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Post-technological
experiences
/// Post-technologiczne doświadczenia
"
Post-technological experiences. Art-ScienceCulture is a transdisciplinary conference that consists
of discussion panels, lectures, performances,
workshops and concerts. Conference presentations
discuss the issue of changes that have taken place
under the influence of technological and scientific
development in the arts and culture of the past
decades. "
We are at a time when technology is ceasing
to be an area of research separate from art, culture or
science and is clearly becoming strongly connected
and even united with everyday human experience.
This post-technological reality necessitates
a redefinition of the classic categories of body,
subjectivity and space, as well as affect, emotion,
interaction or communication. Human experience
is being ever more visibly expanded by sensual,
perceptual and cognitive aspects, both technologically
generated and scientifically constructed. At the same
time, the causative functions of art are changing.
Artistic, interdisciplinary practice heavily relays on
scientific research for inspiration while simultaneously
being a mediator between laboratory experiments and
their possible social implementations."
"
Artistic practice, often organised in teams which
include artists, engineers, scientists, researchers
in social sciences and the humanities, also becomes
one of the most important spaces for projecting critical
thinking on the social debate concerning the real
impact of science on different spheres of life. "
"
Post-technological experience is part of
the Sensorium project by Rafał Zapała, in which the
artist created an installation in the form of an
interactive neuro-instrument. The conference will also
exhibit the works based on the paradigm of
art&science: Auralroots by Jill Scott, who continues
her research in the area of neuromedia, On the silver
globe by Paweł Janicki and WROCenter Group and
Opportunity by Przemyslaw Jasielski. "
"
The project is curated and realized by Agnieszka
Jelewska and Michał Krawczak, the founders of the
Humanities/Art/Technology Research Center
operating at Adam Mickiewicz University in Poznan. "

"

//// "

"

Post-technologiczne doświadczenia.
Sztuka-Nauka-Kultura to transdyscyplinarna
konferencja składająca się z paneli dyskusyjnych,
w y k ł a d ó w, p e r f o r m a t y w n y c h p o k a z ó w,
warsztatów i koncertów. Tematy prezentacji
konferencyjnych podejmują problematykę
przemian, jakie zaszły pod wpływem
technologicznego i naukowego rozwoju w sztuce
i kulturze ostatnich dekad. "

Agnieszka Jelewska
Michał Krawczak

Jesteśmy w momencie, w którym
technologia przestaje być osobną wobec kultury,
sztuki czy nauki sferą badań, a zdecydowanie
staje się bezpośrednio z nimi sprzęgnięta,
w wielu wymiarach niezauważalnie wnika wręcz
w codzienne doświadczenie ludzkie. W tak
rozumianej post-technologicznej rzeczywistości
redefinicji muszą ulec klasyczne kategorie ciała,
podmiotowości, przestrzeni, ale też afektu,
emocji, interakcji, czy komunikacji. Ludzkie
doświadczenie jest bowiem coraz wyraźniej
poszerzane o nowo odkrywane, technologicznie
generowane i naukowo wytwarzane aspekty
zmysłowe, percepcyjne, poznawcze. Tym samym
staje się ono możliwe do uchwycenia jedynie na
styku bardzo różnych praktyk i dyscyplin
badawczych. W procesie tym uczestniczy
również najnowsza sztuka, która wchodzi
w coraz silniejsze interakcje z badaniami
naukowymi, dokonując jednocześnie działań
mediacyjnych, translacyjnych między
laboratoryjnymi eksperymentami a ich
społecznymi możliwymi implementacjami.
Praktyka artystyczna, tworzona niejednokrotnie w
ramach zespołów, w skład których wchodzą
oprócz artystów, inżynierowie, naukowcy,
przedstawiciele nauk społecznych
i humanistycznych, staje się równocześnie jedną
z najważniejszych przestrzeni projektowania
namysłu krytycznego dla społecznej debaty nad
realnym wpływem nauki na różne sfery życia. "
Post-technologiczne doświadczenia
to część projektu Sensorium Rafała Zapały,
w ramach którego artysta stworzył instalację
mającą formę interaktywnego neuro-instrumentu.
W czasie konferencji pokazane będą również
prace artystów, które wypływają z paradygmatu
art&science: Auralroots Jill Scott kontynuująca
poszukiwania w obszarze neuromediów,
Na srebrnym globie Pawła Janickiego
i WRO Center Group oraz Opportunity
Przemysława Jasielskiego."
Projekt jest kuratorowany i realizowany
przez Agnieszkę Jelewską i Michała Krawczaka,
założycieli Humanities /Art /Technology Research
Center działającego na Uniwersytecie im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu. "

"

"

"
Agnieszka
Jelewska
Art&Science as a tool of new criticism
Michał Krawczak /// Art&Science jako narzędzie nowej krytyki
"
Modernity is marked by permanent
techno-scientific breakthroughs that redefine
contemporary cognitive paradigms. Their
changes and advances occur so quickly that
we are often not able to make their
valuation, classification or assessment
of their possible social application. That is
why art&science becomes such an important
space for contemporary artistic practice. Art,
which gets into very complex and extensive
relationships with technological tools and
research, constitutes the realm of distancing
and critical reflection on the acceleration with
which we are currently dealing. "
"
The art&science activities had a long
tradition in the twentieth century – they
began in the first avant-garde and were
intensively carried on in the 1960s and
1970s: with the advent of the first data
exchange networks, space exploration
programmes or the appearance of hackers
aiming at recovering, contributing and
sharing new technological solutions.
In art&science practice, on the one hand we
are dealing with the return to the tools and
critical reflection on the possibilities of media
interaction between art and science, on the
other hand, with the exposing of
the influence of those tools on the ability to
perceive and understand the world in which
we live. "
"
Nowadays technological art has gained
special significance, becoming the space of
mediation and negotiation between society
and the closed systems of scientific data
transfer. It is, therefore, essential to recover
and “hack” the knowledge out of hidden
laboratory circuits. Thus, art highlights
ethical problems and asks questions
concerning the development of the discourse
of social responsibility towards technological
and biological openness of man. "

"

///"

"

