Wojciech Bruszewski
24 uderzenia łyżeczką o
parapet okna, 1974
Film – 35 mm

Konceptualny film, w którym Bruszewski ujawnia iluzyjny charakter medium filmowego, stosując proste zabiegi montażowe.
W wyraźny sposób podkreślona została niekoherencja dźwięku i obrazu – występuje ona w każdym utworze audiowizualnym, a mimo to przeważnie jest neutralizowana przez odbiorcę,
który nawykowo zakłada spójność komunikatu. Na ekranie widać dwadzieścia cztery uderzenia metalową łyżeczką o drewniany parapet, jednak za każdym razem słychać dźwięk uderzenia o inną powierzchnię.

Pudełko zapałek, 1975
Film – 35 mm

Kolejna praca Wojciecha Bruszewskiego, w której artysta stosuje zabieg desynchronizacji dźwięku i obrazu w celu sproblematyzowania nawykowego aktu odbioru. Film składa się z
dwóch ujęć: ręki uderzającej pudełkiem zapałek o parapet oraz
zamkniętego okna, które są wyświetlane naprzemiennie. Odgłos uderzenia zapałkami jest spowalniany o 0,083 sekundy
względem każdej poprzedniej sceny, co sprawia, że stopniowo odrywa się on od obrazu, by w pewnym momencie zostać
przypisanym widokowi okna, a następnie wrócić do stanu pierwotnego. Praca Bruszewskiego to udany przykład filmu strukturalnego, testującego możliwości oddziaływania na widza wyłącznie za pomocą środków formalnych.
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Rolf Julius

Lullaby for the Fishes, 1984
instalacja dźwiękowa – głośnik, kable,
wzmacniacz, odtwarzacz CD

Minimalistyczna instalacja dźwiękowa składająca się z małego
głośniczka wysokotonowego typu tweeter, zawieszonego na
wysokości i pokrytego farbą, który emituje statyczną kompozycję muzyczną. Wykorzystując tzw. small sounds, a więc niezwykle ciche i celowo niedoskonałe dźwięki – rozmyte w procesie wielokrotnej edycji, Julius tworzy rodzaj „akustycznej
szczeliny” (akustiche Loch), uzupełniającej aurę danego miejsca. Metaliczne dźwięki w wysokim rejestrze, stopniowo wypełniają całą przestrzeń, ujawniając coraz więcej detali i interferując z zastanym otoczeniem, w miarę jak koncentracja
odbiorcy ulega wzmożeniu.

Black Spot, 2009

instalacja dźwiękowa – głośnik, odtwarzacz mp3

Praca bazująca na zjawisku relacyjności dźwięku i koloru.
Skłonność Rolfa Juliusa do synestezyjnego postrzegania otoczenia skutkuje w jego twórczości licznymi obiektami i instalacjami, które mają interweniować w otoczenie za pomocą określonych sygnałów audiowizualnych. Black Spot to pojedynczy
głośniczek zabarwiony na czarno, rozmieszczony in situ. Czerń,
rozumiana tu jako barwa i ściśle odpowiadające jej grupy
dźwięków o ustalonej charakterystyce, wpływa na postrzeganie danej przestrzeni, modyfikując jej właściwości afektywne.

Dirt, 2002/2019

instalacja dźwiękowa – brud, głośnik,
odtwarzacz CD
Instalacja Dirt stanowi wyraz fascynacji artysty materią niższego rzędu. Została ona utworzona z niewielkiego głośniczka,
przenośnego odtwarzacza CD oraz kabli, zagrzebanych w niewielkiej ilości ziemi, substancji organicznej oraz różnego rodzaju odpadków. W warstwie muzycznej jest to kolaż o gęstej fakturze, złożony ze zgrzytliwych dźwięków, które mogą przywodzić
na myśl zarówno odgłosy tropikalnego lasu, jak i brzmienie
mechanizmów prostych urządzeń elektrycznych, aczkolwiek
pozbawionych inwazyjności poprzez znaczące zredukowanie
wolumenu. Julius w nieoczywisty sposób zestawia wytwory
natury oraz cywilizacji technicznej, pokazując, że granica pomiędzy tymi porządkami się coraz bardziej zaciera, co pozwala
interpretować Dirt w kategoriach ekologicznych (także w kontekście ekologii dźwięku).

