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AGNIESZKA CHODYSZ-FORYŚ

CISZA I MILCZENIE

Tytuł wystawy wiedzie nas w obszar
zagadnień związanych z pejzażem
dźwiękowym, zjawiskami audialnymi i akustyczną przestrzenią społeczną człowieka. Hasło Milczenie
dźwięków jest jednak pretekstem
do szerszej analizy pojęcia ciszy,
próbą zmierzenia się z jego utopijnością i paradoksalnością.
Czy jesteśmy w stanie opisać ciszę? Człowiek, organizując
swój świat, posługuje się zmysłami
i używa pojęć, za pomocą których
nazywa różne formy energii, działania, bodźce i wrażenia. Poprzez
zmysły definiuje otoczenie oraz
własną świadomość. Przekracza
barierę fizyczności. Tworząc byty
wyobrażone, ludzie ograniczeni są
językiem i używają pojęć dobrze sobie znanych, bezpiecznych.
Podobnie, gdy poddajemy
refleksji różnorodne formy aktywności ludzkiej, używamy w celach opisowych kategorii związanych z naszym
biologicznym funkcjonowaniem, rozumianym jako stała wymiana energii między organizmami żywymi a ich
otoczeniem. Fakt, że myślimy o mar7

twym, nieistniejącym, nieruchomym,
czarnym i białym, bezwartościowym, już tylko z tego powodu przydaje tym martwym pojęciom atrybutów życia.
Przedstawiciele
mistycznych zakonów sufickich nauczali
o tym, że każdy przedmiot natury
i każdy organizm wykazuje swoją
własną wartość drgań. Pitagorejczycy wywodzili pojęcie harmonii
z proporcji odległości sfer, a w ich
ruchu słyszeli dźwięki. Czym więc
jest cisza? Czy istnieje, jakie są jej
granice, warunki do jej zaistnienia?
Jest sprzecznością, paradoksem,
utopią? Podobnie jak nicości nie
możemy jej usłyszeć, dotknąć, zweryfikować, ponieważ – odwołując
się do etymologii słowa utopia – cisza to stan, którego nie ma.
Wypowiadając słowo cisza,
w wyobraźni trafiamy w krąg energii i hałasu, gdzie centrum łudzi nas
możliwością istnienia stanu wyzbytego z bodźców. To słowo już samo
w sobie jest tak naładowane energią,
że wbrew pozorom rezonuje mocniej
od słowa krzyk (używa się go rów-

nież w formie wykrzyknienia nakazującego milczenie). Cisza składa
się z otaczających nas dźwięków (słyszalnych i niesłyszalnych)
Dźwięk zaś to skomplikowany proces wprawiania w ruch cząsteczek,
obiektów, powietrza i materializuje
się tylko dzięki naszej pamięci. Cisza
nie istnieje, a próby osiągnięcia jej
wiążą się z poskromieniem dźwięków, niepokoju, emocji i wymagają
ogromnego nakładu energii, finalnie
okazując się niemożliwymi. Jak pisze
Magdalena Wasilewska-Chmura: cisza jest w istocie jakością, która
współokreśla dźwiękową naturę
świata; nie jest ona jedynie brakiem
dźwięku, lecz inną postacią jego
istnienia: oczekiwaniem lub wybrzmiewaniem, według Bergstena –
etapem między muzyką a poznaniem… Otóż cisza jako przeciwieństwo dźwięku jest niestopniowalna;
gdy zaś staje się „jeszcze większa”,
zyskuje status muzyki – tak jak ujmowała ją tradycja pitagorejska… 1

1 Magdalena Wasilewska-Chmura, Przestrzeń
intermedialna literatury i muzyki: muzyka jako
model i tworzywo w szwedzkiej poezji późnego
modernizmu i neoawangardy, Wydawnictwo
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011

Cisza, będąc stanem niedookreślonym, pozwala zaledwie na próby jej
wyobrażenia i zbliżenia się do tego
nieosiągalnego miejsca: czystej,
pustej przestrzeni dźwiękowej lub
emocjonalnej. Cisza jest metodą komunikacji, pełnowartościową częścią zdania, możliwością doświadczenia przestrzeni osobistej i warunkiem na zrozumienie siebie. Jest
też zapowiedzią dźwięku i nieokreślonego zagrożenia, samotności,
wyobcowania, przymusem milczenia i w konsekwencji zgodą na lęk
i zło. Nakaz milczenia i odebranie
prawa głosu to narzędzia, które służą przemocy symbolicznej i strategii wykluczenia. 		
Z drugiej zaś strony milczenie jest ideałem komunikacji międzyludzkiej, szczerości, autentycznej
relacji z innymi. Cisza i milczenie
są tak ważne jak słowa. W opowiadaniu
Heinricha Bölla Doktor
Murke zbiera milczenie, młody redaktor stacji radiowej podczas montażu wywiadów ze swoimi gośćmi
wycina z taśm magnetofonowych
zbyt długie momenty ich milczenia.
Utrwalone na taśmie pauzy, chwile
zastanowienia, poszukiwania myśli,
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stają się inspiracją do stworzenia
prywatnego archiwum ciszy. Murke
zbiera je, montuje, archiwizuje i namiętnie odsłuchuje...
Myśląc o tej wystawie przede wszystkim skoncentrowałam
się na psychologicznym ujęciu ciszy
osobistej człowieka. Analizowałam
stany ciszy, w jakie zapadamy każdego dnia; momenty letargu, podczas których nasze myśli, dźwięki,
emocje, fizyczność ulatują, a my
mamy rzadką możliwość wsłuchania się w siebie. Próby uchwycenia
ciszy własnej to proces odrzucania zalegających śladów pamięci,
a kiedy już pojawia się zachwyt,
gotowość na pustkę i ukojenie, niespokojna myśl burzy ten ulotny moment, wracając na tor analizy i kolekcjonowania słów. W tym krótkim
momencie jest wszystko: cisza przestrzeni osobistej, dochodzenie do
granicy ciszy i szumu, lęk przed ciszą i nicością, jaki pojawia się wraz
z powrotem dźwięku myśli, a w efekcie także swoista kakofonia pojawiająca się w uchu zaraz po ocknięciu.
Kolejnym ważnym dla mnie
wątkiem jest dwoistość milczenia –
z jednej strony istotnego elementu
komunikacji, z drugiej zaś milcze-
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nia jako zgody na zło. Na wystawie
znajdują się prace przedstawiające
grozę przestrzeni, w której mieszka
pamięć okrucieństwa, bólu i dramatu, historii wpisanej w ziemię
i powietrze miejsca. Apokaliptyczne,
bezdźwięczne pejzaże, pełne ciszy
i samotności.
Na wystawie Milczenie
dźwięków podjęta została więc próba zmierzenia się z analizą paradoksu ciszy – w bardzo szerokim kontekście. Z jednej strony stanu, który
nie może istnieć bez dźwięku i tylko za pomocą jego nagromadzenia
może być wyobrażony i odczuwalny
przez zmysły. Z drugiej zaś, analizie
poddane zostały rozmaite warianty
pamięci oraz szumu informacyjnego, a wybrane prace dźwiękowe są
bezpośrednim odwołaniem do ciszy/
szumu/krzyku lub do konkretnych
postaw artystycznych związanych
z ciszą w sztuce. Istotne miejsce
mają też dzieła nawiązujące do koloru, rekonstrukcji czasu w obrazie oraz prace wprowadzające nas
w stan specyficznej hibernacji, podejmujące wątki melancholii i przemijania, a także związane z pojęciem pustki czy niepokoju.

MAREK WASILEWSKI

MOŻLIWOŚĆ CISZY
Czy jest możliwe napisanie tekstu
na temat ciszy w sztuce po The
Aesthetics of Silence1 Susan Sontag? Opublikowany w drugim tomie
esejów Styles of Radical Will z 1969
roku szkic opisuje zmaganie artystów
z formą, z publicznością i z własną
kreatywnością. Sontag przywołuje
kanoniczne przykłady wycofania się
z twórczej aktywności Rimbauda,
Wittgensteina i Duchampa. Charyzmatyczny poeta udaje się nagle
do Abisynii, by szukać fortuny w handlu bronią i niewolnikami. Wielki filozof pracuje jako wiejski nauczyciel
i ogrodnik. Artysta porzuca sztukę
na rzecz gry w szachy. Ich zamilknięcie nie miało, jak pisze autorka
Zestawu do śmierci, przekreślić ich
dzieła, ale wręcz przeciwnie, miało
wzmocnić jego znaczenie, podkreślić jego powagę i udowodnić jego
kompletność. Cisza, według Sontag,
jest w przypadku artysty posuniętym
do ostateczności objawem jego niechęci do kontaktu z widzem. Cisza
1 S. Sontag, Styles of Radical Will, Dell Publishing Company, 1969
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staje się ostatecznym gestem artysty, uwalniającego się w ten sposób
od związków ze światem, który spełnia wiele ról, jest arbitrem, klientem,
a nawet antagonistą jego prac.
Współcześni artyści rzadko kiedy
wybierają całkowitą ciszę, częściej
komunikują się z publicznością tak
cicho, że stają się praktycznie niesłyszalni. Współczesna sztuka ma
w zwyczaju prowokowanie i frustrowanie swojej publiczności, a idea ciszy stała się dla niej wyznacznikiem
powagi. Siła sztuki polegać ma na jej
zdolności negacji, a najważniejszą
bronią artysty w jego niekonsekwentnej wojnie z publicznością jest maksymalne zbliżenie się do krawędzi ciszy.
Przekroczeniem tego progu może
być ostateczny wybór, jakim jest
samobójstwo, uciszenie samego
siebie w sposób definitywny. Dadaiści i surrealiści głosili pochwałę
samobójstwa jako uwolnienia się od
konwencji moralnych oraz przymusu
społecznego, jakim jest twórczość,
ambicja i demonstrowanie talentu.
Cisza, jak zauważa Sontag, może
być także rodzajem kary nakładanej

na siebie przez artystów szalonych,
jak Artaud czy Hölderlin, którzy pokazują, że szaleństwo jest ceną za
przekroczenie akceptowanych granic świadomości. A jednak cisza
pozostaje mimo wszystko formą komunikacji, mowy, dialogu, bo tak, jak
nie może być dołu bez góry, strony
lewej bez prawej, tak nie może być
pustki bez pełni i ciszy bez dźwięku. Słyszenie dźwięku warunkuje
zrozumienie, czym jest cisza. Cisza,
pisze Sontag, jest warunkiem wstępnym (precondition) mowy. Cisza
może być programem percepcyjnej
i kulturowej terapii, często bardziej
w formie terapii szokowej niż perswazyjnej.
Kiedy myślałem o tym, jaki
powinien być tekst o ciszy, siedziałem w autobusie jadącym z Poznania
do Lubonia razem z grupą artystów,
profesorów Wydziału Komunikacji
Multimedialnej Uniwersytetu Artystycznego. Okazja była szczególna.
Nasza podróż była fragmentem akcji
przeprowadzonej w ramach doktoratu Daniela Koniusza. Daniel zaaranżował podróż do miejsca, w którym
miał pokazać nam swoją instalację,
w taki sposób, że w drodze wysłu-

chaliśmy nagrania jego samego czytającego własną pracę doktorską.
Rozprawa napisana tak, aby czas
jej odczytywania dokładnie pokrywał się z długością naszej podróży.
To precyzyjne zestrojenie elementów
potocznego życia, teorii i praktyki
artystycznej, podsunęło mi pomysł,
aby tekst o ciszy mógł być odczytany
w ciągu czterech minut i trzydziestu
trzech sekund. Biorąc pod uwagę,
że prawidłowe odczytanie tekstu zawierającego 1800 znaków zabiera
trzy minuty, z moich obliczeń wynika,
że musiałby on liczyć 2598 znaków.
Wtedy jednak ten tekst (być może
z większym pożytkiem dla czytających) liczyłby zaledwie około półtorej strony, co stanowiłoby złamanie
umowy, która zawarłem z ludźmi ten
tekst zamawiającymi. Miałby jednak
w sobie coś, co zawsze nas najbardziej porusza w takich sytuacjach,
dawałby poczucie całości i spełnienia. Piszę o tym doświadczeniu,
dlatego że był to moment świetnie
ukazujący, że tekst, a zwłaszcza jego
odczytanie jest zjawiskiem performatywnym, w którym przestrzeń, czas
i dźwięk posiadają swoje znaczenie.
Używam zatem w tej chwili instru-
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mentu z punktu widzenia zagadnienia ciszy nie będącego wcale neutralnym. Tekst można czytać w ciszy
lub odczytywać go na głos. Ekonomia ciszy wydaje się tutaj kluczowa,
ponieważ te dwa sposoby odczytania różni właśnie długość (bo taka
chyba musi być to jednostka miary)
ciszy w nich zawarta. Spróbujmy zatem wyobrazić sobie ten jeszcze nie
zaistniały potencjalny performance:
stoję przed wami i przez dokładnie
4 minuty i 33 sekundy czytam tekst
poświęcony ciszy...
Obcowanie z ciszą wydaje się być jednym z najbardziej pow
szechnych, trywialnych i codziennych doświadczeń każdego człowieka. Codziennie zapadamy w nią
wieczorem, by rano po obudzeniu
wsłuchiwać się w pierwsze dźwięki
rozpoczynającego się dnia. A jednak pojęcie ciszy, choć zwyczajne, proste i zrozumiałe, wydaje się
umykać prostemu definiowaniu.
Po zastanowieniu stwierdzamy,
że czegoś takiego jak absolutna cisza nigdy świadomie nie doświadczyliśmy, chyba że podczas snu,
albo w sytuacji, w której nasz zmysł
słuchu uległ okaleczeniu. To, co po-
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tocznie definiujemy jako ciszę, jest
formą spokojnego krajobrazu dźwiękowego zawierającego szum wiatru,
odgłosy ptaków albo dalekie tło ruchu ulicznego...
Słowo cisza w języku polskim dzieli się na dwa odrębne
dźwiękonaśladowcze elementy ci
i sza. Obydwa używane są przez
nas w trybie rozkazującym, kiedy
chcemy sprawić, aby osoba, która
mówi zbyt dużo, albo jest zbyt niespokojna, zamilkła i uspokoiła się.
Są to jednak zwroty nieformalne,
możemy tak powiedzieć do kogoś,
kto jest nam bliski, albo mamy nad
nim przewagę wieku, doświadczenia i odpowiedzialności. Możemy tak
powiedzieć do dziecka. Wyraźnie
w tych zwrotach odczuwamy łagodny, ale jednocześnie stanowczy
nacisk, dyskretne, ale jednak nieodwołalne wymuszenie pewnego
zachowania. Bo kto z nas na dźwięk
stanowczego ci!, popartego zazwyczaj palcem przytkniętym do ust,
nie zamilknie choćby na chwilę powodowany odruchem wykształconym jeszcze w dzieciństwie? Łatwo można też sobie wyobrazić,
że dźwięk ci jest skoncentrowanym