Nowoczesność naznaczona jest
permanentnymi przełomami technonaukowymi, które redefiniują współczesne
paradygmaty poznawcze. Ich zmiany
i postęp następują tak szybko, że często nie

jesteśmy w stanie dokonać ich waloryzacji,
klasyfikacji czy też oceny ich możliwej
aplikacji społecznej. Dlatego tak istotną
przestrzenią wspó łc z e s n y c h p r a k ty k
artystycznych staje się art&science. Sztuka,
wchodząca w bardzo skomplikowane
i rozbudowane relacje z narzędziami
technologicznymi i badaniami naukowymi,
stanowi sferę dystansowania się
i krytycznego namysłu nad przyspieszeniem,
z jakim mamy obecnie do czynienia. "
Działania spod znaku art&science
mają długą tradycję w XX wieku –
rozpoczęły się w pierwszej awangardzie
i były intensywnie kontynuowane w latach
60. i 70. minionego wieku: wraz
z pojawieniem się pierwszych sieci wymiany
danych, programów eksploracji kosmosu czy
hackerów nastawionych na odzyskiwanie,
współtworzenie i dzielenie się nowymi
rozwiązaniami technologicznymi.
W praktykach spod znaku art&science
z jednej strony mamy do czynienia
z powrotem do narzędzi i krytycznego
namysłu nad możliwościami medialnych
interakcji między sztuką i nauką, z drugiej –
z działaniami demaskującymi wpływ samych
narzędzi na możliwości postrzegania
i rozumienia świata, w którym żyjemy. "
Sztuka technologiczna zyskuje dziś
szczególne znaczenie, stając się
przestrzenią mediacji i negocjacji pomiędzy
społeczeństwem a zamkniętymi systemami
przepływu naukowych danych. Dlatego też
ważnym zadaniem działań twórczych jest
odzyskiwanie i „hakowanie” wiedzy
z niejawnych obiegów laboratoryjnych. Tym
samym, tak uprawiana sztuka, naświetla
problemy etyczne i zadaje pytania
o kształtowanie się dyskursu
odpowiedzialności społecznej wobec
technologicznej i biologicznej otwartości
współczesnego człowieka."

HAT Research Center
Humanities/Art/Technology Research Center
was founded in 2011 at Adam Mickiewicz
University in Poznan at the initiative of
Dr. Agnieszka Jelewska and Dr. Michał
Krawczak. HAT Research Center is a research
unit dedicated to transdisciplinary research,
cooperating with theoreticians, artists, designers,
engineers with different skills and specializations.
As a scientific and artistic hub the Center carries
out research and projects that do not fall into
defined conventional boundaries of existing
disciplines, often making art a tool of scientific
cognition, where science becomes an artistic
experiment. The Center co-creates Master's
studies with AMU Interactive Media and
Performance specialisation. !
www.hatcenter.amu.edu.pl !

!

Agnieszka Jelewska, PhD: the Director of HAT
Research Center at Adam Mickiewicz University.
She deals with the relationship between science,
culture and technology. The author of books:
Sensorium. Essays on Art and Technology
(2012), Ecotopias. The expansion of
technoculture (2013). !

!

Michał Krawczak, PhD: HAT Research Center
Program Director at Adam Mickiewicz University.
He deals with contemporary interactive art,
performance art, video, installation,
programming and new technologies of
performing arts. The author of the book The
economy of performance. The case of Marina
Abramović (2014). !

!
!
!!

Centrum Badawcze Humanities/Art/
Technology powstało w 2011 roku na
Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu z inicjatywy dr Agnieszki
Jelewskiej i dra Michała Krawczaka. HAT
Research Center jest nowoczesną
jednostką naukową zajmującą się
transdyscyplinarnymi badaniami,
współpracującą z teoretykami, artystami,
projektantami, inżynierami o różnych
kompetencjach i specjalizacjach. Jako
naukowo-artystyczny hub Centrum realizuje

badania i projekty, które nie mieszczą się
w zdefiniowanych, konwencjonalnych
granicach istniejących dyscyplin,
niejednokrotnie czyniąc sztukę narzędziem
naukowego poznania, a naukę
eksperymentem artystycznym.
www.hatcenter.amu.edu.pl!

!
!

dr Agnieszka Jelewska: dyrektor
p r o g r a m o w y H AT R e s e a r c h C e n t e r
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
Zajmuje się przede wszystkim splotem relacji
pomiędzy nauką, kulturą i technologią.
Autorka miedzy innymi książek: Sensorium.
Eseje o sztuce i technologii (2012), Ekotopie.
Ekspansja technokultury (2013).
Wykładowczyni na kierunku Media
interaktywne i Widowiska UAM.!

!

dr Michał Krawczak: współtwórca HAT
Research Center, UAM. Zajmuje się
współczesną sztuką interaktywną,
performance artem, wideo, instalacją,
programowaniem i nowymi technologiami
sztuk performatywnych. Autor książki
Ekonomia performansu. Przypadek Mariny
Abramović (2014). Wykładowca na kierunku
Media interaktywne i Widowiska UAM.!

!

hat@amu.edu.pl

Sensorium
!
Rafał
Zapała
!
!

SENSORIUM is created under the “Residents
in residence” programme of Culture Centre Zamek. The
research process will last until the end of 2014. Each
element is experimental, each one can undergo
evolution and change. The technological “heart” of the
installation was created at CCRMA Institute at Stanford
University.

!

Rafal Zapała – composer, improviser, sound artist,
Zapała does not recognise any boundaries
between music acquired through academic
education, experience of the counterculture and
collaborating with artists from other fields of art.
His music was presented at contemporary music
festivals, jazz clubs, experimental music venues and open, public spaces. Artist-inresidence at Stanford University–CCRMA (Jan.-Mar.2014), Culture Center
"Zamek" (2014), Świętokrzyska Philharmonic (2014/2015). Founder of many ensembles
(contemporary, improvised, electronic music). His concept of Live Electronic Preparation
(LEP Technique) is published at Oxford Handbook of Interactive Audio (Oxford
University Press, 2014).
(www.zapala.com.pl)

!

/// SENSORIUM powstaje w ramach programu „Rezydenci w rezydencji” Centrum Kultury
Zamek. Proces badawczy, będzie trwał do końca 2014 roku. Każdy element jest tu
eksperymentalny, każdy może przechodzić ewolucje i zmiany. Technologiczne "serce" instalacji
powstało w instytucie CCRMA na Uniwersytecie Stanforda.