Matěj Frank
Monolog, 2019

rzeźba – sklejka, dźwięk
Monolog jest przyrządem do amplifikacji dźwięków otoczenia.
Rzeźba swoim kształtem i funkcją przypomina dawne aparaty
słuchowe (tzw. trąbki do słuchania), które zbierają fale dźwiękowe, wzmacniając wpływ energii akustycznej na błonę bębenkową. Z przedmiotu służącego osobom niedosłyszącym
Matěj Frank tworzy rodzaj przeskalowanego mikrofonu kierunkowego lub eksperymentalnego instrumentu – daje on możliwość precyzyjnego postrzegania detali pejzażu dźwiękowego
w jednym określonym punkcie. Stanowi to zawężenie panoramy audytywnej na rzecz głębi, a tym pozwala doświadczyć innej perspektywy słuchania.

Karolina Pietrzyk
Gilbert Schneider,
Tobias Wenig,

Zang pa phwut: A Book About
Silence, 2019
książka

Zang pa phwut to książka będącą rodzaj wizualnej (nad)interpretacji 4’33” Johna Cage’a. Autorzy stworzyli coś na kształt
atlasu ilustrującego koncept ciszy w pozytywnych kategoriach
– jako stan niezbywalności dźwięku. Konstrukcja publikacji imituje strukturę kompozycji Cage’a, gdyż została podzielona na
trzy części, a każdej sekundzie utworu odpowiada jedna strona, na której został umieszczony komiksowy kadr z “dymkiem”
zawierającym wyraz dźwiękonaśladowczy. Dodany na końcu
indeks wszystkich onomatopei, objaśniający dokładny sposób
wymowy, jest humorystycznym nawiązaniem do pozycji wydawniczych o charakterze dydaktycznym. Owa kompleksowość
opracowania może być też przesłanką do potraktowania Zang
pa phwut jako autonomicznej partytury nadpisanej na 4’33”.

Christian Wolff /
Wandelweiser
Komponisten
Ensemble
Stones, 1996

kompozycja muzyczna

Eksperymentalna kompozycja Stones Christiana Wolffa powstawała w latach 1968–71 i jest niezwykle interesującym przykładem utworu muzycznego, który ze względu na niestandardowe
instrumentarium (kamienie), otwartą strukturę oraz zdemokratyzowany sposób zapisu (partytura tekstowa) może być wykonywany nawet przez nieprofesjonalistów. W 1995 roku Stones
zostało nagrane przez zespół Wandelweiser Komponisten Ensemble (w składzie: Antoine Beuger, Burkhard Schlothauer,
Chico Mello, Jürg Frey, Kunsu Shim, Michael Pisaro, Thomas
Stiegler). Muzycy, realizując instrukcje zawarte w partyturze, by
dźwięki tworzone za pomocą kamieni były dyskretne, pokazali,
jak można wykorzystać ciszę – w ujęciu Cage’owskim – do
problematyzowania przestrzeni muzycznej i budowania architektury utworu. Większość dźwięków lokuje się na granicy słyszalności i dopiero po głębokim wsłuchaniu można właściwie
dostroić swój aparat percepcyjny. Płyta stanowi rodzaj manifestu międzynarodowej grupy kompozytorskiej Wandelweiser,
której członkowie są uważani za najbardziej konsekwentnych i
innowacyjnych kontynuatorów myśli Johna Cage’a w muzyce
współczesnej.
Stones w wykonaniu Wandelweiser Komponisten Ensemble
zostanie zaprezentowane na wystawie jako instalacja głośnikowa oraz utwór odtwarzany na słuchawkach – w obu wersjach nabierając nieco innych cech.