punktowo rozkazem, a sza to jego
rozciągnięty niby powierzchnia spokojnej tafli jeziora rezultat. To dwa
gesty dyrygenta: ręce skoncentrowane na jednym punkcie podniesione w
górę, a następnie rozłożone tak, jakby ślizgały się po powierzchni stołu.
Cisza w naszym języku wyobraźni
nie jest zatem tylko brakiem dźwięku, rodzajem pustki, jest raczej stanem, który wynika z pewnego zdyscyplinowania, powstrzymania się,
poddania presji. Taka presja obecna
jest w pracy Barbary Kruger Your
Comfort is My Silence z 1981 roku.
To plakat wykorzystujący klasyczny
motyw mężczyzny trzymającego palec na ustach. Utrzymana w mrocznej tonacji kompozycja akcentuje
przede wszystkim ogromny kapelusz
i wielką dłoń, nie widzimy twarzy ani
oczu. Jedno jest pewne: widzimy,
że ta ukryta w cieniu twarz nad nami
góruje, że mężczyzna jest większy i silniejszy. Napis na plakacie
paradoksalnie nie jest skierowany
do widza, lecz właśnie do mężczyzny
przedstawionego na plakacie. Jego
sens można zrozumieć w sposób następujący: będziesz zadowolony, dopóki ja będę cicho. Znając kontekst

twórczości Barbary Kruger łatwo
można wywnioskować, że sens tego
komunikatu dotyka nierówności płci,
wykorzystania seksualnego oraz stanowi krytykę utowarowienia relacji
międzyludzkich. To cisza gwarantuje
spokój i komfort; dopóki ofiary molestowania i wykorzystywania zachowują milczenie, dopóty zapewniają
spokój swoim dręczycielom. Uciszanie staje się elementem polityki opresji, przerwanie ciszy moralnym nakazem sprzeciwu. Powiedzenie uciszyć
kogoś niesie ze sobą informację
o pozbawieniu człowieka jego głosu
w kwestiach zasadniczych, to odebranie praw obywatelskich i ludzkich, uciszyć kogoś na dobre znaczy
tyle, co zabić.
W serii prac Andy Warhola
z 1965 roku pod tytułem Electric
Chairs widzimy opustoszałe pomieszczenie, na jego środku stoi
puste krzesło elektryczne służące
do wykonywania wyroków śmierci.
W prawym górnym roku dyskretnie nad drzwiami umieszczony jest
niewielki napis: Silence. Wezwanie
do zachowania ciszy podczas czynności zabijania. Podobne napisy
zobaczyć możemy nad drzwiami stu-
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diów nagrań dźwiękowych albo telewizyjnych. Wyrok śmierci staje się
tym samym jednym z wielu przedstawień, jakie oferuje nasza cywilizacja. Charakterystyczna dla Warhola
metoda przedstawienia w negatywie
i dodawanie do kompozycji jaskrawych kolorów podkreślają upiorność
tych wyobrażeń, które wyłaniają się
z mroku. Śmierć jest tutaj negatywem
życia, a cisza negatywem dźwięku.
Ten cykl grafik, który powstał w tym samym czasie, w którym
wykonano ostatnie dwa najwyższe
wyroki w stanie Nowy Jork, był niezwykle ważnym głosem w debacie
na temat sensowności kary śmierci. Głosem, w którym pojęcie ciszy
służyło jako ostrzeżenie przed ostatecznością i nieodwołalnością wyroku, głosem przeciwko medialnej
wrzawie, która w USA często towarzyszyła egzekucjom, czyniąc z nich
coś w rodzaju jarmarcznej rozrywki.
Wiele lat później, w roku
2013 Davide Anni tworzy wideo
Silence for One Minute-Andy Warhol 2, na którym w całkowitej ciszy
przez minutę obserwujemy, jak wiatr

kołysze małym balonikiem przymocowanym do grobu Andy Warhola
na cmentarzu świętego Jana Chrzciciela w Pittsburgu. W obu tych realizacjach cisza kojarzona jest z pustką, nieobecnością, przestrzenią,
w której nie widzimy ludzi, ale która
nosi wyraźne ślady ich obecności.
Peter Cussack stworzył projekt Sounds from Dangerous Places, w którym rejestrował pejzaże dźwiękowe
Czarnobyla, na obszarach przez ponad dwadzieścia lat obywających się
bez człowieka. Cussack, uprawiając
dziedzinę określaną przez siebie jako
dziennikarstwo dźwiękowe, zainteresował się miejscami spustoszeń
ekologicznych powstałych za sprawą
ludzkiej działalności. Odwiedził nie
tylko Czarnobyl, ale także pola naftowe w Azerbejdżanie oraz składy nuklearne na terenie Wielkiej Brytanii.
Cussack pisze, że te niebezpieczne
miejsca mogą być piękne i pełne
szczególnej atmosfery zarówno pod
względem wizualnym, jak i dźwiękowym3. W przypadku nagrań Sounds from Dangerous Places nie ma
mowy o ciszy w sensie dosłownym.

2

3
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www.youtube.com/watch?v=H0SV3kVzzw

http://soundsfromdangerousplaces.org

Dźwięki, które słyszymy w odczytaniu kulturowym są dla nas jednak
ciszą, jaka powstaje po katastrofie
w opuszczonym mieście. To szumy
i trzaski aparatury pomiarowej, odgłosy wiatru, dźwięki aktywności
zwierząt. Tym, co łączy te krajobrazy, jest poczucie totalnego spustoszenia, nieodwracalnego opuszczenia i pustki, powstałej w miejscach
zbiorowisk ludzkich niegdyś tętniących życiem.
Zupełnie inny charakter ma
zaprojektowany przez Keitha Harringa w 1989 roku plakat związany
z kampanią uświadamiającą, czym
jest AIDS. Centrum kompozycji zajmują charakterystyczne dla tego
artysty żółte ludziki z czerwonymi
krzyżykami na korpusach. Napis głosi: Ignorance = Fear, Silence = Death. Ten plakat to głos sprzeciwu
przeciwko ciszy, która równoznaczna jest ze śmiercią. Milczenie w tym
przypadku jest rezygnacją, zgodą na
strach, ignorancję, na zło. Przerwanie ciszy oznacza początek działania
na rzecz pozytywnej przemiany.
W mowie potocznej utrwaliły się takie sformułowania jak:
śmiertelna cisza, cicho jak w grobie,

cicho jak makiem zasiał. Pisarka
Natasza Goerke wspominała, że po
trzęsieniu ziemi w Nepalu, którego
była świadkiem, nastąpiła grobowa cisza, a ptaki usiadły na ziemi.
W tych określeniach ważne jest powiązanie ciszy z brakiem obecności,
ze stanem uśpienia i ze śmiercią.
Cisza będzie zatem należała do kategorii wzniosłości, którą kojarzymy
z transcendencją, z transgresją do
innego świata, innej nieznanej nam
rzeczywistości. Stąd zapewne jedni
ludzie ciszy się obawiają, a inni są nią
zafascynowali, jak na przykład Werner Herzog w swoim filmie Kraina
ciszy i ciemności z 1971 roku. Jest to
niesamowity dokument o najbardziej
ekstremalnej formie samotności
i izolacji, która jest doświadczeniem
ludzi jednocześnie ślepych i głuchych. Główna bohaterka filmu, Fini
Straubinger, może komunikować się
z ludźmi jedynie przy pomocy alfabetu wystukiwanego palcem na dłoni drugiego człowieka. Trudno
wyobrazić sobie życie człowieka przebiegające nie tylko w całkowitej ciszy, ale także w całkowitej ciemności, w doskonałej
niemal izolacji wobec świata ze-
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wnętrznego, z którym łączy go tylko
zmysł dotyku. Eksperymenty mające
na celu sprawdzenie skutków deprywacji sensorycznej prowadził na
zlecenie Departamentu Obrony USA
psychiatra Donald Hebb4. Sześćdziesięciu trzech studentów-ochotników zamkniętych zostało na kilka dni
w osobnych pokojach, na oczy założono im gogle, a na uszy słuchawki, które emitowały tzw. biały szum.
Pozbawiono ich także zmysłu dotyku
zakładając na ręce tekturowe tuby.
W raporcie podsumowującym badania stwierdzono, że izolacja sensoryczna powoduje wyraźną dezorientację umysłową i halucynacje oraz
zmiany w psychice. Jeszcze bardziej
radykalny eksperyment przeprowadził owiany złą sławą amerykański
psychiatra Ewan Cameron. Zbudował on tak zwaną komnatę izolacyjną, która była dźwiękoszczelna
i zaciemniona. Pacjentom zakładano
na oczy gogle, a na uszy tzw. błony bębenkowe. Jednego ze swoich
podopiecznych psychiatra przetrzymywał w komnacie izolacyjnej przez
4 N. Klein, Doktryna szoku, Warszawa 2008,
s. 46
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trzydzieści pięć dni5. Pozbawienie
człowieka możliwości doświadczania
bodźców zewnętrznych całkowicie
zakłóca jego konstrukcję psychiczną
i stawia pod znakiem zapytania jego
tożsamość.
O wiele łatwiej pisać jest
o dźwięku niż o ciszy. Cisza pojmowana jako stan negatywny, jako
brak dźwięku, nie pozostawia wiele
możliwości racjonalnej interpretacji,
ponieważ jej odczytanie jest faktycznie stwierdzeniem stanu zerowego. Interpretacja pozostawiona
musi być wyobraźni, jej odczytanie
nie opiera się już na doświadczeniu
zmysłowym, sensorycznym. Ciszy
nie da się więc interpretować w oderwaniu od kontekstu, jaki jej towarzyszy, nie da się o niej myśleć bez opozycji dźwięku. Mark Slouka zauważa,
że cisza potrzebuje medium, które
nada jej znaczenie, przyjmuje barwy
swojego gospodarza, przystosowuje się z łatwością do naszych lęków
i potrzeb. Niezależnie od tego, czy
jej szukamy, czy odpychamy ją od
siebie, cisza jest orkiestracją współczesnej muzyki.
5

ibidem, s. 49

Każdy, kto w młodości czytał
takie powieści Juliusza Verne’a
jak Wąż morski czy Tajemnicza wyspa, albo dajmy na to Przygody
Sindbada Żeglarza w interpretacji
Bolesława Leśmiana, bardzo dobrze
wyobraża sobie, czym jest cisza
morska. To zjawisko, które napawało
ludzi podróżujących morzem i uzależnionych od siły wiatru przerażeniem. Złowróżbna cisza zwiastowała
nieszczęścia. Nie wiadomo było, jak
długo będzie trwała, nie wiadomo
było, czy załodze wystarczy żywności i wody. Czekanie w bezruchu
doprowadzało ludzi do psychicznego załamania. Cisza poprzedza burzę – niszczycielski żywioł, który nie
poddaje się ludzkiej kontroli.
Adam Mickiewicz w sonecie
Cisza morska odwołuje się z kolei
do fenomenu, jakim jest cisza wewnętrzna człowieka:

O morze! pośród twoich
wesołych żyjątek
Jest polip, co śpi na dnie,
gdy się niebo chmurzy,
A na ciszę długimi wywija ramiony.
O myśli! w twojej głębi
jest hydra pamiątek,