!

Rafał Zapała – kompozytor, improwizator, artysta dźwięku.
Zapała nie dostrzega granic pomiędzy muzyką poznaną poprzez akademickie
wykształcenie, doświadczenia kontrkultury i współpracy z artystami z innych dziedzin
sztuki. Występuje na festiwalach muzyki współczesnej, w jazzowych klubach, scenach
muzyki eksperymentalnej oraz w otwartych przestrzeniach miejskich. Artysta–Rezydent
m.in.: w Stanford University CCRMA (2014), CK "Zamek" (2014), Filharmonii
Świętokrzyskiej (2014/2015). Współzałożyciel wielu zespołów i projektów muzycznych
(z muzyką współczesną kom ponowaną, im prowizowaną, elektroniczną,
eksperymentalną). Autorska koncepcja Live Electronic Preparation jest opublikowana
jako rozdział Oxford Handbook of Interactive Audio (Oxford University Press, 2014).
(www.zapala.com.pl )
5

POST-TECHNOLOGICZNE
DOŚWIADCZENIA. SZTUKA-NAUKA-KULTURA
"
Post-technological experiences
"

Post-technological

experiences. Art-Science-Culture

is a transdisciplinary

conference that consists

of discussion panels,

lectures,

performances,

26

workshops and

concerts.

Conference

presentations

discuss the

53

issue of changes

that have

taken place under the

influence of

technological and scientific

development in the arts

and culture of the past decades. "
We are at a time when technology is ceasing

to be an area of research separate from art,

culture or science and is clearly becoming strongly connected and even united with everyday human
experience. This post-technological reality necessitates a redefinition of the classic categories of body,
subjectivity and space, as well as affect, emotion, interaction or communication. Human experience is being
ever more visibly expanded by sensual, perceptual and cognitive aspects, both technologically generated and

C O N F E R E N C E
P R O G R A M
P R O G R A M
K O N F E R E N C J I

scientifically constructed. At the same time, the causative functions of art are changing. Artistic, interdisciplinary
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sciences and the humanities, also becomes one of the most important spaces for projecting critical thinking on
the social debate concerning the real impact of science on different spheres of life. "
"

Post-technological experience is part of the Sensorium project by Rafał Zapała, in which the artist created

!
THURSDAY 23.10 // venue: ZAMEK Culture Center
!
!
18:00

opening night: Paweł Janicki & WRO Art Group On the Silver Globe //
Przemysław Jasielski Opportunity

FRIDAY 24.10 // venue: ZAMEK Culture Center
17:00

Open Panel Discussion: Visions of the Future. Art, Science and Technology
in XXI Century. Rafał Zapała, Agnieszka Jelewska, Przemysław Jasielski,
Paweł Janicki, Stanisław Welbel, Piotr Krajewski, Michał Krawczak.

19.00

opening night: Jill Scott, AURALROOTS

SATURDAY 25.10 // venue: Adam Mickiewicz University, Collegium Maius
8.30 – 9.20

conference check-in

9.20 – 9.30

opening

9.30 – 10.10

Keynote Speaker: prof. Jill Scott (University of Applied Science, Zurich),
Neuromedia: Art and Neuroscience Research

10.10 – 10.30

dr. Rafał Zapała (Academy of Music, Poznan), Artistic, technological,
social integral strategies in the sound installation Sensorium

10.30 – 10.50

dr. Tomasz Komendziński (Nicolaus Copernicus University, Toruń),
Neuroscience Tools in Art

10.50 – 11.10

prof. Jacek Wachowski (Adam Mickiewicz University, Poznań) Posttechnological Experience or Doppler Effect

11.10 – 11.50

discussion

11.50 – 12.20

coffee break

12.20 – 12.40

prof. Dobrochna Ratajczakowa (Adam Mickiewicz University, Poznań),
The Theatre in a Circle of Anthropotechnological
Experience of
Contemporary Time

12.40 – 13.00

Łukasz Kędziora (Nicolaus Copernicus University, Toruń), Art History in
Post-technological Reality

13.00 – 13.20

dr. Jan Stasieńko (University of Lower Silesia, Wrocław), Towards Theory of
Posthuman Intimacy Apparatuses

13.20 – 13.40

Bronka Nowicka (Academy of Fine Arts, Kraków), The exchange of a body
for an image. An attempt to capture the way of a thing from matter to
memory

13.40 – 14.00

Karolina Wierel (University of Białystok), The crisis of the intellect in the
culture of post-apocalyptic turn of the century XX and XXI - the recognition
of affective

14.00 – 14.20

discussion

14.20 – 15.30

lunch break

15.30 – 15.50

Sandra Frydrysiak (University of Social Sciences and Humanities,
Warszawa), Post-dance: at the crossroads of technology and neuroscience.

15.50 – 16.10

Gaja Karolczak (Adam Mickiewicz University, Poznan; University of Malta),
Virtual CorpoReality

16.10 – 16.30

Małgorzata Dancewicz (University of Wroclaw), Post medial performance.
New concepts of performance and performer in the context of the latest
developments of science and technology

16.30 – 16.50

discussion

16.50 – 17.00

coffee break

17.00 – 17.20

d r. hab. Jan Słyk (Warsaw University of Tec hnology), From

transdyscyplinary Communication to digital Education. Music and
Architecture Interactions in an integrated Media Environment
17.20 – 17.40

Stanisław Welbel (Zachęta - National Gallery of Art), Silent Star – Cold
War Sci-Fi movies from the Soviet Block

17.40 – 18.00

dr. Mirosław Wobalis (Adam Mickiewicz University, Poznań), Technology
vs. education

18.00 – 18.20

dr. Tomasz Drewicz (University of Arts, Poznań), “Loop” - smart materials,

virtual realities, stock market and society as a contemporary sculpting
material
18.20 – 18.40

NERW Group (Joanna Malinowska, Patryk Lichota, Krystian Klimowski),
Scientific research through artistic practice

18.40 – 19.00

discussion

MEETING
19.00 – …..