Sebastian Buczek
Duży Gramofon, 2005

obiekt – sklejka, aluminium, silnik elektryczny

Duża Płyta, 2005
płyta – szkło akrylowe

bez tytułu, 2000
płyta - szelak na szkle

Wabienie dziewic, 2000

płyta - wosk na szkle, pozłacana

bez tytułu, 2011

płyta - wosk na aluminiowej offsetowej blasze

Zestaw prac wpisujących się w główny nurt twórczości Sebastiana Buczka, jakim jest produkcja prototypowych nośników
muzycznych. Odwołując się do analogowych technik rejestracji i odtwarzania dźwięku, artysta stworzył unikalne płyty, które
charakteryzują się wieloma ograniczeniami funkcjonalnymi (nie
wpisując się w obecne standardy hi-fi), ale jednocześnie posiadają oryginalne właściwości brzmieniowe wynikające z samej
ich budowy. Buczek korzysta z tych obiektów jak z pełnoprawnych instrumentów muzycznych, za pomocą których można
uzyskać unikalną paletę szumów – właściwym utworem nie
jest zatem to, co zostało nagrane na danym nośniku, ale ogół
dźwięków powstających przy okazji odtworzenia płyty. Pozwala to widzieć w nim oryginalnego reprezentanta estetyki glitch
– artystę pracującego z materią dźwiękową, składającą się
z rozmaitych zakłóceń.

Instrument Nos, 2014

obiekt – gips, kompozycja zapachowa

Instrument Dupa, 2016

obiekt – silikon, drewno, mechanizm
dźwiękowy

Podgryzacz, 2015

obiekt – drewno, sklejka, silnik elektryczny

Instrument Nos, Instrument Dupa i Podgryzacz to obiekty należące do grupy eksperymentalnych instrumentów, czyli konstrukcji, którym funkcja muzyczna została arbitralnie nadana
– nie posiadają one zestandaryzowanych właściwości artykulacyjnych, a niekiedy są całkiem afoniczne. Dźwiękowy charakter tych prac objawia się wyłącznie dzięki wyobraźni odbiorcy,
a ich nieszablonowy kształt (nieco pokrewny twórczości Jerzego Beresia lub Juliana Antonisza) ma narzucać – lub chociaż
pomóc skonkretyzować – hipotetyczne brzmienie. Buczek
stara się w ten sposób pokazać, że muzykę można postrzegać w sposób polisensoryczny, akcentując jej performatywny
i konceptualny charakter.

Zorka Wollny

Resonance Assembly, 2015

obiekt/płyta – barwiony polikaprolakton (PCL)
kompozycja muzyczna

Resonance Assembly, 2015
obiekt/płyta – wosk
kompozycja muzyczna

Resonance Assembly, czyli Kompozycja na fabrykę została
zrealizowana w lipcu 2014 r. we współpracy z ośmioma muzykami. Wychodząc od pogłębionej analizy potencjału akustycznego budynku Malzfabrik w Berlinie i możliwości dźwiękowej
adaptacji zastałej infrastryktury, Zorka Wollny stworzyła eksperymentalny utwór muzyczno-performatywny. Duży nacisk
położono na modelowanie wyobraźni audialnej osób biorących udział w wykonaniu - wszystkie źródła dźwięku były dla
nich niewidoczne. Nagranie dokumentujące ten występ ukazało się w formie ośmiocalowej płyty wyciętej w biodegradowalnym materiale PCL (nakład: 22 egzemplarze) oraz na specjalnej płycie wykonanej z wosku pszczelego (3 egzemplarze),
co nadaje jej specyficzną jakość lo-fi (wyraźnie słyszalne analogowe zniekształcenia) i ograniczoną przydatność funkcjonalną (w trakcie odtwarzania rowki ulegają stopniowemu zatarciu). Jest to zatem bardziej obiekt o potencjale dźwiękowym,
zaburzający umowną transparencję nośnika muzycznego, co
pozwala potraktować płytę jako autonomiczny instrument.
Na wystawie Resonance Assembly będzie prezentowane w formie niemych artefaktów oraz cyfrowej projekcji audio.
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Łukasz Jastrubczak
Spacer po Spiralnej Grobli,
(2015