Co śpi wpośród złych losów
i namiętnej burzy;
A gdy serce spokojne, zatapia
w nim szpony.
Adam Mickiewicz, Cisza morska
I tak jak na morskim dnie
polip rozwija swoje ramiona tylko
wtedy, kiedy morze jest spokojne, tak samo w naszych umysłach
w momencie, w którym następuje wyciszenie do głosu dochodzi gonitwa
myśli, zatapiających szpony w naszej
świadomości. Cisza to nie spokój,
lecz niepokój. Cisza jest śmiertelna,
bo naturą człowieka jest działanie,
więc brak bodźców kojarzy nam się
z biologicznym ostatecznym końcem. John Cage pisał, że Nie istnieje pusta przestrzeń ani pusty czas.
Zawsze jest coś, co można usłyszeć.
W rzeczywistości, choć byśmy nie
wiem jak próbowali uzyskać ciszę,
nie uda nam się jej osiągnąć 6. W jednym z wywiadów telewizyjnych Cage
stwierdził, że w dzisiejszych czasach
ciszą jest szum ruchu ulicznego.
Dlatego, kiedy wsłuchujemy się w ciszę to po to, aby przekonać się,

że nie jest ona absolutna, by udowodnić, że idealna cisza nie istnieje,
bo każdy jej odgłos staje się jej zaprzeczeniem i dowodem na to, że żyjemy. Cisza to sposób, w jaki celebrujemy śmierć nie życie, tak jak
w słynnym wierszu W. H. Audena:

Wyłączcie telefony,
wstrzymajcie zegary,
Psom rzućcie kość soczystą
żeby nie szczekały,
Uciszcie fortepiany i niech żałobnicy
Przy głuchych werblach
trumnę wyniosą z kaplicy.
tłum. Jacek Dehnel
Japoński kompozytor i teoretyk, Toru Takemitsu, pisał: Lęk
przed ciszą nie jest niczym nowym. Cisza spowija ciemny świat
śmierci. Bywa, że cisza przepastnego wszechświata wisi nad nami,
ogarniając nas. Istnieje głęboka cisza narodzin, spokojna cisza, gdy
śmierć zabiera nas z powrotem.
Czy sztuka nie była buntem istoty
ludzkiej przeciwko ciszy? Poezja
i muzyka powstały, gdy człowiek
po raz pierwszy wydał z siebie

6 J. Cage w Kultura dźwięku, teksty o muzyce
nowoczesnej, Gdańsk 2010, s. 22
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dźwięk, opierając się ciszy 7.
Cisza absolutna jest nieosiągalna, ale poszukujemy paradoksalnie ciągle stanów do niej
zbliżonych. Nasza audiosfera pełna
jest szumów, dźwięków, hałasów
o różnym natężeniu i różnego pochodzenia. Są wśród nich dźwięki, które
uznajemy za przyjemne i te, które
postrzegamy jako przykre. W tych
interpretacjach dźwięków różnimy
się od siebie wzajemnie. To, co dla
jednych jest do zaakceptowania, dla
innych jest nie do przyjęcia. Wiele
zależy także od kontekstu, w jakim
spotykamy się z danym dźwiękiem.
Inna jest cisza natury, a inna cisza
wielkiego miasta, która przypomina
szum ogromnego oceanu. Wszystkie
te banalne konotacje stają się niezmiernie ważne w momencie, kiedy
wybieramy na przykład miejsce zamieszkania. Wtedy każdy niepozorny
nawet absurdalny dźwięk, np. uporczywe szmery za ścianą u sąsiada
mogą okazać się niezwykle ważnym
elementem pejzażu dźwiękowego. Dążymy do takich miejsc, które
zapewniają nam jakiś przybliżony
7
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Ibidem, s. 22

stan ciszy po to, abyśmy mogli wypełnić je swoimi dźwiękami. Cisza
w tej sytuacji będzie czymś w rodzaju białej kartki papieru, na której zapiszemy swój rysunek. Luigi Russolo
w Sztuce hałasów pisze: Dziś hałas
tryumfuje i panuje niepodzielnie nad
wrażliwością człowieka. Przez wiele
stuleci życie upływało w ciszy, bądź
przynajmniej w spokoju. Najgłośniejszy z hałasów, które przerywały
tę ciszę, nie był ani intensywny, ani
długotrwały, ani różnorodny. W końcu jeśli pominąć wyjątkowe poruszenia skorupy ziemskiej, huragany,
sztormy, lawiny i wodospady, natura
jest cicha 8. Klasyczne nagrania Chrisa Watsona, kompozytora i dźwiękowca, takie jak: Outside the Circle
of Fire oraz Stepping into the Dark
powstały jako nagrania terenowe
wykonane przy pomocy doskonałego sprzętu w kenijskiej dolinie Itong,
lasach deszczowych w Kamerunie czy
na wyspie Coll u wybrzeży Szkocji 9.
Mark Slouka zauważa, że
w dzisiejszej rzeczywistości cisza
8 L. Russolo, Sztuka hałasów, [w:] Kultura
dźwięku, s. 32.
9 M. Libera, Doskonale zwyczajna rzeczywistość. Socjologia, geografia albo metafizyka
dźwięku, Warszawa 2012, s. 112

stała się towarem i nie ma w tym nic
dziwnego. Za pieniądze kupuje się
przestrzeń, za pieniądze kupuje się
ciszę. Decybele i dolary pozostają
w stosunku odwrotnie proporcjonalnym... Wielką zaletą posiadania
pieniędzy ... jest nie cisza per se, ale
możliwość ciszy, przywilej wyboru
własnej muzyki, odcięcia się od siedemnastolatka, którego magnetofon
tranzystorowy nocami wprawia moje
szyby w drżenie 10.
Możliwość ciszy to nie tylko
wolność wyboru natężenia naszego
krajobrazu dźwiękowego, to także
możliwość usłyszenia samego siebie, swoich własnych myśli. Dźwięki,
dochodzące zewsząd, alienują nas
od nas samych, sprawiają, że zapominamy, kim jesteśmy. W tym sensie
wszechobecny w naszej cywilizacji
hałas jest środkiem znieczulającym,
który człowiek aplikuje sobie, aby
wypełnić świat czymkolwiek, co pozwoliłoby uniknąć mu konfrontacji
z samym sobą, z sytuacją, gdy mogłyby pojawić się pytania, na które nie
ma on ochoty udzielać odpowiedzi.
10 M. Slouka, Nasłuchując ciszy, uwagi o życiu
słuchowym, w: Kultura dźwięku, Gdańsk 2010,
s. 71
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W październiku 1969 roku
Zgromadzenie Ogólne Międzynarodowej Rady Muzycznej UNESCO
przyjęło rezolucję potępiającą karygodne gwałcenie wolności osobistej
i prawa człowieka do ciszy przez
nadmierne stosowanie nagrań lub
nadawanie muzyki w miejscach publicznych i prywatnych. Zwracamy się
do Komitetu Wykonawczego Międzynarodowej Rady Muzycznej o zapoczątkowanie wszechstronnych badań medycznych, naukowych i prawnych z uwzględnieniem aspektów
artystycznych oraz wychowawczych,
w celu przedstawienia UNESCO
i właściwym władzom wszystkich
krajów środków zmierzających do położenia kresu tym nadużyciom. Pozbawienie człowieka prawa do ciszy
jest torturą. Jedna z wyrafinowanych
metod wydobywania zeznań w przesłuchaniach prawdziwych i domniemanych terrorystów było puszczanie w celi głośnej i obcej kulturowo
muzyki, która miała doprowadzić
więźnia do szaleństwa i złamać jego
psychikę. To rezultaty opisywanych
powyżej doświadczeń z deprywacją
sensoryczną otworzyły drogę nowych niekonwencjonalnych tortur.
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Schafer pisze, że cisza jest
najbardziej potencjalną cechą muzyki zachodniej. Ponieważ zamiera,
więc dzisiejszy kompozytor jest nią
coraz bardziej zainteresowany, posługuje się nią w kompozycji. Anton
Webern doprowadził muzykę do granicy ciszy. Zachwyt nad jego muzyką
wzmaga się dzięki subtelnemu użyciu pauz. Za pomocą tych środków
tworzy on dzieła hi-fi, których zredukowany, lecz oszałamiający ruch muzyczny mieści się w obszarach ciszy 11.
Możliwość ciszy, propozycja
ciszy, odkrywanie ciszy jest udziałem
nie tylko muzyki, ale także literatury
i sztuk wizualnych. Wszędzie tam,
gdzie narzędziem komunikacji jest
język, tam cisza staje się elementem
tego języka, podkreśla jego refleksyjność, staje się oznaką świadomego
wyboru. Można powtórzyć za Susan
Sontag, która w eseju o estetyce ciszy pisała, że wszędzie tam, gdzie
znaczenie mowy, znaczenie języka
upada, zwiększa się znaczenie ciszy.

11 R.M. Schafer, Muzyka środowiska , w: Kultura
dźwięku, Gdańsk 2010, s. 61

EWA

AXELRAD
PRESS

& STEVE

THOUSAND YARD STARE
W dosłownym tłumaczeniu thousand-yard-stare
oznacza „spojrzenie na tysiąc jardów”. W języku angielskim to określenie powstało podczas
I Wojny Światowej, kiedy zaczęto przyglądać
się traumie żołnierzy ogłuszonych w okopach
i definiować stres pourazowy Post-TraumaticStress-Disorder. Thousand-yard-stare stało się
potocznym określeniem stanu żołnierza oszołomionego, bez kontaktu, charakteryzującego się
odrętwiałym wzrokiem, utkwionym jak gdyby na
odległość tysiąca jardów.
Thousand Yard Stare została stworzona na wystawę The Institute of Mental Health
is Burning, poświęconą tematowi szaleństwa
i ostatniego brytyjskiego powstania. Z tak obfitego kontekstu samej wystawy wynika minimalistyczna forma tej pracy.

Thousand Yard Stare, 2011, instalacja dźwiękowa, własność artystów
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FILIP

BERENDT

BADLAND
Artysta ukazuje apokaliptyczną wizję przyszłych
czasów, w której przedmioty stracą swoje funkcje, a ludzie żyjący wśród nich, jak na wysypisku
odpadów, będą starali się umieścić je w absurdalnych konfiguracjach, rozpaczliwie próbując odgadnąć ich wcześniejsze przeznaczenie.
Autor przedstawia przyszłość, której oczekujemy, równocześnie się jej obawiając, jak gdyby
była ona odrzuconym Innym naszej teraźniejszości. Jednocześnie artysta przewiduje przyszłe
losy obiektów, kiedy ich przeszłość nie będzie już
zrozumiała. Berendt odcina się od istniejących
symbolicznych reprezentacji przedmiotów i skłania się w kierunku stworzenia własnego nowego
języka. Zarówno w poszczególnych pracach,
jak i w całym swym dorobku twórczym stawia pytania: Czy jest możliwe utworzenie nowego języka symboli? Czy jest możliwe zbudowanie innego
świata z tych samych, istniejących już obiektów?
Czy taki nowy świat, zbudowany na odmiennych
zasadach, miałby też inne znaczenie?

Z cyklu Badland, 2010/11, fotografia, druk archiwalny na dibondzie,
ed. 6+2AP, 140×100 cm, własność artysty
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Z cyklu Badland, 2010/11, fotografia, druk archiwalny na dibondzie ed. 6+2AP, 100×100 cm, własność artysty
Z cyklu Badland, 2010/11, fotografia, druk archiwalny na dibondzie ed. 6+2AP, 80x100 cm, własność artysty
Bez tytułu, 2010/11, rzeźba, 240x140x55 cm, drewno, wosk, własność artysty
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PIOTR

BLAJERSKI

UNCERTAINTY
Film Uncertainty jest tzw. uroborosem gdzie nie
ma początku ani końca. Ważnym jego aspektem
jest ciągła zmiana perspektywy między obserwującym a obserwowanym. Ta niekończąca się inwersja wraz z użyciem powolnych zbliżeń, tworzy
wrażenie przedziwnej epidemii. Niepewność jest
tutaj mikrobem, który zmusza zarażonych do intensywnego przyglądania się otaczającemu światu. Ostatecznym celem nie jest skupienie się na
jakimś konkretnym elemencie lub jakości, ile sam
proces patrzenia prowadzący do przekroczenia
kognitywnych przyzwyczajeń. Zawieszenie pewności popycha obserwujących do próby przejrzenia tego, co jawi się jako rzeczywistość. Mimo
pozornej absurdalności takiego działania jest ono
ufundowane obecnością w kulturze obietnicy istnienia czegoś poza.

Uncertainty, 2014, wideo w pętli, 08’00, HDV, własność artysty
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PIOTR

BOSACKI

FILM BEZ DŹWIĘKU
Konstrukcja Filmu bez dźwięku wyrasta z pracy Kołomaszyna, rzeźby kinetycznej skonstruowanej z dziewięciu kół zębatych, której istotą jest rysunek sprężyn i milcząca muzyka.
W filmie Dziewięć orbit po orbitach krążą
tzw. „oczka”. „Oczka” te spotykają się w punktach, w których przecinają się orbity.
W Filmie bez dźwięku po dziewięciu orbitach krążą natomiast elementy postaci ludzkiej.
W punktach, w których orbity się przecinają, elementy te spotykają się i w momencie spotkania
tworzą (na krótko) postać człowieka (w całości).
Podobieństwo między układem orbit w Dziewięciu orbitach i w Filmie bez dźwięku można
dostrzec, porównując rysunki nr 3 i 6.
Film bez dźwięku jest w swej strukturze
formalnej konstrukcją abstrakcyjną. Problem organizacji elementów pod względem geometrycznym odgrywał kluczową rolę w procesie projektowania (planowania) filmu. Jednak obecność
w filmie elementów figuratywnych, wiąże się
z obecnością w utworze wymiaru literackiego.
Literacki wydźwięk utworu, chociaż bez wątpienia istotny, nie odegrał jednak roli formotwórczej,
i w procesie komponowania filmu celowo był
traktowany jako element drugoplanowy. Przyświecało temu założenie, że im bardziej „mechanistyczna” będzie konstrukcja filmu, tym czystsza
(naturalniejsza) wyda się widzowi powstała mimochodem warstwa literacka („Czystsza” znaczy
tu: nieskalana arbitralnym zamysłem autora).