Mediation Biennale Open Night /entrance to all exhibitions – free/

SUNDAY 26.10 // venue: ZAMEK Culture Center
9.30 – 10.10

Keynote Speaker: prof. Ewa Domańska (Adam Mickiewicz University,
Poznan), Posthumanist Personhood and Alter-Native Modernities

10.10 – 10.30

dr. Kirsten Johannsen (Zurich University of the Arts), Stay Tuned - Humans
in Extreme Surroundings

10.30 – 10.50

dr. Agnieszka Jelewska (Adam Mickiewicz University, Poznan), Life
Resilience in Post-technological Time

10.50 – 11.10

dr. Anna Nacher (Jagiellonian University, Kraków), Towards nonanthropocentric media theory

11.10 – 11.30

Konstanty Szydłowski (Universität der Künste, Berlin), Seeking the voice.
On the media anthropomorphism

11.30 – 12.00

discussion

12.00 – 12.30

coffee break

12.30 – 12.50

Elizabeth McTernan (independent artist), The Coastline Paradox:
Measuring a Nameless Island in the Perpetually Regenerative, Highresolution Present Moment

12.50 – 13.10

dr. hab. Rafał Syska (Jagiellonian University, Kraków), SnorriCam –

modern forms of subjectivity in audiovisual media
13.10 – 13.30

Natalia Juchniewicz (University of Warsaw), Post-phenomenological
approach in the studies on human-technology relations

13.30 – 13.50

dr. Rafał Ilnicki (Adam Mickiewicz University, Poznan), Drivers of self or
what remains after the destruction of subjectivity by technics

13.50 – 14.10

discussion

14.10 – 15.00

lunch break

15.00 – 15.20

dr. hab. Tomasz Misiak (independent researcher) Viral inflammation of the
sound art. For example of the MP3 Deviation Yasunao Tone

15.20 – 15.40

Justyna Stasiowska (Jagiellonian University, Kraków), Soft machine somatic instrument

15.40 – 16.00

dr. Piotr Marecki (Jagiellonian University, Kraków), Nick Montfort’s textual
machines

16.00 – 16.20

Jeff Gburek (independent artist), Re-framing listenership & the body of

sound
16.40 – 17.00

Weronika Lewandowska (University of Social Sciences and Humanities,
Warszawa), Anatomies of sound - the transformation of post-technological
musical endeavours and their interfaces

16.40 – 17.00

discussion

MEETING AND CONCERTS venue: THEATRE STUDIO – Collegium Maius AMU, Fredry 10
19.00 – 22.00

Rafał Zapała, Maciej Ożóg, Osmo Nadir

MONDAY 27.10 // venue: ZAMEK Culture Center
9.20 – 10.00

Keynote Speaker: prof. Ryszard Kluszczyński (University of Lodz), Art as
posthuman research. Reflexions on the art of Ken Feingold, Stelarc and Bill
Vorn

10.00 – 10.20

Iuliia Bugaiova (independent artist), Abstraction machines and the end of
the prothesis

10.20 – 10.40

Joanna Jeśman (University of Social Sciences and Humanities, Warszawa),
Posthuman Performativity and Biological Art Practices

10.40 – 11.00

dr. Maciej Ożóg (University of Lodz), Life as we don't know it: biopower,
tactical biopolitics and bio art in the age of post-natural biology

11.00 – 11.20

dr. Monika Górska-Olesińska (University of Opole), The potency of
physiological biofeedback as a tool of transforming individual experience
of body-mind in the works of George Khut

11.20 – 11.40

prof. Joanna Hoffmann (University of Arts, Poznań), Molecular look:
Met amorphosis of image / Met amorphosis of imagination /
Metamorphosis of look

11.40 – 12.00

Agata Kowalewska (University of Warsaw), Biohacking – a dream of
technological immortality

12.00 – 12.30

discussion

12.30 – 12.50

coffee break

12.50 – 13.10

dr. hab. Piotr Zawojski (University of Silesia, Katowice), Hybrid Art – New
Cathegory of Cyberarts

13.10 – 13.30

Paweł Janicki (WRO Center, Wroclaw), Contact: creative and institutional
postdigital practice

13.30 – 13.50

dr. Michał Krawczak (Adam Mickiewicz University, Poznan), Performing
Art&Science. HAT Center’s Research Projects

13.50 – 14.10

dr. Bartłomiej Knosala (Silesian University of Technology), Art, Humanities

and Technology in the Light of Ontology of Communication. How Is Possible
Philosophy of HAT?
14.10 – 14.30

Przemysław Jasielski (independent artist), Nonsense Technologies

14.30 – 14.50

discussion

14.50 – 15.30

lunch break

15.30 – 17.00

public open lecture + discussion: prof. Jill Scott: Re-Composing Art&Science

!
!
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experience. This post-technological reality necessitates a redefinition of the classic categories of body,
subjectivity and space, as well as affect, emotion, interaction or communication. Human experience is being
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ever more visibly expanded by sensual, perceptual and cognitive aspects, both technologically generated and
scientifically constructed. At the same time, the causative functions of art are changing. Artistic, interdisciplinary
practice heavily relays on scientific research for inspiration while simultaneously being a mediator between
laboratory experiments and their possible social implementations.!
!

Artistic practice, often organised in teams which include artists, engineers, scientists, researchers in social

sciences and the humanities, also becomes one of the most important spaces for projecting critical thinking on
the social debate concerning the real impact of science on different spheres of life. !
!

Post-technological experience is part of the Sensorium project by Rafał Zapała, in which the artist created

!Sensorium / Rafał Zapała
!
!

In SENSORIUM you control music with your mind. The installation is interdisciplinary. The spirit
of holistic, integral perception of human emotions, intellect and physiology pervades the work. It
combines, in equivalent proportions, the artistic, scientific, technological and psychological
aspects. The session in the austere and fascinating space of Culture Center Zamek’s clock tower
is attended individually in the keeping of a silent assistant. The author, Rafał Zapała filled the
tower with speakers and specially composed sounds. The composition has an open form, it
develops in different directions in correlation with the state of mind of the participant.

!

SENSORIUM is created under the “Residents in residence” programme of Culture Centre
Zamek. The research process will last until the end of 2014. Each element is experimental, each
one can undergo evolution and change. The technological “heart” of the installation was
created at CCRMA Institute at Stanford University.
Visiting the installation requires prior registration on project’s website:
www.sensorium.poznan.pl

!