obiekt/płyta – polietylen z glikolem (PETG)
kompozycja muzyczna

W sierpniu 2014 r. Łukasz Jastrubczak odbył spacer po słynnej
pracy land-artowej Roberta Smithsona pt. Spiral Jetty – grobli
zbudowanej z błota, kryształów soli, skał bazaltowych, ziemi
i wody na północno-wschodnim wybrzeżu Wielkiego Jeziora
Słonego w stanie Utah. Nagranie jest dokładnym zapisem spaceru, jednak zostało ono sporządzone rejestratorem dźwięku
bez osłony przeciwwiatrowej, a zatem słychać na nim głównie
przesterowania i trzaski oraz momenty ciszy, które pojawiają
się cyklicznie, kiedy artysta pokonuje kolejne zwoje spirali i jego
mikrofon zostaje osłonięty od bezpośrednich podmuchów.
Zainspirowany twórczością Sebastiana Buczka i sonorystycznym bogactwem szumów generowanych przez tłoczone przez
niego płyty, Jastrubczak stworzył rodzaj falsyfikatu – utworu
muzycznego, który byłby podobny stylistycznie, jednak zrealizowany przy użyciu odmiennych narzędzi.

Kama Sokolnicka

Interstellar, 2016/2019

obiekt – mosiądz, marmoleum akustyczne

Interstellar to wyraz aprobaty dla nieusłyszanych dźwięków,
środowisk, w których fale nie mogą się rozchodzić oraz różnego
typu zakłóconych sytuacji komunikacyjnych. Mosiężny obiekt
przywodzi na myśl rodzaj anteny lub lśniącej rakiety wystrzelonej w przestrzeń – określony typ mitu technologicznego
opartego na wierze w możliwość rozszerzenia doświadczeń
zmysłowych. Obiekt jednak leży na podłodze, na linoleum wykorzystywanym do wygłuszania pomieszczeń. Bezdźwięczny
charakter całej sytuacji i nieoczywisty dobór materiałów wizualizują niespożytkowany potencjał.

Heard But Not Seen, 2016
obiekt – filc

Obiekt wykonany z zawiniętego kawałka filcu, który został zatopiony w żółtym świetle. Oddaje on stan niepełnego aktu komunikacji, gdyż Sokolnicka przedstawia ulotny moment, kiedy
coś pojawia się w naszej wyobraźni, jednak nigdy się w pełni
nie konkretyzuje. Jej praca w wyraźny sposób odnosi się do
mechanizmów rządzących ludzką percepcją. Artystka zdaje
się sugerować, że cisza może być traktowana również jako zjawisko psychiczne o dialektycznych właściwościach – zdolność do pewnej absorpcji dźwięku, ale i niezbywalna gonitwa
myśli; szmer, który nam stale towarzyszy, niekiedy wyprzedzając bodźce zmysłowe.

Transmitting Far Inland, 2017

relief – mosiądz

Relief przypominający wizualizację przebiegu fali akustycznej
albo migotliwy obraz zorzy polarnej. Praca podejmuje temat
fali zredukowanej do zapisu – partytury graficznej lub wykresu, który funkcjonuje w innym języku, a zatem ewokuje zupełnie odmienny tryb odbioru. Powracający w twórczości Kamy
Sokolnickiej temat transmisji został tu przedstawiony jako refleksja nad emitowaniem sygnału, który nie znajduje odbiorcy;
konieczna jest remediacja, sprowadzenia do roli pewnego zastępnika.