Film bez dźwięku, 2009, film bez dźwięku, 0’16’’, własność: Galeria Stereo
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DANIEL

KONIUSZ

CATCHING VIEWS
Obraz akustyczny wykonany z materiałów pochłaniających dźwięk. Forma nawiązuje do ekranów dźwiękochłonnych z krajobrazu miejskiego.

Catching Views (seria 2), 2015, technika własna, 2x1 m, własność artysty,
dzięki uprzejmości Galerii Wschód
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BARBARA

KUBSKA

NIC TAKIEGO NIE MIAŁO MIEJSCA
Przez niewielki otwór w małej drewnianej skrzynce zaglądamy w rozmyte wspomnienia autorki
zapisane na multiplikowanych kliszach. Na fotografiach znajduje się przestrzeń domu rodzinnego
– klatka schodowa – będąca cichym świadkiem
zdarzenia z przeszłości, mającego przełomowy
wpływ na jej dorastanie.

TABLEAU
Tableau ze zdjęciami przodków symbolizuje
ciągłość budowanej przez wiele pokoleń tożsamości. Dzisiejsza ponowoczesna rzeczywistość
staje się powodem zjawiska nazwanego przez
Baumana odkotwiczeniem. Wydaje się, że pustkę po tożsamości nadawanej naszym przodkom
niejako z urodzenia, należałoby w naszym pokoleniu wypełniać od nowa. Autorka decyduje
się, by wypełnić swoje tableau zdjęciami z zapisem konfrontacji z własnym lękiem. Tableau
odsłania tylko fragmenty fotografii wykonanych
podczas samotnych spacerów, resztę skrywa
czarne passe-par-tout.
Nic takiego nie miało miejsca, 2011, diapozytywy, diaskopy,
drewniane skrzynki, własność artystki
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Tableau, 2011, fotografie barytowe oprawione w formie tableau, własność artystki

IGOR

OMULECKI

FONS
Fons to imię boga – opiekuna źródeł, czczonego
w starożytnym Rzymie. Wybierając na patrona artystyczno-badawczego projektu postać z mitologii, wpisuję swoje działania w ponadczasowy, kosmiczny porządek zjawisk. Pojęcie źródła można
rozumieć w tym kontekście jako pierwotną głębię
– punkt wyjścia i pierwszą przyczynę procesów
kształtujących obraz rzeczywistości, zarówno
w skali mikroatomowej, jak i intergalaktycznej.
Powstałe fotogramy są odniesieniem do niewidzialnej struktury, odpowiedzialnej za nieustannie dokonującą się w świecie zjawisk fizycznych
transmisję informacji i formy. W Fons ukazuje się
nam symetria wibracji, która odpowiada naturze
falowej wszechświata.

Fons, cymetyczne fotogramy struktur Chladnego, 2014, fotogram, C-print,
50x50 cm, własność artysty
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Michał Silski
FONS
Są takie miejsca i sploty warunków,
kiedy osnowa wszechświata staje się
widoczna gołym okiem. Ujawniają
się trybiki z innych skal rzeczywistości, z poziomów niedostępnych bezpośrednio ludzkim zmysłom.
Dźwięk wprowadzony do aluminiowej płyty rozchodzi się w niej
jako fala ciśnienia, deformacja pędząca przez materiał z prędkością 20
tysięcy kilometrów na godzinę. Fala
odbija się od krawędzi, wraca i sumuje z własnymi echami, tworząc przestrzenny układ odkształceń. Proces
toczy się z prędkością przekraczającą nasze zdolności percepcji.
Zjawisko to jest opisane ścisłymi regułami, lecz w większości
przypadków okazuje się tak zmienne i złożone, że z pozoru chaotyczne. Jednak dla pewnych kombinacji
wymiarów i częstotliwości powstaje
sytuacja szczególna, rodzaj dzielenia
bez reszty, fala stojąca. Proces może
powtarzać się wtedy kilka tysięcy
razy na sekundę, lecz identyczność
kolejnych cykli sprawia, że da się dostrzec go w naszej skali czasu.

Fala pędząca przez obiekt
jest jak trzęsienie ziemi. Jej grzbiet
może podrzucać inne, leżące na powierzchni obiekty. Jeśli posypiemy
płytę proszkiem, jego cząsteczki
będą podrzucane przez grzbiety fal
w losowych kierunkach. Właściwie
nie w losowych, ponieważ wszystko
jest precyzyjnie opisane kształtem
cząstek, ich właściwościami i wektorami sił. Jednak z punktu widzenia
podstawowych ludzkich zmysłów
i możliwości jest to loteria.
W przypadku fali stojącej
wibracje występują stale w tych samych miejscach. Cząsteczki są podrzucane tak długo, aż trafią na obszary wolne od drgań, gdzie już pozostają. Powstaje stabilny rysunek,
rodzaj negatywu, w którym koncentracje proszku odpowiadają węzłom
fal. Jeśli rysunek taki wystąpi w roli
maski fotograficznej, naświetlone
zostaną miejsca, gdzie deformacja
osiągała największe amplitudy. Charakter uzyskanego zdjęcia zależy od
właściwości proszku, czasu naświetlania, amplitudy drgań. Zawsze jednak będzie zdefiniowany przez układ
wibracji, rysunek fal.
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Jest w tym doświadczeniu
coś zbieżnego z rozszczepieniem
światła w pryzmacie lub oglądaniem płatków śniegu pod mikroskopem. Patrzymy na rzeczywistość
ze zdjętą obudową. Otrzymujemy
dane o budowie materii, a jednocześnie dostrzegamy piękno. Jest nad
czym myśleć.

ZBIGNIEW

ROGALSKI
Pejzaż z dna oka, 2015,
olej na płótnie, 175x175 cm,
własność: Galeria Raster

Morze, 2012, obiekt, lightbox, 101x51x118 cm, ed. 3+1 AP, własność: Galeria Raster

Praca powstała oryginalnie jako rodzaj rekwizytu do jednej ze scen filmu Performer (rez. Łukasz Ronduda, Marcin
Sobieszczański, 2015), w której pojawiał się cmentarz artystów ze specjalnie zaprojektowanymi przez nich nagrobkami własnymi. Scena ta nie weszła ostatecznie do filmu.
Na zdjęciu widać zwiniętą w rulon fotografię japońskiego
artysty Sugimoto przedstawiającą morze.
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Błysk flesza, płomienie
trawiące pocięty arkusz
papieru, światło w tunelu
– obsesyjnie powracający efekt oślepienia rymuje
się z niezwykłym dyptykiem
przedstawiającym Pejzaże
z dna oka (2015). Widok
nieba z suchymi gałęziami, motyw nawiązujący do
wcześniejszego
cyklu
Śmierć partyzanta (2005),
przeistacza się tu w diagnostyczny obraz dna oka
z wyraźnymi zmianami
chorobowymi. Rogalski dotyka fundamentalnych kwestii związanych z widzeniem i konstruowaniem
obrazu, wnika jednocześnie
w
anatomię
oka
i w jego metafizykę – pejzażowy obraz koron drzew
i nieba przynależy do tej
strefy.

ARTUR

ROZEN

Mk6
Mk6 to czarny postument, na szczycie którego
stoi szklany pojemnik wypełniony wodą. Pod jej
taflą znajduje się wodoszczelna boja z małym głośnikiem w środku. Z wnętrza boi słychać wywiad
z Edwardem Snowdenem, którego udzielił na rosyjskim lotnisku, bezpośrednio po ucieczce z USA.
Konstrukcja instalacji opiera się o temat
izolacji. Woda dekonstruuje i zaciera przekaz
dźwiękowy. Wiele tajnych dokumentów i informacji o nadużyciach władzy zostaje podanych
do publicznej wiadomości. Mimo demaskacji mechanizmów funkcjonowania władzy, informacje
giną i rozmywają się zanim dotrą do odbiorcy.

Mk6, 2014, instalacja dźwiękowa, część szklana 40x40x40 cm,
część drewniana 100x40x40 cm, własność artysty
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MATEUSZ

SADOWSKI

Podczas pracy nad Kończy się fascynowało
mnie zjawisko emergencji w sztuce. Konstruowałem formę, której poszczególne elementy byłyby proste do wyjaśnienia, ale nie tłumaczyłyby
ostatecznego działania instalacji. Zestawiłem
fotografię ściany lasu z powiększonym motywem
sfotografowanej wykładziny dywanowej. Powstały obraz umieściłem w przestrzeni na wykładzinie, która schodzi ze ściany na podłogę i kończy
się rulonem.
Podczas prezentacji pracy na wystawach, zaobserwowałem, że wykładzina na podłodze tworzy symboliczną zaporę, której widzowie nie przekraczają (tego się spodziewałem).
Zachowanie widza przed pracą na wystawie, odnosi się do aktu zatrzymania się przed
lasem podczas spaceru. Powtórzenie obu zatrzymań ma za zadanie wydłużyć doświadczenie,
w którym tkwi widz. Rozciąga się ono od momentu spojrzenia na obraz do indywidualnego, pokrewnego doświadczenia w pamięci patrzącego.

Kończy się, 2012, wydruk fotograficzny na sklejce,
wykładzina dywanowa, 190x210x170 cm,
własność: Galeria Stereo
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Pipe dreams, 2015, seria 4 obiektów, wydruki fotograficzne
na PCV, 15X15X100 cm każdy, własność: Galeria Stereo

Zaczyna się, 2012, wydruk fotograficzny na sklejce, drewno, lampa,
ok. 90x160x20 cm, własność: Galeria Stereo

Fotografia śladów w ciemności zestawiona jest ze źródłem
światła w postaci lampy biurkowej. Dodatkowe, zewnętrzne oświetlenie pozostaje bezradne wobec tego, co zarejestrowane na obrazie.

W pracy Zaczyna się podejmuję
próbę zobrazowania odczuć, które mi towarzyszą w początkowym etapie konstruowania utworu. Interesuje mnie stan niejasności
interpretacyjnych w fotografii. Obraz, który
zarówno ujawnia i zasłania, wzmaga potencjał odkrywania prywatnych znaczeń.
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Zestawiłem ze sobą materiał do opakowywania i zabezpieczania przesyłek, z rurami używanymi do budowania przewodów wentylacyjnych. W fotografiach folii stretch odbijają
się obrazy z mojego prywatnego otoczenia. Tracą one czytelność ze względu na zniekształcenia folii, koloru i odbić
świetlnych.
Poszczególne elementy pracy funkcjonują w opozycjach do siebie. Odnosi się to do niemożności przedstawienia subiektywnych doświadczeń. Wewnętrzną niespójność ujawnia tytuł tłumaczony jako mrzonki, złudzenia
lub nierealne zachcianki.

KONRAD

SMOLEŃSKI
W instalacji On Air widzimy zarys postaci ludzkiej,
pochylonej nad schematycznym, niekompletnym
i bezdźwięcznym instrumentem, z którego odchodzi metalowy kabel, odłączony od prądu.
Brak dźwięku i źródła energii, niekompletność instrumentu oraz pochylona postawa
postaci sprawiają wrażenie wyczerpania artysty,
który sam staje się obiektem i częścią swojej kompozycji. Maska na twarzy artysty jest zaś symbolem zniewolenia, odebrania artyście możliwości
wydawania głosu i odbioru wrażeń wizualnych.
Praca ta nawiązuje też do audioperformatywnego projektu Konrada Smoleńskiego
i Daniela Szweda THE BNNT – sound bombingu w przestrzeni miejskiej. Zamaskowani artyści
w dymiącym pojeździe pojawiają się z zaskoczenia w wybranych miejscach miasta. Każde wykonanie sound bombingu to performance dźwiękowy z wykorzystaniem barytonowej gitaro-rakiety
– czterostrunowego instrumentu zbudowanego
przez Konrada Smoleńskiego, który jest zeskalowaną kopią pocisku powietrze-ziemia oraz zestawu perkusyjnego Daniela Szweda.

On Air, 2014, obiekt: metal, drewno, tkanina,
ok. 200x300x105 cm, własność: Galeria Leto
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Przyrząd badający natężenie dźwięku Volume
Unit (2014) został zaprojektowany przez Konrada
Smoleńskiego tak, by bez względu na intensywność fal dźwiękowych, jego wskazówki zawsze
wahały się pomiędzy dwiema skrajnościami.
To abstrakcyjna, niema praca o dźwięku.
Jest to bezpośrednie odwołanie do pojęć hałasu i ciszy, które bez siebie nie istnieją. Gwałtowne, skrajne ruchy mierników wskazują na źródło
intensywnego dźwięku, który wręcz rozsadza
instalację. Oprócz delikatnego szumu ruszających
się wskazówek nie usłyszymy nic więcej.