/// W SENSORIUM kontrolujesz muzykę za pomocą swojego umysłu. Instalacja ma charakter
interdyscyplinarny. Seans w surowej i fascynującej przestrzeni wieży zegarowej CK Zamek
w Poznaniu odbywa się jednoosobowo pod opieką milczącego asystenta. Autor, Rafał Zapała
wypełnił wieżę głośnikami i skomponowanymi dźwiękami. Kompozycja ma otwartą formę,
rozwija się w różnych kierunkach w korelacji ze stanem umysłu uczestnika seansu. Duch
holistycznego, integralnego widzenia ludzkich emocji, intelektu i fizjologii przenika tę pracę.
Łączy w równoważnych proporcjach aspekt artystyczny, naukowo-techniczny oraz
psychologiczny.

!

SENSORIUM powstaje w ramach programu „Rezydenci w rezydencji” Centrum Kultury Zamek.
Proces badawczy, będzie trwał do końca 2014 roku. Każdy element jest tu eksperymentalny,
każdy może przechodzić ewolucje i zmiany. Technologiczne "serce" instalacji powstało
w instytucie CCRMA na Uniwersytecie Stanforda.

!

Odwiedzenie instalacji wymaga wcześniejszego zarejestrowania się na stronie projektu:
www.sensorium.poznan.pl

AURALROOTS
!
!Jill Scott
!
!

AURALROOTS combines inspiration from tactile and
aural sensory perception. It consists of two hanging
sculptures with related sounds and graphics on
a touchscreen, which were inspired by learning about
the Stereocilia: tiny hairs on the auditory cells of the
inner ear.

!

In AURALROOTS, scale is used as a metaphor, inviting
the viewer to act in a similar way to the effect of
movement on these cells. When the outer hairs are
touched, then the volume of the sound is affected,
and when the inner hairs are moved, the harmonics
and timbre can be mixed in real-time. The screen can
be used to select different compositions based on low,
medium and high pitch ranges.

!

Hearing is the first sense to develop in an embryo, as the Stereocilia are fully developed by
the 10-week stage. Here low range sounds from scientific recordings inside the womb can be
mixed with filtered sounds from outside the body. In the mid range, her next composition
is about how information was once passed through aural, rather than written methods. Here
stories and about the collection and use of roots are read by indigenous Australians can be
combined with landscape sounds. In the upper pitch range, human hearing has many limits
depending on age and sensory impairments and here scientific tests about hearing impairments
can be mixed with lab sounds.

!

/// AURALROOTS łączy w sobie elementy doznań charakterystycznych dla percepcji dotykowej
i słuchowej. Instalacja składa się z dwóch zawieszonych w przestrzeni rzeźb oraz połączonych
z nimi dźwięków i grafiki widocznej na ekranie dotykowym. Inspiracją do jej wykonania były
badania o stereocilia – mikroskopowych włoskach wyrastających z komórek słuchowych ucha
wewnętrznego.

!

W AURALROOTS skala staje się metaforą zachęcającą widza do działania. Dotknięcie
zewnętrznych „włosków“ zmienia natężenie dźwięku; z kolei poruszenie wewnętrznej części
struktury wpływa w czasie rzeczywistym na zestawienie harmoniki i barwy. Za pomocą ekranu
można dobrać różne kompozycje, opar te na niskich, średnich i wysokich zakresach
tonicznych.

!

W niskim zakresie, inspirację dla artystki stanowił fakt, że słuch jest pierwszym zmysłem, który
wykształca ludzki zarodek. Po 10 tygodniach jego rozwoju, stereocilia są już w pełni
rozwinięte. W instalacji dźwięki nagrane w trakcie badań z wnętrza macicy nakładają się
z dźwiękami przenikającymi do płodu spoza ciała matki. W kompozycji ze średniego zakresu
tonicznego artystka stara się zobrazować fakt, że kiedyś to narząd słuchu a nie pismo był
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głównym medium przekazywania informacji. Dlatego tradycyjne opowieści o zbieraniu
i używaniu korzeni różnych roślin, czytane przez australijskich Aborygenów, łączą się w tych
zakresach z dźwiękami krajobrazu. Natomiast w górnym zakresie brzmień artystka odnosi się do
ograniczeń ludzkiego słuchu, które wynikają z wieku lub zaburzeń tego zmysłu. W tym przypadku widz
może połączyć elementy brzmieniowe testów patologii słuchu i dźwięki charakterystyczne dla
naukowego laboratorium.

!
!
!On the Silver Glob/Na srebrnym globie
!
! Méliès and Zygmunt Rytka (2012)
for
!
!Paweł Janicki and WROcenter Group
!
!
On the Silver Globe is an installation referring to the
h i s t o r y o f c i n e m a a n d t e l ev i s i o n , i n s p i r e d
by photographs by Zygmunt Rytka documenting the
July 21st 1969 live TV broadcast from the first manned
landing on the Moon. Georges Méliès’s visionary
work Voyage to the Moon was also used in the
installation: one of the earliest films of the sci-fi genre
and a classic not only in terms of the cinema, but also

– or perhaps above all – in the history of human
imagination and aspirations. Méliès’s film lies
solicitously guarded in archives, but is at the same
time widely available on the internet in countless files.
One such file, downloaded from the internet, has
been used in this installation as a matrix of pixels
capable of generating a live 3D picture. The film is
a cultural icon downloaded from the internet, but is also modified via the internet by the viewers.
This installation uses excerpts from Georges Méliès’s 1902 film “Le Voyage dans la Lune” and Zygmunt
Rytka’s 1969 photographs.
/// Na srebrnym globie to instalacja odnosząca się do historii kina i historii telewizji inspirowana
fotografiami Zygmunta Rytki, który 21 lipca 1969 roku wykonał serię fotografii utrwalających
bezpośrednią transmisję telewizyjną z pierwszego w historii lądowania człowieka na księżycu.
W instalacji tej została użyta także “Podróż na Księżyc” Georgesa Mélièsa, wizjonerskie dzieło, będące
u podstaw gatunku filmów s-f, przynależące nie tylko do klasyki kina, ale może przede wszystkim
do historii wyobrażeń i cywilizacyjnych aspiracji ludzkości. Film Mélièsa spoczywa pieczołowicie
chroniony w filmowych archiwach, ale też krąży po internecie w niezliczonych plikach. Taki właśnie plik
pobrany z internetu stał się matrycą pikseli zdolnych generować na żywo trójwymiarowy obraz. Dzieło
Mélièsa staje się tu kulturowym obiektem pobranym z internetu, ale też nadal modyfikowanym przez
widzów poprzez internet.