Artur Żmijewski
Lekcja śpiewu 2, 2003
wideo

Lekcja śpiewu II to film realizujący założenie artysty, aby stworzyć nagranie utworu muzycznego w wykonaniu chóru składającego się z osób niesłyszących. Grupa głuchoniemej młodzieży z Samuel-Heinicke-Schule w Lipsku razem z orkiestrą
Barockensamble der Fachrichtung Alte Musik wykonała m.in.
kantatę Jesu, der du meine Seele (BWV 78) Jana Sebastiana
Bacha. Kakofoniczne partie chóralne zostały skonfrontowane
z perfekcyjnym mezzosopranem Ewy Łapińskiej, ale to nie sam
dysonans stanowi istotą nagrania. Znacznie ciekawszy jest
status chórzystów, bowiem nie znają oni notacji muzycznej,
ani nie słyszą własnego głosu. Muszą zdać się na swoją wyobraźnię dźwiękową, aby stworzyć rodzaj abstrakcyjnego modelu interpretacyjnego. Ich pozornie niedoskonały występ,
okazuje się być doświadczeniem pełnym.

Brandon LaBelle

Lecture on Nothing, 2009/2011

instalacja dźwiękowa – głośnik, odtwarzacz mp3

Projekt bada koncepcję ciszy i ma na celu skomplikować pojęcie głębokiego słuchania. Odnosząc się do pozytywnego wykorzystania ciszy jako środka umożliwiającego demokratyzację dźwięków niemuzycznych, praca ogrywa idee Johna Cage’a
za pomocą głośnej lektury jego Lecture on Nothing przez
osobę niesłyszącą (w tej roli David Kurs). LaBelle proponuje
specjalny rodzaj performatywnego badania teorii Cage’a, który może doprowadzić do powstania niejednoznacznej przestrzeni ciszy. Lecture on Nothing funkcjonuje jako rodzaj instalacji dźwiękowej, składającej się z pojedynczego głośnika,
ale nagranie ukazało się też w formie płyty CD wydanej nakładem Errant Bodies Press.

Sarah Hennies
Contralto, 2017

kompozycja intermedialna

Contralto jest kompozycją intermedialną, która składa się warstwy wideo oraz muzyki. W utworze występuje obsada transseksualnych kobiet mówiących, śpiewających i wykonujących
różne ćwiczenia wokalne, co uzupełnione zostało rozbudowanymi partiami instrumentów smyczkowych i perkusyjnych, realizowanych przy użyciu różnych technik wykonawczych (konwencjonalnych i rozszerzonych). Praca porusza zagadnienie
zmiany głosu oraz odpoznawania nawyków percepcyjnych,
uwarunkowanych określonym poczuciem tożsamości. Kiedy
kobieta zaczyna brać testosteron, jej struny wokalne pogrubiają się, a głos obniża się do tzw. męskiego zakresu – analogiczne zjawisko nie zachodzi, gdy to mężczyzna podlega wpływom
wyższego poziomu estrogenów w organizmie, co sprawia, że
osoby, które znalazły się w takiej sytuacji muszę się nauczyć
na nowo mówić. Bycie transseksualną kobietą z „męskim głosem” stwarza wiele trudnych sytuacji, w tym przedłużającą się
i nasiloną dysforię oraz ryzyko narażenia się na przemoc ze
strony obcych.

Anna Zaradny

Enjoy the Silence, 2018
wideo

Bezdźwięczna praca wideo o charakterze kontemplacyjnym,
ułożona w szereg sekwencji ukazujących rozpryski materii,
która zaczyna tworzyć migotliwe konstelacje. Skoncentrowanie uwagi na pojedynczym detalu i hiperrealistyczny sposób
rejestracji momentu rozpadu powierzchni zdradza wyraźne
inspiracje kinem strukturalnym. Film przenosi widza w sferę,
która w równym stopniu przypomina przestrzeń kosmiczną co
oceaniczną otchłań. Obraz jest na tyle intensywny, że konotuje określone wyobrażenia audialne, które ulegają przeobrażeniom w trakcie oglądania.
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