Volume Unit, 2014, obiekt: mierniki wysterowania, urządzenia elektroniczne,
stojak nutowy, kable, ok. 60x60x115 cm, własność: Galeria Arsenał
w Białymstoku
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TOMASZ

TATARCZYK

Droga , 1991, olej na płótnie, 170x240 cm,
własność: Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki

Wojciech Bałus
RZECZ, ISTOTA, CIEŃ I ŚLAD
(fragment)
Tematem szeregu obrazów z serii Krok
za krokiem stały się ślady na śniegu.
Są to ciemne odciski butów zazwyczaj
idące w różne strony, czasem zajmujące
całą powierzchnię płótna, czasem układające się w węższą lub szerszą ścieżkę,
niekiedy zaś rozproszone i nieskoordynowane. Ślad – powiada Lévinas – to wkraczanie przestrzeni w czas, punkt, w którym świat skłania się ku przeszłości
i czasowi 1. Ślad pokazuje to, co było
i co tym samym otwiera nas na zdarzenia minione. Ktoś przeszedł pośniegu,
może wielu ludzi; jedni podążali przed
siebie, inni błądzili, zawracali, gubili drogę… Ślad nie zatrzymuje całych
osób, niewiele mówi o ich cechach poza
wskazywaniem na zdecydowany (lub
nie) sposób poruszania się. Jest on znakiem nieobecności 2. Kroki, które zostały
wykonane, nigdy nie powrócą. Odciski
w śniegu jedynie poświadczają czyjąś
niegdysiejszą bytność w danym miejscu.
Ślad wskazuje na coś, do czego obecnie
nie ma już żadnego dostępu, co jest absolutnie minione 3.
W psychoanalizie od śladu
(trace) przejść należy do szlaku (tracé)4.
Ślad jest tylko symptomem tego, co niegdyś się wydarzyło i zostało wyparte.
Dopiero odnalezienie ukrytego szlaku,
niczym nici Ariadny, potrafi zaprowadzić

w czeluści podświadomości, do źródła
problemu czy kompleksu. Tomasz Tatarczyk wielokrotnie malował drogi. Drogi
wytyczone wśród śniegu, prowadzące
gdzieś w dal, poza horyzont; drogi zredukowane do asfaltowej czerni prostego pasa oto czonego śniegiem; drogi
na wielkich formatach płócien, w skali
żywego człowieka, a więc ludzkie drogi 5. Szlaki takie ukazują istotę każdego
traktu, którą jest umożliwianie poruszania się. Ale gościńce czy ścieżki stają się
ważne dla człowieka wyłącznie wtedy,
gdy wie, skąd i dokąd prowadzą. Drogi Tatarczyka niepokoją jak owe psychoanalityczne symptomy. Zapraszają
do pójścia, tylko wpierw musielibyśmy
sobie uświadomić, dokąd chcemy iść.
Czy uczepiwszy się jakichś śladów zechcemy cofać się w przeszłość? Czy
może raczej ślady zaprowadzą nas
w przyszłość; tam gdzie inni dotarli
już przed nami?6 Próba cofania się
w przeszłość byłaby dążeniem do zatrzymania mijającego czasu. Przypomnijmy słowa artysty: jest moment,
że się zobaczyło coś, coś przeminęło… i jest swego rodzaju rozpacz,
że nie ma powrotu do takich momentów zachłyśnięcia się jakimś widokiem,
czy sytuacją . Każdy obraz Tatarczyka
jest próbą zachowania dostrzeżonego
zjawiska, jednak nie poprzez zapis
wrażenia czy epifanii, lecz poprzez fenomenologiczne, redukcjonistyczne drążenie jego istoty. Natomiast przyjęcie

1 Emmanuel Lévinas, Ślad innego, tłum. Bogdan
Baran, w: Filozofia dialogu, oprac. Bogdan Baran,
Kraków 1991, s. 228.
2 Augé, Formy zapomnienia , s. 30.
3 Lévinas, Ślad innego, s. 227.
4 Augé, Formy zapomnienia , s. 31.

5 Morawińska, Rozmowa z Tomaszem Tatarczykiem, s. 46.
6 Na możliwość odnoszenia śladów zarówno
do przeszłości jak i przyszłości wskazywała Barbara Skarga, Metafizyka obecności a metafizyka
śladu, w: tejże, Ślad i obecność, Warszawa 2002,
s. 30-31.
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możliwości pójścia w przyszłość jest
otwarciem się na drogę ostateczną,
na ten jedyny Trakt, który wiedzie poza
horyzont, do bramy będącej absolutną
granicą. Bo tylko droga ostatnia jest matrycą każdej cząstkowej szosy czy ścieżki, bo tylko ona nie wymaga żadnych
szczegółowych drogowskazów.
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Ciemna Dolina II, 2007, olej na płótnie, 260x170 cm (2 części), fot. Wojciech Pacewicz;
własność: Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych, depozyt w Galerii Labirynt w Lublinie.
Sfinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Ścieżka dźwiękowa: Paweł Mykietyn,
Kiedy przyjdzie Katelbach, 1998,
10 minut. Utwór powstał na zamówienie Studia Eksperymentalnego
Polskiego Radia. Realizacja nagrania:
Paweł Mykietyn i Tadeusz Sudnik.

Jolanta Męderowicz
KILKA MYŚLI WOKÓŁ CIEMNEJ
DOLINY TOMASZA TATARCZYKA
Twórczość Tomasza Tatarczyka rodziła się
w czasie głoszenia po-modernistycznych
kryzysów kultury, gdy sztuka, w wyniku konceptualnych przeformułowań idących w kierunku antymaterializacji dzieła, wsparta nowymi technologiami wizualizacji idei, podkreślając procesualność, kolejno pogłębiała
podważanie statusu przedmiotu treści estetycznych, a w zakresie definicji, teorii i praktyki zakwestionowała aktualność tradycyjnych systemów obrazowania. Jednocześnie,
samoświadomość neoawangardy, w pewien
szczególny sposób nie uniknęła pluralizmu
stanowisk. Jej skrajnymi ideowymi przejawami wskazującymi na kres dotychczasowych
koncepcji malarstwa były między innymi:
gest Rauschenberga, polegający na wytarciu
kompozycji rysunkowej De Kooninga (1953),
jako akt zaprzeczenia tradycji ikonicznej,
ale przede wszystkim była nim wypowiedź
Ad Reinharda na temat sytuacji granicznej
malarstwa, kiedy w The Black-Square Paintings (1963) artysta orzekał, że te sto dwadzieścia czarnych kwadratowych płócien
są ostatnimi obrazami jakie ktokolwiek może
namalować. Jednakże, niejako na przeciwległym biegunie jawi się uwaga, którą Reinhard
skupiał na pracy nad obrazem jako usensownieniem procesu twórczego, który w wymiarze warsztatu malarskiego, jakkolwiek jest
zawsze akademicką rutyną i straszliwą procedurą , to także jest wartością wewnętrzną,
refleksją artysty, jego rozumieniem sztuki.
Twórczość Tomasza Tatarczyka,
począwszy od debiutu wystawą w Galerii
Foksal w 1984 roku, zogniskowana została
na malarstwie, które docieka istoty obrazu.
W Polsce, zaznaczyły się wówczas tendencje do ekspresyjnego malarstwa uprawianego przez młode pokolenie artystów spod
znaku Neue Wilde, a także sztuka instalacji
oraz stała aktualność sztuki performance.
W dobie dyskusji na temat graniczności obra-

zowania artysta wybiera drogę podyktowaną
poszukiwaniem prawdy przeżycia wewnętrznego zestrojonego z reflektowaniem natury
i natury malarstwa, ze szczególną koncentracją energii w procesie malowania, erudycją malarską i perfekcją warsztatową, dzięki
którym forma osiąga indywidualność i autentyczność twórczej wypowiedzi.
Ikoniczność natury uzgodniona
w swoistym symbolicznym wymiarze zarówno osobistego, intymnego doświadczenia pejzażu, jak jego uogólnienia poprzez
dobór jego fragmentów stała się tematem
i wyznacznikiem intelektualnego organizowania formy w procesie porządkowania doznań zmysłowych, do tego stopnia,
że nie naznaczają one obrazu zbędnym
realizmem, ale wydają się być powodem
do poszukiwania utraconej dzisiaj harmonii. Umiejętność wyeliminowania dysonansu
między naturą a stechnicyzowaną, medialną,
konsumpcyjną kulturą, również stała się wyznacznikiem postawy artysty, który przyznawał, że w istocie żyjąc i malując w otoczeniu
przyrody: Jednocześnie mam świadomość
tego, że przynależę do tak zwanego świata
cywilizacji. Stwarza to swoisty chaos, w którym, kiedy maluję, staram się znaleźć pewien
porządek niejako przefiltrowany przez to,
co wiem, i to, co czuję; znaleźć porządek,
kiedy patrzę na fragment jakiejś całości,
na detal oczyszczony z reszty i tego detalu
magnetyzm 1. Artysta tworzył swoje obrazy
przywołując zapamiętane fragmenty pejzaży,
a zatem tworzył - obrazy pamięci.
W malarstwie Tomasza Tatarczyka, przewodnim – w efekcie nakładanych
pigmentów barwnych o ostatecznym monochromatycznym wyrazie w skali czerni i bieli - stał się motyw drogi, wiodącej wzwyż,
sugestywnie przywołujący odwieczny i romantyczny ethos samotnego wędrowca, ar1 Cyt. za: M. Kitowska-Łysiak, Tomasz Tatarczyk.
Życia i twórczość, online [dostępny w Internecie:5.03.2016] <http://culture.pl/pl/tworca/tomasztatarczyk>.
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tysty jako podmiotu domyślnego, dążącego
do niekończącego doskonalenia się na drodze życia i sztuki. Ale jest to wyjątkowa samotność, bowiem, jak powiada artysta na wybór tematu ma też wpływ stan mojego ducha, a także muzeum wyobraźni – dzieła
sztuki, sceny z dzieciństwa, nawet kadry
z filmu. Na przykład z filmów Jarmuscha,
czarnobiałych, tchnących pustką i zagubieniem 2, gdzie permanentnie rozgrywana jest akcja bez akcji. Tatarczyk malował
na przykład temat drogi, traktując go inwariantnie w cyklach obrazów, a inne, pomimo
widocznego ewidentnie motywu podpisywał:
Bez tytułu.
Na wybory artysty w kwestii jego
twórczej drogi składa się niewątpliwa świadomość malarstwa i sztuki oraz inspiracja naturą, tworem najczystszym, będącym w stanie nieustannej samokreacji, wręcz biograficznym pejzażem najbliższych, nadwiślańskich okolic, ale też coś więcej, bowiem artysta otwarcie przyznawał: Szukam nie tylko
sposobów malowania pejzażu, ale dramatu
rozgrywającego się w naturze, bardzo specyficznej atmosfery duchowości i dostrzeżenia
przez różnych malarzy szczególnego światła,
które zdarza się tylko o pewnych porach dnia 3,
a dodać należy, że momentem najbardziej
adekwatnym, uczynił artysta: świt i ciemność.
Blask światła, wyzwolonego w wyniku jakiegoś wewnętrznego wprost promieniowania, w malarstwie Tomasza Tatarczyka
współistnieje wraz z mrokiem od zawsze,
ale szczególnie uwyraźnia się intensywnością aury konturującej ciemny kształt w obrazie zatytułowanym Archanioł (2000).
Trop ten prowadzi dalej. Na tylniej stronie
płótna obrazu zatytułowanego Ciemna Dolina (2000) artysta dokonał zapisu tekstu

4 wersetu z 23 Psalmu Dawidowego 4, który
jest swoistym wyznaniem wiary i modlitwą,
a jego wykładnia podaje, że podstawową
rzeczywistością jest stabilność emocjonalna ,
którą zapewnia istotowa natura Boga w stałej przy nas obecności. Tożsamość artysty
z duchowym wymiarem natury, w tym również
natury twórczości, otworzyły ten rozdział
duchowości sztuki XX-wiecznych awangard,
którą proklamował zwłaszcza Kazimierz Malewicz, a uprzednio, w dobie romantyzmu,
Karol Gustaw Carus, malarz i filozof, intuicję tę wyraził w znamiennym przekonaniu,
że człowiek musi rozpoznać naturę jako język
Boga , bowiem w tym języku obwieszczona
zostaje świecka ewangelia sztuki (Neue Briefe uber Landschaftsmalerei…, 1819–1824).
W nim, oto wybrzmiewa tajemnica życia
i sztuki, choć nie tożsamych, to jednakowoż
pospołu zdążających ku progom wrót, zdałoby się zamkniętych przez doczesną niemożliwość ich przejścia, aczkolwiek potencjalnie
oczekujących na przekroczenie, chociażby
ich wyobrażenia, które Tomasz Tatarczyk,
już na początku swojej twórczej drogi, zasygnalizował obrazem Czarnej bramy – Bramy
Caspara Davida Friedricha (1985). Po czym,
nastąpiły kolejne obrazy bram otwartych
i dróg jednokierunkowych, zawsze wiodących
wzwyż. Monumentalnym płótnem Ciemna
Dolina (2007) artysta, zdawałoby się, sygnował przeczucie wynikające z odkrycia
tej perspektywy ciemności, która nabiera
nowego znaczenia w smudze promieni światła (słońca, zarazem zachodzącego i wschodzącego). Po niej możliwa już tylko była
perspektywa nadziei, wyrażona w symbolice
i wizji Zielonej łąki (2009), owej psalmicznej, wieczystej doliny.