Opportunity
!Przemysław Jasielski
!
!
!
!

Science constructs countless mental frames which
are accepted and transformed by practice.
Technology - as an extension of science - provides
many sophisticate devices to explore both near and
distant worlds. How much are we aware of the fact,
that the way we are observing the Universe,
(as a notion of our imagination), becomes more and
more de t er mined by suc h apparatus and
procedures?

!

The Opportunity project is an attempt to play with
such framework, which is not necessarily compatible
with the notion of

reality we are observing directly.

The concept of this project was inspired by Opportunity and Spirit - the twin robotic geologists , launched
by NASA toward Mars in 2003 as Mars Exploration Rovers. They safely landed on Mars in January
2004 and are till today searching for traces of water on Mars.

!

The interior of the gallery will be explored and captured by specially constructed robot. Digital images
captured during this basically chaotic and uncontrolled expedition (robot will interact with gallery walls,
furniture, visitors etc.) will consequently be presented in the space as a sequences of photographs.
The gathered data will include coincidences, records of human presence, change of light conditions, found
objects, etc. At the opening visitors will have a chance to steer remotely one robot, observing it’s
movements live on screen.

!

/// Nauka konstruuje niezliczone ramy mentalne, które są akceptowane i przekształcane przez praktykę.
Technologia – jako przedłużenie nauki – dostarcza wielu zaawansowanych narzędzi do eksploracji
bliskich i odległych światów. Jak bardzo jesteśmy świadomi, że to, w jaki sposób obserwujemy
Wszechświat (jako wymysł naszej wyobraźni), staję się coraz bardziej zdeterminowane przez różne
urządzenia i procedury?

!

Projekt Opportunity jest próbą gry z tymi ramami, które niekoniecznie są zgodne z pojęciem
rzeczywistości, którą bezpośrednio obserwujemy. Inspiracją stały się „Opportunity and Spirit” –
bliźniacze roboty geologiczne, wysłane przez NASA na Marsa w 2003 roku jako Mars Exploration
Rovers. Roboty bezpiecznie wylądowały na Marsie w styczniu 2004 roku i ciągle szukają tam śladów
wody.
Wnętrze galerii będzie eksplorowane i przechwytywane przez specjalnie skonstruowane roboty. Cyfrowe
obrazy uchwycone podczas tej zasadniczo chaotycznej i niekontrolowanej ekspedycji (roboty wejdą
w interakcję ze ścianami galerii, meblami, odwiedzającymi itp.) będą konsekwentnie prezentowane

15

w przestrzeni jako sekwencja zdjęć. Zgromadzone materiały zawierać będą zbiegi okoliczności, zapis
ludzkiej obecności, zmiany warunków oświetleniowych, znalezione obiekty itp. Podczas otwarcia goście
będą mieli okazję sterować zdalnie jednym robotem, obserwując na żywo jego ruch na ekranie.

!
!
!
!
!
!Oda di Neuro
!
!NERW group
!
!
!

Oda di Neuro (Joanna Malinowska/Patr yk
Lichota/Krystian Klimowski) is an installation that
t ra n s f e r s t h e re c i p i e n t i n t o a s y m b o l i c a l
representation of the brain microcosm. Recipients
enter the installation space with an EEG device on
the heads that maps the frequency of their brainwaves. This information dependent on the brain activity
of the person involved (level of focus, relaxation, excitation and individual specifics of perception - in what
way they listen and watch) is represented by blinking diodes and sound sequences. This enables one
to visualize how burning neuronal coalitions create the basis for conscious experience accompanied
by constant pulse of 40Hz oscillation. This leads to the formation of an interesting loop, in which the
stimuli perceived by the recipients are at the same time an outcome of their previous state that
simultaneously forms their present state constantly determining the shape of the presentation. In this way,
micro and macro levels mingle and permeate realizing the Gnostic idea of transcendence.
Oda di Neuro installation was presented among other events at XV WRO Media Art Biennale 2013.

!

/// Oda di Neuro to instalacja przenosząca odbiorcę do symbolicznej reprezentacji mikrokosmosu
mózgu. Odbiorca wkracza w przestrzeń instalacji z nałożonym na głowę urządzeniem EEG, które
mapuje częstotliwości jego fal mózgowych. Informacje te, uzależnione od aktywności umysłowej osoby
wpiętej w instalację (poziomu jej skupienia, relaksacji, ekscytacji oraz to, "w jaki sposób" patrzy i słucha),
reprezentowane są poprzez migające diody oraz sekwencje dźwiękowe. Można dzięki temu wyobrazić
sobie, jak wypalające wspólnie koalicje neuronów tworzą podstawy świadomego doświadczenia,
któremu towarzyszy nieustanny puls oscylacji 40Hz. Prowadzi to do wytworzenia interesującej pętli,
której istotą jest fakt, iż percypowane przez odbiorcę bodźce są jednocześnie wynikiem jego
wcześniejszego stanu, jak i wpływają na stan obecny, nieustannie determinując kształt prezentacji. W ten
sposób poziomy mikro i makro łączą się i przenikają, realizując gnostycką ideę transcendencji. Instalacja
Oda di Neuro była prezentowana m.in. w ramach XV Biennale sztuki Mediów WRO 2013.

!
!
!
!
!
!
!

POST-TECHNOLOGICZNE DOŚWIADCZENIA.
SZTUKA-NAUKA-KULTURA
!
Post-technological experiences !
!

Post-technological

experiences. Art-Science-Culture

is a transdisciplinary

conference that consists

of discussion panels,

lectures,

performances,
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We are at a time when technology is ceasing

to be an area of research separate from art,

culture or science and is clearly becoming strongly connected and even united with everyday human
experience. This post-technological reality necessitates a redefinition of the classic categories of body,
subjectivity and space, as well as affect, emotion, interaction or communication. Human experience is being
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ever more visibly expanded by sensual, perceptual and cognitive aspects, both technologically generated and
scientifically constructed. At the same time, the causative functions of art are changing. Artistic, interdisciplinary
practice heavily relays on scientific research for inspiration while simultaneously being a mediator between
laboratory experiments and their possible social implementations.!
!