2 Zob. E. Dzikowska, Artyści mówią. Wywiady z
mistrzami malarstwa, Izabelin-Warszawa 2011.
3 Rozmowa z Tomaszem Tatarczykiem,
Agnieszka Morawińska, [w:] Tatarczyk, Zachęta
Narodowa Galeria Sztuki 2004, katalog.

4 „Chociażbym chodził ciemną doliną, zła się
nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną” (cyt. za: Księga
Psalmów, Psalm 23 (22), 4, w: Pismo Święte
Starego i Nowego Testamentu, Biblia Tysiąclecia ,
Poznań – Warszawa 1990, s. 587).
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RAFAŁ

WILK

LAST TIME
Ożywiona archiwalna fotografia przedstawiajaca Rynek w Grünbergu w Niemczech
(obecnie Zielona Góra) z nieistniejącą synagogą, która spłonęła podczas Nocy Kryształowej w 1938 roku

Last time, 2011, wideo, 3 min. 47 sec., własność artysty

Bez tytułu, 2010, olej na płótnie, 114x146 cm, własność: Krzysztof Musiał, depozyt: Galeria aTak
Herschel Grynszpan, 2011, olej na płótnie,
120x100 cm, własność artysty
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NATALIA

WIŚNIEWSKA

ZACHOWANIE CISZY
komunikat dźwiękowy, 2016
Pracę stanowi spreparowany komunikat umieszczony w mechanizmie windy. Jest on krótką, oficjalną informacją podaną w pięciu językach do powszechnej wiadomości. Dotyczy ona zachowania ciszy. Zachowanie jest postępowaniem ludzi
lub zwierząt określającym ich charakter. Cisza
ze swej natury nie posiada zachowania, jest stanem, w którym nie rozlegają się żadne dźwięki.
Umieszczony komunikat w dźwigu osobowym
podkreśla fakt, iż winda stanowi naturalne środowisko krępującej ciszy. Niezręczność i napięcie
jakie wytwarza się niezależnie od destynacji kursów z dołu na górę i odwrotnie zostaje szczelnie
wypełniona absurdalną prośbą o ciszę.

KSIĄŻKA
Książka, w swojej standardowej formie, składa
się z kartek połączonych grzbietem. Tutaj struktura ta została zachwiana poprzez dodanie drugiego grzbietu, co sprawiło, że jej wnętrze jest
niedostępne. Ten brak rekompensuje introligatorska precyzja. Odrzucenie nawyku przekartkowania jest zbyt trudne. Jednak książka, która nie jest
książką, powraca do swojego początku – myśli
i słowa.

Książka , 2015, obiekt, papier, skóra, 14x21 cm, własność artystki
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WŁODZIMIERZ JAN

ZAKRZEWSKI
CO POWIEDZIAŁ ŚWIERSZCZ
NA PLAŻY W CHAŁUPACH
Zafascynowały mnie dźwięki wydawane przez niektóre zwierzęta. To, co robią owady i ptaki, jest odległe od naszej mowy (podobnie świat podwodny,
ale z nim nie obcujemy). Zwłaszcza owady emitują coś na kształt (dla mnie) sygnałów – radiowych, przemysłowych, wojskowych, kosmicznych.
Przodują tu świerszcze i cykady. Analizowałem
te dźwięki, słuchałem zwolnione i do tyłu.
Myśląc o przedstawieniu plastycznym sygnałów świerszcza chciałem przedstawić topograficznie, geograficznie obszary, gdzie występują –
jak na mapach. (Mapy towarzyszą mi całe życie,
również w moich pracach. Jestem zżyty z mapami, jak podpowiedział mi Office Word: puszczam
oczko).
Szkicując obraz zauważyłem, że terytoria
zajęte przez świerszcze podejrzanie się zbliżyły
do powidoków Strzemińskiego. Powinienem oddalić się od niebezpiecznej bliskości – ale podobały
mi się też kształty jako takie. Postanowiłem więc
zawłaszczyć Strzemińskiego – ale nie chyłkiem...
Przypominałem sobie zdjęcie z Kobro na plaży nad
Bałtykiem.
W ten sposób doszło do wykładni:
1. Strzemińscy na plaży w Chałupach niewątpliwie
słyszeli świerszcza. Na zdjęciu widać wysokie trawy, w pobliżu są krzaki i lasek.
2. Świerszcze inaczej widzą rzeczywistość. Stąd
inna percepcja pary z pieskiem siedzącej na plaży.
3. Interesuje mnie ten szczególny świerszcz, który
był gdzieś obok. Analizuję jego mowę i staram się
zrozumieć co on im mówił. Słucham w zwolnionym
tempie, również wstecz – sięgając do przeszłości.
4. Jak dotąd, nie odniosłem sukcesu, ale prace
trwają.
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Co powiedział świerszcz na plaży w Chałupach, 2016, okrąg o śr. 50 cm x 6 cm, akryl
i tusz na płótnie, drewno, własność artysty, depozyt: Galeria Le Guern

ROSJA 1916–1953
Związek Radziecki to dla mnie również Rosja. Praca dotyczy okresu od wybuchu rewolucji, przejęcia władzy przez bolszewików
do śmierci Stalina.
Ścieżka dźwiękowa zawiera przekazy zarówno artystyczne, muzyczne, jak i surowy komunikat polityczny. Artyści
są w mniejszości, część z nich zginęła tragicznie (wkrótce
po nagraniach), przegrali... 1916 to data kompozycji Prokofiewa,
pieśni do słów Achmatowej, która niesie w sobie jeszcze smak
Rosji carskiej, przedrewolucyjnej.
Malarstwo jest syntezą przedstawienia pejzażu, klimatu
(politycznego) Rosji ze śniegiem Syberii, lasem północy, krwią –
czerwienią rewolucji...

Ścieżka dźwiękowa:
Lew Trocki, Nadieżda Krupska, Łazar Kaganowicz,
Dmitrij Szostakowicz, Włodzimierz Lenin, Siergiej
Jesienin, Anatolij Łunaczarski, Włodzimierz Majakowski, Siergiej Prokofjew, Klimient Woroszyłow,
Ławrentij Beria, Marina Cwietajewa
Rosja 1918–1953, 2016, okrąg o śr. 60 cm x 6 cm, akryl na płótnie, drewno, mp3 player z głośnikami,
własność artysty, depozyt: Galeria Le Guern

68

KOLORY SZUMU
W inżynierii dźwięku, elektronice, fizyce i wielu innych dziedzinach, kolor szumu (jako sygnału powstałego w wyniku procesu stochastycznego) może być
rozumiany jako zbiór charakterystycznych cech jego widmowej gęstości mocy.
Poszczególne kolory szumu różnią się od siebie właściwościami: na przykład
jako sygnały foniczne każdy będzie brzmiał inaczej dla ludzkiego ucha, jako
obrazy będą posiadały różne faktury. Dlatego też każde zastosowanie wymaga zazwyczaj szumu o specyficznym kolorze. Ten koncept „kolorów” przyporządkowanych sygnałom szumu jest podobny do „barw dźwięku” w muzyce.
Jednak ten ostatni stosowany jest niemal wyłącznie w odniesieniu do dźwięku
i może uwzględniać cechy szczególne widma optycznego.

Kolory szumu, 2016, okrąg o śr. 60 cm x 6 cm, akryl na płótnie, drewno, mp3 player z głośnikami,
własność artysty, depozyt: Galeria Le Guern
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SZUM AKUSTYCZNY
Dźwięk, którego widmo jest w większości zakresu słyszalności zrównoważone, tzn. nie występują w nim gwałtowne piki (maksima), które słyszalne mogłyby być jako dźwięczące
rezonanse o określonej wysokości tonu.
SZUM CZARNY
Szum o zerowej mocy do 20kHz i stałym widmie mocy powyżej tej granicy. Szum o charakterystyce widmowej f-n, (dla n>2). Właściwy dla naturalnych zjawisk o właściwości katastrof.
SZUM CZERWONY
(ang. brown noise, Brownian noise). Nazwany tak ze względu na podobieństwo do tzw.
ruchów Browna. Analogia wzięła się stąd, że szum taki można wytworzyć metodą tak zwanego spaceru losowego lub inaczej spaceru pijaka (ang.: random walk, drunker’s walk).
Technika ta polega na otrzymywaniu kolejnej wartości drogą dodania do poprzedniej niewielkiej liczby losowej, a więc wykonania przypadkowej długości kroku w przypadkowym
kierunku. Szum o jeszcze większej przewadze częstotliwości niskich (znowu przez analogię
do światła, które nabiera barwy czerwonej, gdy ma dużą przewagę niskich częstotliwości).
SZUM BIAŁY
Przez analogię dla widma optycznego fali elektromagnetycznej, szum o całkowicie płaskim
widmie sygnału akustycznego. Światło białe to de facto szum elektromagnetyczny mieszaniny
wszystkich możliwych barw o całkowicie płaskim widmie w zakresie widzialnym. Znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach nauki, w akustyce ma ograniczone zastosowanie – ze względu
na charakterystykę ludzkiego ucha postrzegany jest jako dźwięk wysoki, stąd wprowadzenie
szumu różowego, który wydaje się ludzkiemu uchu bardziej równomierny.
SZUM SZARY
(ang. grey noise). Rodzaj szumu akustycznego uwzględniającego psychoakustyczną
krzywą jednakowego poziomu głośności (izofone), dającego słuchającemu wrażenie jednakowej głośności wszystkich częstotliwości zawartych w szumie. Nie należy go jednak
mylić z szumem białym, którego widmo częstotliwościowe jest płaskie, lecz sam szum
nie jest słyszalny przez człowieka jako równomiernie głośny.
SZUM ZIELONY
Nazwa ma swe źródło raczej w ekologii niż analogii z widmem świetlnym. Jest to szum bardzo zbliżony do różowego z uwypukleniem widma w okolicy 500Hz i szybszym spadkiem
(ok. 9dB/okt) powyżej 2kHz. Podobno bardzo długookresowa rejestracja różnorodnych
dźwięków natury daje taką właśnie charakterystykę.
SZUM FIOLETOWY
(ang. violet noise, purple noise). Zwany także purpurowym. Charakteryzuje się widmem
mocy wzrastającym o 6dB/okt (a więc odwrotnie niż w szumie czerwonym).
SZUM RÓŻOWY
o widmie z przewagą częstotliwości niskich nazywa się niekiedy szumem 1/f (światło o przewadze niskich częstotliwości też jest różowe).
SZUM NIEBIESKI
Charakteryzuje się widmem mocy wzrastającym o 3dB/okt (a więc odwrotnie niż w szumie
różowym). Nadaje się dobrze do stosowania w tzw. ditheringu.

ANNA

ZARADNY

MAUVE CYCLES
Instalacja Mauve Cycles jest symbolicznie związana z noszącą ten sam tytuł pierwszą solową
płytą artystki (2008). Z momentem jej premiery
pojawiły się m.in. propozycje do rozpatrywania
krążka w kategoriach rzeźby dźwiękowej.
Realizacja instalacji poprzez swoją formę
nawiązuje do kształtu nagrobka przyszłości, rodem
z futurystycznych wizji, gdzie za wizerunek zmarłego służyć może cyfrowa projekcja, hologram.
Złudzenie obcowania ze zmarłą. Niemożność
pogodzenia się z utratą, końcem. Sztuczne podtrzymanie kontaktu, obecności poprzez złudzenie
projekcji.
Iluzorycznemu widokowi twarzy Zaradny nie towarzyszy żaden dźwięk, co wobec faktu,
że artystka działa głównie w sferze audialnej
wydaje się znaczące. Tym bardziej, że portret
artystki na debiutanckim albumie i ten na nagrobku, wydają się łudząco podobne. Osobista praca
nawiązuje do zainteresowań artystki związanych
z ujawnianiem jej fizyczności i osoby.

Mauve Cycles, 2005-2012, instalacja wideo, obiekt,
sól, fot.: Grzegorz Powroźnik, arch. BWA Tarnów,
własność artystki, depozyt: Galeria Starter
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MACIEJ

ZDANOWICZ

Wymiary ciszy I (Sofia: Sobór św. Aleksandra Newskiego), 2015, druk cyfrowy
na płótnie, 80x100 cm (3 moduły), ścieżka dźwiękowa, własność artysty

WYMIARY CISZY I
Punktem wyjścia do powstania niniejszej pracy był ostatni pobyt w Sofii i poczynione tam nagrania pejzażu akustycznego. Jeden z moich spacerów dźwiękowych odbyłem do cerkwi św. Aleksandra Newskiego, położonej w samym
centrum bułgarskiej metropolii. Atmosfera wyciszenia, subtelność śpiewu duchownego, szept modlitw zgromadzonych, wreszcie specyficzne światło przyczyniły się do chwilowego odprężenia.
Ciszę postrzegam jako stan niemożliwy, tym bardziej teraz, kiedy jesteśmy permanentnie bombardowani różnego typu sygnałami, często wzajemnie
wykluczającymi i składającymi się na nieokreślony szum. Słuch to najbardziej
aktywny zmysł organizmu ludzkiego. Nie jesteśmy w stanie go kontrolować,
bezpośrednio wpłynąć na jego działanie. Nawet w momentach dźwiękowej
pustki docierają do nas dopełniające się rytmy oddechu i serca. Na przykład
w pojęciu Johna Cage’a ciszą są hałaśliwe przestrzenie Manhattanu, w których
żyje i pracuje. Polifonia Nowego Jorku jest tłem każdej jego aktywności, punktem zerowym, odniesieniem akustycznym codzienności i twórczości.
W swoich podróżach kieruję się ku enklawom ciszy, zatrzymuję
się w miejscach o specyficznej atmosferze dźwiękowej. Poszukuję środowisk
akustycznych wobec których można zastosować wprowadzone przez R. Murraya Schafera pojęcie „hi-fi”, gdzie każdy najdrobniejszy dźwięk jest znaczący,
posiada własny kształt, objawia swą krystaliczność.

DARIUSZ

FODCZUK

PIOTR

CISZA!
Dostałem szansę zrobienia czegoś innego niż zwykle
(grania na gramofonie), więc postanowiłem z tego skorzystać. Od długiego czasu fascynuje mnie głos, ale
dopiero od niedawna nabrałem śmiałości, żeby używać
go w sposób muzyczny publicznie. Mój performance
był eksperymentem, wytyczyłem tylko bardzo szeroką ramę, ale nie wiedziałem do końca, co się znajdzie
w jej obrębie. Ale dzięki temu też nie miałem oczekiwań
i mogłem się otworzyć na różne możliwości. Oczywiście
aspekt performatywny był istotny, jednak równie ważne
było dla mnie myślenie o tym działaniu w kontekście poezji dźwiękowej. W tym przypadku było to poznawanie,
badanie przestrzeni przy pomocy głosu i granie z nią.
Oraz z dziełami, ale najczęściej ze względu na ich materialne właściwości (tubusy, wełna mineralna, wskazówki mierników głośności).

STAR WATCHING
Mam w pamięci takie wspomnienie: leżę w górach,
na porośniętym trawą szczycie. Wieje ciepły suchy wiatr,
wpatruję się w gwiaździste sierpniowe niebo. Gwiazdy
wyrazistsze niż zwykle, drgają białym światłem. Leżę
na wznak i wpatrzony w bezmiar wibrujących punktów,
przebijam się poprzez szelest ździebeł suchej trawy
do muzyki ciszy.
Cisza absolutna chyba nigdy się nie zdarza,
ale zdarza się milknąć. Milczenie jest spacją, przestrzenią, ufnością wobec tego, co się zdarza. Milczenie performera, to powściągnięcie działania, równouprawnienie innych obecności w strukturze akcji, redukcja dziania
się na rzecz trwania; pełnego, stabilnego, łagodnego,
świadomego, kolektywnego, obecnego.
Performance Star watching jest statycznym
działaniem, opartym na repetycji przypadkowo zestawionych, podanych przez publiczność dźwięków.
Dźwięki generowane przez prostą aplikację zainstalowaną w mobilnym telefonie układają się w transowe
pętle. Uczestnicy leżąc w mroku, na miękkich materacach, oglądają punkty migoczące bladym światłem, niewielką projekcję, będącą graficznym zapisem brzmiącej
muzyki.
Struktura i metoda tworzenia warstwy dźwiękowej, wykorzystanie przypadku, wywodzą się z tradycji
awangardowej, minimal artu i minimal music. Natomiast
energia performance bierze swoją siłę z zatrzymania publiczności, doprowadzenia jej do stanu relaksu
doświadczanego kolektywnie. Sensem performance’u
jest stworzenie przestrzeni wypełnionej intensywnie odczuwaną aurą rozluźnienia, zależną od każdej indywidualnej obecności; stanu koncentracji, gestów, ruchów itp.
Wygenerowana muzyka nie jest istotą zdarzenia, stanowi wraz z architekturą miejsca jedynie ramę i oś, wokół której, energia współtworzących zwraca się ku samej sobie stając się energią milczenia.

Performance STAR WATCHING miał miejsce 9 października 2015 roku
w Galerii BWA Jelenia Góra

TKACZ

Performance CISZA! miał miejsce 18 grudnia 2015 roku
w Galerii Sztuki w Legnicy

PABLO

SANZ

[in]audible
Utwór opierający się na eksponowaniu ukrytych przestrzeni akustycznych i nie-ludzkich trybów słuchania.
Aby uchwycić różnorodne zjawiska soniczne, sytuujące
się na progu (ludzkiej) percepcji wykorzystano wiele
niestandardowych technik rejestracyjnych. Za surowiec w procesie kompozycyjnym posłużyły m.in. fale
myriametrowe, sygnały elektromagnetyczne, wibracje
powierzchniowe, infra- i ultradźwięki oraz nagrania kontaktowe i hydrofoniczne.
Materiał źródłowy został zarejestrowany
w latach 2008-2012 w Karlsruhe, Hadze, Bratysławie,
Małej Fatrze, Madrycie i Sant Bartomeu del Grau.
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Performance [in]audible miał miejsce 18 marca 2016 roku
w Muzeum Współczesnym Wrocław

Ewa Axelrad
urodziła się w 1984 roku w Gliwicach, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu
oraz Royal College of Art w Londynie.
W ostatnich latach jej prace często
przybierają formy instalacji z wykorzystaniem
rzeźby, fotografii, obrazu video. W swoich
realizacjach Axelrad odnosi się do silnych
doznań psychofizycznych, sytuacji przemocy
zarówno w relacjach 1:1, jak i w zachowaniach
zbiorowych. Analizuje rolę estetyki, architektury, przedmiotów, zjawisk odgrywających
ważne role w tych stosunkach.
Aktywnie wystawia w Polsce i za
granicą, laureatka stypendium Młoda Polska ,
mieszka i pracuje w Londynie i Gliwicach.
Współpracuje z galerią BWA Warszawa.
Steve Press
w swojej twórczości najczęściej posługuje
się dźwiękiem, filmem, rzeźbą i instalacją.
Pracuje głównie z przestrzeniami i strukturami architektonicznymi. W swojej najważniejszej realizacji Bridge przeobraził londyński
most Millennium (wiszący most dla pieszych
nad Tamizą autorstwa Normana Fostera)
w gigantyczny instrument muzyczny. W pracy
tej (wideo-performance) stworzył przenikliwą kompozycję wyrażającą stan zmian tego
otoczenia.
Innym ważnym dziełem jest Exhibition (Wystawa), w którym poprzez użycie ruchomego obrazu i połączenie nieskończonej
ilości publicznych i komercyjnych miejsc kojarzonych ze sztuką, takich jak Tate Modern,
Gagosian, White Cube, Serpentine, Hauser
& Wirth, artysta kreuje nieskończoną przestrzeń galeryjną.
Filip Berendt
urodził się w 1975 roku w Łodzi. Ukończył
Royal Academy of Arts w Londynie na Wydziale Rzeźby. Jest na stałe związany z warszawską galerią Lokal_30.
W swoim dorobku ma wystawy
indywidualne i zbiorowe w Polsce jak i za
granicą, m.in.: Every Single Crash, Lokal_30

Warszawa, 2013; Transit, Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, Gdańsk, 2010;
Gulbenkian Galleries, Royal College of Art,
Londyn, 2010; Zoo Art Enterprises, Londyn,
2010; Liste Art Fair, Bazylea, 2009.
Piotr Blajerski
urodził się w 1980 roku we Wrocławiu,
gdzie mieszka i pracuje. W 2004 roku rozpoczął studia w Akademii Sztuk Pięknych
we Wrocławiu. W 2011 roku uzyskał dyplom magistra na kierunku Sztuka Mediów.
W 2009 roku założył i prowadził nieistniejącą już Galerię EMDES.
Piotr Bosacki
urodził się w 1977 roku w Poznaniu. Ukończył Szkołę Muzyczną II st. im Fryderyka
Chopina w Poznaniu oraz Akademię Sztuk
Pięknych w Poznaniu. Wykłada na uczelni
macierzystej w Katedrze Intermediów.
Zajmuje się sztukami wizualnymi,
literaturą i kompozycją muzyczną. Szczególną rolę w jego twórczości zajmuje film
animowany. W 2012 opublikował Urządzenie elementów, rozprawę doktorską na temat dzieła sztuki i języka w ogóle.
Dariusz Fodczuk
urodził się w 1966 roku w Piszu. Jeden z najbardziej rozpoznawalnych artystów performance w Polsce. Poza performance zajmuje
się także rzeźbą, malarstwem, sztuką wideo
oraz działalnością kuratorską.
Jest organizatorem bielskiej edycji
Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Interakcje organizowanego w Piotrkowie Trybunalskim oraz kuratorem bloku performance
Międzynarodowego Festiwalu Global Communication w Centrum Kultury Elektrownia
w Radomiu. Pomysłodawca i kurator Bielskiego Festiwalu Sztuk Wizualnych. Zajmuje
się również teorią i upowszechnianiem sztuki
w tym sztuki performance.
Jego prace pokazywane były na ponad 200 festiwalach i wystawach zbiorowych i indywidualnych w Polsce, Białorusi,
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Czechach, Danii, Estonii, Finlandii, Francji,
Holandii, Izraelu, Kanadzie, Niemczech, Singapurze, Słowacji, Tajlandii, USA, Węgrzech,
Wielkiej Brytanii, we Włoszech.
Daniel Koniusz
urodził się w 1985 roku w Sosnowcu. Artysta audiowizualny. Mieszka i pracuje
w Poznaniu, gdzie prowadzi pracownię
Audiosfery na Uniwersytecie Artystycznym. Absolwent ASP w Poznaniu.
Prace prezentował m.in. w Królikarni, Muzeum Fryderyka Chopina, Centrum
Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski
w Warszawie, Centrum Sztuki Współczesnej
Kronika w Bytomiu, HAL Berlin, Townhouse
Gallery Kair.
Barbara Kubska
urodziła się w 1986 roku. Absolwentka grafiki warsztatowej w Akademii Sztuk Pięknych
w Katowicach. W 2011 roku uzyskała dyplom
z wyróżnieniem w Pracowni Grafiki Książki
oraz Pracowni Fotografii.
Posługuje się głównie fotografią, instalacją oraz obiektami. Jej zainteresowania pozostają w kręgu rodzinnych
historii – wspomnień i wyobrażeń, których
łącznikiem jest często miejsce. Czerpiąc
z nich, poszukuje uniwersalnych treści
i nieoczywistych analogii. Ujawniają się one
w procesach odtwarzania oraz dekonstruowania przeprowadzanych przez autorkę.
Igor Omulecki
urodził się w 1977 roku w Łodzi. Absolwent
Wydziału Operatorskiego w PWSFTviT
w Katedrze Fotografii w Łodzi.
Jego twórczość obejmuje fotograficzny paradokument, prace konceptualne,
sound art i film eksperymentalny. W ostatnich
latach tworzy dzieła związane z naturą, rodziną i analizą struktur. Prace prezentował
m. in. w Barbican w Londynie, The Centre
for Contemporary Art w Tel Avivie, Matadero
w Madrycie czy Muzeum Sztuki Nowoczesnej
w Warszawie.
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Zbigniew Rogalski
urodził się w 1974 roku w Dąbrowie Białostockiej. Jest malarzem, a właściwie reżyserem obrazów, który ze swobodą porusza się zarówno w dziedzinie malarstwa, jak i fotografii, mieszając i wykorzystując doświadczenia obu tych dyscyplin. Refleksy, powidoki, kadry z filmów
i fotografie nakładają się tu na obraz rzeczywisty, niczym w specjalnie skonstruowanej maszynie optycznej, zatrzymując
na powierzchni płótna emocje i sensy, które
normalnie nie są bardziej trwałe niż rysunek
na zaparowanym szkle.
Szereg jego prac nawiązuje do klasycznych kategorii i gatunków malarskich,
jak portret czy pejzaż, zarazem jednak splatanie różnych klisz i konwencji przedstawień
prowadzi u Rogalskiego do zaskakująco
esencjonalnych malarskich rozstrzygnięć,
które sprawiają, że tradycja tego medium
znowu wydaje się ciekawa. Udaje mu się
przywracać malarstwu element wizyjności
i jest w tym niezwykle sugestywny. Powierzchnia obrazu staje się na krótką chwilę
ekranem wyświetlającym obsesje, lęki lub
olśnienia naszej świadomości. To przede
wszystkim malarstwo o wyobraźni, która nie
pozwala na bezrefleksyjną konsumpcję świata widzialnego, lecz nieustannie prowadzi nas
ku sprawom nieuchwytnym i ostatecznym.
Artur Rozen
urodził się w 1985 roku w Szczecinie. Absolwent Wydziału Zarządzania i Ekonomiki
Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Od 2011
student Akademii Sztuki w Szczecinie, Wydział Malarstwa i Nowych Mediów.
W swoich pracach posługuje się
takimi mediami jak wideo, obiekt, instalacja.
W 2013 przebywał na stypendium na Universitatea De Arta Si Design, Kluż-Napoka
w Rumunii, natomiast w 2014 roku był na mobilnej rezydencji artystycznej Focus+Indonesia.
W 2015 swoje prace prezentował na wystawie indywidualnej w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie.