Artistic practice, often organised in teams which include artists, engineers, scientists, researchers in social

sciences and the humanities, also becomes one of the most important spaces for projecting critical thinking on
the social debate concerning the real impact of science on different spheres of life. !
!

Post-technological experience is part of the Sensorium project by Rafał Zapała, in which the artist created

Abstrakty/Abstracts

!

KEYNOTE SPEAKER: prof. Jill Scott (University of Applied Science, Zurich)
Neuromedia: Art and Neuroscience Research
Many artists and designers are becoming more interested in neuroscience research methods, technologies
and discovery. This trend is due to the fact that perceptual feedback loops are located at the heart of
both art and neuroscience disciplines. Furthermore, neuroscience labs are full of new wet-materials,
microscopic views of neural reality, innovative lab processes to measure human behaviour and creative
experiment building that might prove relevant to the practices of making more provocative and activist art
in the future. Neuromedia is my own combination of basic neuroscience research and media art. My aim
is to reveal how scientists investigate perception and behaviour at the molecular, cellular and systems level
and combine this with poetic metaphors from “artist-in-lab” experiences about sensory impairment and
environmental impacts on the human body. I will present examples of Neuromedia art projects, that show
how human computer interaction (HCI), can move beyond technique to immerse participants in a drama
of neural sensory discovery. The aim is to cause a post-reflective experience by allowing the viewer to
“touch” science.
///
Neuromedia: Sztuka i Neuronaukowe Badania
Wielu artystów i projektantów interesuje się coraz bardziej neurobiologicznymi metodami badań,
technologią i odkryciami naukowymi. Tendencja ta wynika z faktu, iż percepcyjne sprzężenie zwrotne
stanowi istotę zarówno sztuki jak i neurobiologicznych dyscyplin naukowych. Co więcej, laboratoria
neurobiologiczne pełne są nowych lepkich materiałów, mikroskopowych obrazów neuronalnej
rzeczywistości, innowacyjnych badawczych procedur pozwalających mierzyć ludzkie zachowanie oraz
kreatywnych metod konstruowania eksperymentów, które mogą okazać się istotne dla tworzenia bardziej
prowokacyjnej i społecznie zaangażowanej sztuki w przyszłości. Neuromedia to moje własne połączenie
elementarnych badań neurobiologicznych i sztuki mediów. Moją intencją jest pokazanie, w jaki sposób
naukowcy badają percepcję i zachowanie na poziomie molekularnym, komórkowym i systemowym oraz
połączenie tego z poetyckimi metaforami zaburzeń sensorycznych i wpływu środowiska na ciało
człowieka, pochodzącymi z doświadczeń projektu „artyści-w-laboratoriach”. Zaprezentuję przykłady
artystycznych projektów z zakresu Neuromediów, które pokazują, jak interakcja człowiek-komputer (HCI)
może wyjść poza samą technikę i zanurzyć uczestnika w dramaturgii neuronalno-sensorycznego
odkrycia. Celem jest wywołanie post-refleksyjnego doświadczenia poprzez umożliwienie widzowi
"dotknięcia" nauki.

!
!

dr. Rafał Zapała (Academy of Music, Poznan)
Artistic, technological and social integral strategies in sound installation Sensorium
„…The installation is interdisciplinary. The spirit of holistic, integral perception of human emotions, intellect
and physiology pervades the work. It combines, in equivalent proportions, the artistic, scientific,
technological and psychological aspects…”
Installation in the clock tower of CK Zamek in Poznań, which employs biofeedback and neurofeedback
technologies, is a one-person musical (but also design) space upon which biophysical reactions
of the visitor exert direct influence. The production features integral creative strategies. Their objective was
to find adequate proportions
in the work which blurs the boundaries between art and technology, art
and psychology, the creator and the performer, the performer and the viewer, musical score and
computer program, generative instrument and linear composition. Here, collective biophysical reactions of
the visitor supersede the invalid division into the sphere of physicality, this of mental powers and emotion.
The boundary between a theatrical event, musical concert, sound installation and a diagnostic test
or mindfulnes session is also obliterated. Each of these aspects turns into creative material, and the final
effect materializes between them.
///
Integralne strategie artystyczne, technologiczne i społeczne w instalacji dźwiękowej Sensorium
„ … Instalacja ma charakter interdyscyplinarny. Duch holistycznego, integralnego widzenia ludzkich
emocji, intelektu i fizjologii przenika tę pracę. Łączy w równoważnych proporcjach aspekt artystyczny,
naukowo-techniczny oraz psychologiczny…”

Instalacja w wieży zegarowej CK Zamek w Poznaniu, to jednoosobowo zwiedzana przestrzeń muzyczna
(ale też przestrzeń scenograficzna), na którą bezpośredni wpływ mają reakcje biofizyczne
zwiedzającego. Wykorzystane są technologie biofeedbacku i neurofeedbacku. W prezentacji
przedstawione zostaną integralne strategie twórcze. Ich celem było odnalezienie dobrych proporcji
w pracy, w której zatarte są granice pomiędzy sztuką a technologią, sztuką a psychologią, twórcą
a wykonawcą, wykonawcą a odbiorcą, partyturą muzyczną a programem komputerowym, instrumentem
generatywnym a linearną kompozycją. Połączone reakcje biofizyczne zwiedzającego zastępują
tu nieaktualny podział na sferę fizyczności, sferę intelektu i emocji. Zaciera się też granica pomiędzy
zdarzeniem teatralnym, koncertem muzycznym, instalacją dźwiękową a badaniem diagnostycznym
czy sesją mindfulnes. Każdy z tych aspektów staje się materiałem twórczym a praca powstaje pomiędzy
nimi.