Mateusz Sadowski
urodził się w 1984 roku w Szczecinku, mieszka i pracuje w Poznaniu. Ukończył fotografię
oraz intermedia w Akademii Sztuk Pięknych
w Poznaniu. Laureat stypendium „Młoda
Polska” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego.
Autor filmów, fotografii, obiektów
i instalacji. Obecnie wykłada w Katedrze Fotografii w Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu oraz studiuje na Interdyscyplinarnych
Studiach Doktoranckich w UAP. Współpracuje z Galerią Stereo.
Autor wystaw indywidualnych,
m.in. Stres w R.O.D. w Warszawie (2015),
Wszystko trwa w Galerii Arsenał w Białymstoku, Rezonans w Galerii Stereo, Obrazy nieplanowane w BWA w Zielonej Górze (2014),
Obrót rzeczy w BWA w Katowicach (2013),
Leak w Exile Berlin, I’ve seen too much w Svit
Praha (2012), Nie ma takiego czegoś w Galerii Stereo (2011).
Pablo Sanz
hiszpański artysta i kompozytor. Autor licznych instalacji i performansów. W swoich
działaniach koncentruje się na eksploracji
estetycznych i przestrzennych aspektów
percepcji dźwięku, wykorzystując do tego
różnorodne strategie audialne, techniki rejestracyjne oraz specyficzne uwarunkowania
architektoniczne. Szczególnie zajmują go
kwestie progów percepcyjnych oraz relacji
aktu słuchania, materii, czasu i przestrzeni.
Pośród najważniejszych jego realizacji z ostatnich lat należy wymienić nagrania
terenowe w centralnej Amazonii, architektoniczne interwencje w Holandii i Hiszpanii,
zamówienia kompozytorskie dla radia (Radio
Reina Sofía Museum w Madrycie, FON Air
UK, Atelier de Création Sonore Radiophonique w Belgii), a także płyty wydane przez
Very Quiet Records i Sonic Terrain.
Brał udział w wielu programach
rezydencjalnych organizowanych przez takie
ośrodki jak np. Inland-Campo Adentro (Katalonia), Matadero (Madryt), Nau Côclea

(Girona), FDD (Lizbona), Sonoscopia (Porto), ARE Holland (Enschede), Q-O2 (Bruksela), UNICAMP´s Laboratory for Sonic Arts
and Acoustics (São Paulo). Obecnie wykłada i pracuje w Sonic Arts Research Centre
(SARC) w Belfaście.
Konrad Smoleński
urodził się w 1977 roku w Kaliszu. Artysta,
muzyk i fotograf. W swojej twórczości najczęściej posługuje się wideo, instalacją i performance. Absolwent Akademii Sztuk Pięknych
w Poznaniu.
Jego sztukę charakteryzuje mocne
uderzenie, osiągane często za pomocą eksperymentów audiowizualnych. Członek grupy
artystycznej Penerstwo, zespołów Mama ,
Kristen, KOT, Sixa , BNNT, animator sceny
PINKPUNK . Jego twórczość opiera się na
doświadczeniu medium, eksploracji jego
możliwości oraz wpływu na odbiór. Trudno
odnaleźć cechy wspólne jego sztuki. Każda
praca jest inna, każda udostępnia nam głębiej świat artysty, w którym to, co brudne
i marginalne, gra pierwsze skrzypce.
Tomasz Tatarczyk (1947-2010)
studiował na Politechnice Warszawskiej,
a następnie na warszawskiej Akademii Sztuk
Pięknych, gdzie uzyskał dyplom w pracowni
Jana Tarasina. W latach 1980–1988 był asystentem na Wydziale Malarstwa w tamtejszej
Akademii. Stypendysta Fundacji Kościuszkowskiej w Nowym Jorku (1987-88), Fundacji Rockefellera w Bellagio we Włoszech.
(1998). Od 1984 był związany z Galerią
Foksal.
Laureat Grand Prix Pierwszego
Międzynarodowego Konkursu Rysunku we
Wrocławiu (1999). Laureat nagrody im. J. Cybisa (2009).
Piotr Tkacz
Urodził się w 1985 roku w Poznaniu. Improwizator, organizator, didżej. Współtworzy zespoły Kurort, Radioda , Revue svazu českých
architektů, Stupor, Tkacze, Lata , Sumpf.
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Nagrywał także z Alice Hui-Sheng Chang
i Seijim Morimoto. Wykonuje partytury tekstowe i graficzne. Występował między innymi na
festiwalu Ostrava New Music Days, Animator, Musica Electronica Nova. Od 2007 roku
współprowadzi audycję Audiosfera w Radiu
Afera. Zaangażowany w takie inicjatywy jak
Festiwal Muzyki Improwizowanej FRIV, za
duszno, Warsztat dźwięków, Nasłuch aktywny/pasywny. Od marca 2015 roku odpowiada
za program muzyczny poznańskiego Centrum
Amarant.
Rafał Wilk
urodził się w 1979 roku w Lubaniu. Malarz,
twórca wideo, fotografik. Absolwent Liceum
Plastycznego w Jeleniej Górze. Dyplom
w Instytucie Sztuk Pięknych w Uniwersytecie
Zielonogórskim, w pracowni prof. Ryszarda
Woźniaka oraz aneks z wideo pod kierunkiem
prof. Izabelli Gustowskiej.
Posługuje się wszelkimi środkami
ekspresji, od malarstwa przez fotografię do
wideo i animacji komputerowych. W swoich
pracach porusza kwestie historii, penetruje trudną i zawikłaną przeszłość Europy.
Z upodobaniem podszywa się pod narratora
opowieści z przeszłości.
Natalia Wiśniewska
urodziła się w 1985 roku w Lublinie. Studiowała na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu, gdzie w roku 2010 uzyskała dyplom
z grafiki warsztatowej. Współzałożycielka
i kuratorka galerii Miłość w Toruniu. Doktorantka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
w Toruniu na kierunku Sztuki Piękne. Przewodnicząca Rady Fundacji YouHaveIt. Autorka instalacji, obiektów, działań site-specific.
Eksperymentuje z dźwiękiem i formą. W swej twórczości podejmuje się badania relacji i wzajemnego uwikłania jednostki
w procesy społeczno-kulturowe. Działa kontekstualnie łącząc prostotę formy z miejscem
oraz semantyką języka. Interesuje ją to, co
na styku pojęć i znaczeń. Mieszka i pracuje
w Toruniu.
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Włodzimierz Jan Zakrzewski
urodził się w 1946 roku w Łodzi. Studiował malarstwo na Akademii Sztuk Pięknych
w Warszawie w pracowni Juliusza Studnickiego i Krystyny Łady-Studnickiej oraz kompozycję w pracowni Romana Owidzkiego.
W latach 1981–2000 mieszkał w USA.
Obecnie mieszka i pracuje w Warszawie.
Pobyty rezydenckie: 1978/79
i 1982 – Amsterdam, na zaproszenie Stedelijk Museum; 1994 – Amsterdam, na zaproszenie de Pont Foundation; 1995/96 – Berlin, Künstlerhaus Bethanien. Prace artysty
prezentowane były na licznych wystawach
zbiorowych i indywidualnych, spośród których m.in. Marian Goldman Gallery, Vanderwoude/ Tananbaum Gallery, Brooklyn
Museum, TZ’Art & Co. w Nowym Jorku, Künstlerhaus Bethanien, Thomas Schulte Galerie
w Berlinie, Wetering Galerie w Amsterdamie,
Narodowej Galerii Sztuki Zachęta w Warszawie, Galerii Foksal, CSW Zamek Ujazdowski,
Galerii Ego w Poznaniu.
Prace Zakrzewskiego znajdują się
w kolekcjach Muzeum Narodowego w Warszawie I Poznaniu, w Muzeum Sztuki w Łodzi,
Stedelijk Museum w Amsterdamie, Brooklyn
Museum w Nowym Jorku, Museum Bochum,
Narodowej Galerii Sztuki Zachęta, Centrum
Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski
w Warszawie, kolekcji Galerii Foksal i innych.
Anna Zaradny
urodziła się w 1977 roku w Szczecinie. Ukończyła dyrygenturę i teorię muzyki w szczecińskiej filii Akademii Muzycznej w Poznaniu.
Mieszka i pracuje w Warszawie.
Artystka sztuk wizualnych i sound
artu, kompozytorka, improwizatorka. Jako
kompozytorka i instrumentalistka porusza się
w szerokim spektrum od akustycznej muzyki
improwizowanej o minimalistycznym współczesnym idiomie do złożonej strukturalnie
i kompozycyjnie całkowicie elektronicznej,
eksperymentalnej formy. Prace o charakterze
wizualnym tworzy w formie instalacji, obiektu, fotografii i wideo. Artystka posługuje się

w nich środkami abstrakcji, mikro obiektami
dźwiękowymi i architektonicznymi, światłem
i przestrzenią. Cechuje je wieloznaczność
koncepcji i relacji pomiędzy ideami, a medium formy.
Jej dyskografia obejmuje nagrania solowe i projekty z min. Burkhardem
Stanglem, Tony Buckiem, Robertem Piotrowiczem, Corem Fuhlerem. Jest autorką muzyki do spektakli teatralnych, projektów multimedialnych i słuchowisk. Współtwórczyni
i kuratorka wydawnictwa i projektu Musica
Genera Festival.
Laureatka nagrody publiczności
Deutsche Bank i Zachęty Narodowej Galerii
Sztuki Spojrzenia 2011. Stypendystka Museums Quartier Wiedeń 2005, stypendystka
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
2013.
www.annazaradny.net
Maciej Zdanowicz
urodził się w 1982 roku w Dębicy. Artysta intermedialny i teoretyk sztuki. Asystent
w Pracowni Malarstwa i Rysunku dr hab.
Aleksandry Gieragi, prof. ASP na Wydziale
Sztuk Wizualnych Akademii Sztuk Pięknych
im. Władysława Strzemińskiego, gdzie prowadzi zajęcia teoretyczne z zakresu korespondencji i syntezy sztuk, sztuki współczesnej, promocji kultury wizualnej. Doktorant
w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk
w Warszawie oraz w Instytucie Sztuk Pięknych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach. Członek World Forum for Acoustic
Ecology (WFAE), Polskiego Stowarzyszenia
Muzyki Elektroakustycznej (PSeME), Stowarzyszenia Międzynarodowe Triennale Grafiki
w Krakowie. Współpracuje ze Stowarzyszeniem Sztuka i Dokumentacja. Brał udział
w przygotowaniach kampanii, prezentacji
promocyjnej Veliko Tarnovo European Capital
of Culture 2019.

Ogromne podziękowania składam Janinie Hobgarskiej,
Dorocie Monkiewicz, Jerzemu Kornowiczowi, Leszkowi
Czajce, Zbigniewowi Sobczukowi oraz wszystkim artystom, osobom i instytucjom, które przyczyniły się do tej
wystawy.
Agnieszka Chodysz-Foryś
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Wystawa i publikacja Milczenie dźwięków
współfinansowane są ze środków
Samorządu Województwa Dolnośląskiego
Mecenat:
Cezary Przybylski
Marszałek Województwa Dolnośląskiego
Tadeusz Samborski
Członek Zarządu Województwa
Dolnośląskiego
Kuratorka: Agnieszka Chodysz-Foryś
Współpraca kuratorska: Janina Hobgarska
Kurator performance dźwiękowego
w Muzeum Współczesnym Wrocław:
Paweł Szroniak
Współpraca: rozkurz.tumblr.com

Prace prezentowane na wystawie pochodzą
ze zbiorów prywatnych artystów oraz
z kolekcji Galerii Stereo, Galerii Le Guern,
Galerii Raster, Galerii LETO, Galerii Arsenał w Białymstoku, Galerii ATak, Galerii
Wschód, Lubelskiego Towarzystwa Zachęty
Sztuk Pięknych, Zachęty — Narodowej
Galerii Sztuki
Logo wystawy: Łukasz Paluch,
AnoMalia art studio / www.anomalia.pl
Tytułowe Milczenie dźwięków to utwór
Jerzego Kornowicza, dedykowany artyście
Szabolcsowi Esztényiemu, który jest też
nawiązaniem do twórczości Tomasza
Sikorskiego i jego Samotności dźwięków
Projekt graficzny: Agnieszka Chodysz-Foryś
Teksty: Agnieszka Chodysz-Foryś,
Marek Wasilewski
Adiustacja, korekta: Iwona Makówka
Zdjęcia: archiwum artystów
i właścicieli prac

Organizator:
Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu
Instytucja Kultury Samorządu Województwa
Dolnośląskiego
Rynek-Ratusz 24, 50-101 Wrocław
tel.: +48 71 344 28 64
faks: +48 71 344 28 65
www.okis.pl
Dyrektor: Igor Wójcik
Współorganizatorzy:
Muzeum Współczesne Wrocław
Plac Strzegomski 2A, 53-681 Wrocław
tel.: +48 71 356 42 57
fax: +48 71 356 42 54
www.muzuemwspolczesne.pl
Dyrektorka: Dorota Monkiewicz
Wystawa: marzec — maj 2016
Galeria BWA w Jeleniej Górze
ul. Długa 1, 58-500 Jelenia Góra
tel.: +48 75 752 66 69
fax: +48 75 767 51 32
www.galeria-bwa.karkonosze.com
Dyrektor: Janina Hobgarska
Wystawa: październik — listopad 2015
Galeria Sztuki w Legnicy
Plac Katedralny 1, 59-220 Legnica
tel.: +48 76 862 09 10
fax: +48 76 856 51 26
www.galeria.legnica.pl,
Dyrektor: Zbigniew Kraska
Wystawa: grudzień 2015 — styczeń 2016
Wydawca:
Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu
Instytucja Kultury Samorządu Województwa
Dolnośląskiego
Rynek-Ratusz 24, 50-101 Wrocław
www.okis.pl
Druk: DRUKMANIA s.c.
ISBN: 978 83 62290 58 1