!
!

prof. Jacek Wachowski (Adam Mickiewicz University, Poznań)
Post-technological Experience or Doppler Effect
Post Technological experience is selective one. Excludes certain areas and accentuates other phenomena.
There is a choice, which makes the entity seeking to revitalize their own technosphere (tools,
equipmentand how to use them). This selectivity of the experience has something to do with the Doppler
effect. However, not only because it leads to a hierarchy of sensory (which means that is open
to a certain kind of interaction with technology and its products), but because it is based on similar rules.
Within the space of post technological experience we can see not only a simple hierarchy of stimuli and
processed formats, but also a new epistemic order, having their own separate dynamics and consisting of
new components.
///
Doświadczenie posttechnologiczne albo o efekcie Dopplera
Doświadczenie posttechnologiczne jest selektywne. Wyklucza pewne obszary zjawisk i akcentuje inne.
Jest wyborem, którego dokonuje podmiot, zmierzający do rewitalizacji własnej technosfery (narzędzi,
urządzeń i sposobów ich wykorzystania). Ta selektywność doświadczenia ma coś wspólnego z efektem
Dopplera. Nie tylko jednak dlatego, że prowadzi do hierarchizacji sensorycznej, to znaczy otwartości
na określonego rodzaju interakcje z technologią i jej produktami oraz wypieranie innych, ale dlatego,
że opiera się na podobnych regułach. W doświadczeniu posttechnologicznym chodzi jednak nie tylko
o prostą hierarchizację bodźców i przetwarzanych formatów, ale także o porządek, wedle którego się
ten proces dokonuje. Chodzi zatem o nowy porządek epistemiczny, posiadający swoją odrębną
dynamikę i składający się z nowych komponentów.

!
!

prof. Dobrochna Ratajczakowa (Adam Mickiewicz University, Poznań)
The Theatre in a Circle of Anthropotechnological Experience of Contemporary Time
What’s going on with the theatre under the influence of new technologies is the main problem of my
speech. Are they only a potential possibility or are they introducing something new and important to
the theatre and changing it? I’ll look at this problem and I’ll examine three spectacles. The first comes
from Lebanon, whilst the two were made by Rimini Protocoll group. They all are extreme examples
to demonstrate the possibilities for contemporary technologies on stage. I will not speak about drama but
theatrical performance because new technologies are one of the factors which destroy classical drama
in contemporary theatre. I use the theory of Bruno Latour about contemporary collective work. It connects
people and non-people, that is different objects, machines, institutional systems, the weather, technologies
etc. This concept creates a new situation for all collective work in social mentality and reality. Latour
divides all participants of each project (of spectacles or any different works) into actors and actants.
In the car champions ships races for example an actor can be a machine or even the weather if it
influences the course of events. The spectacle can be a pattern for each experience of collective work and
analogically it is a pattern for all cultural performances. This is so because the spectacle itself belongs to
cultural performance genres. The human factor is a deciding factor in each technological program and it
is so in theatrical projects. Even if the objects and machines were on stage alone, the spectator,
or onlooker, or participant would have to see or use them. Without them no show has its raison d’etre.
That’s why I speak about anthropotechnological experience but not about technological one.

///
Teatr w kręgu antropologicznego doświadczenia współczesności
Zasadniczym problemem, z którym pragnę się zmierzyć w swej wypowiedzi, jest kwestia związku
nowoczesnych teachnologii ze współczesnym teatrem i ich wpływu na spektakl. Ten wpływ pokażę
na trzech przykładach: na przedstawieniu libańskim oraz dwóch zrealizowanych przez zespół Rimini
Protocoll. Przykłady są wyraziste, zatem w jakimś sensie ekstremalne, ale chciałam się zastanowić nad
tym, w jaki sposób nowe technologie stanowią czynnik twórczy i zarazem destrukcyjny wobec
tradycyjnego spektaklu i wobec klasycznej postaci dramatu.Wykorzystuję teorię Bruno Latoura dotyczącą
działania współczesnych kolektywów, łączących ludzi i nie-ludzi. Do tych ostatnich Latour zalicza
przedmioty,
maszyny, systemy instytucjonalne, pogodę, technologie – jednym słowem wszystko.
Ale wskutek tego tworzy zupełnie nową sytuację w mentalności i rzeczywistości społecznej. Wśród
„uczestników” takich kolektywów wyróżnia aktorów i aktantów. Najbardziej wyrazisty przykład takiego
podziału oferują wyścigi samochodowe, gdzie aktorem jest także maszyna czy pogoda, potrafiące
radykalnie zmienić przebieg i rezultat wydarzenia. Sądzę, że spektakl, który pozostając gatunkiem
widowisk kulturowych, jest jednocześnie dla nich modelem, może też się okazać modelem dla działań
kulturowego kolektywu. Czynnik ludzki, który tkwi w każdej technologii, a szczególnie jest ważny
w teatrze, sprawia, że mówiąc o technologii i teatrze muszę mówić o antropotechnologicznym nie tylko
o technologicznym doświadczeniu.
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Łukasz Kędziora (Nicolaus Copernicus University, Toruń)
Art History in Post-technological Reality
We don't know exactly what the „post-technological reality” is, but we do know all the moments, that
have been important to create this very new scientific paradigm, according to this very new reality.
Cognitive turn seems to be important in realizing how different the way of seeing art is. In my
presentation I will point out all those ideas, that are taking from cognitive turn. This methodological
research will include interpretations made by art historians and scientists. I will show each perspective on
examples from past and modern art. This introduce should show how important the newest knowledge
from neuroscience is in interpretation of art. I will also try to confirm the idea that in a case of
contemporary art (art&science) the new perspective is the only way to make “possibly the best”
interpretation. Finally, I'll describe methodological “tips” for all modern art researchers and those who
during interpretations have found inconveniences with classical/ traditional methods of art history.
///
Historia sztuki w post-technologicznej rzeczywistości
Nie do końca wiemy, czym jest post-technologiczna rzeczywistość, jednak możliwe jest wskazanie
momentów szczególnie istotnych dla wykształcenia, odpowiadającemu nowej rzeczywistości,
paradygmatu naukowego. Zarówno zwrot kognitywny jak i cyfrowy wydają się szczególnie istotne dla
próby zrozumienia, jak w dostępnym nam otoczeniu zmienia się sposób myślenia, np. o sztuce.W swoim
referacie wskażę te podejścia do sztuki, które czerpią bezpośrednio z osiągnięć zwrotu kognitywnego.
Prezentowany przegląd perspektyw metodologicznych/warsztatowych będzie ujmował zarówno pomysły
historyków sztuki jak i naukowców spoza obrębu humanistyki. Poszczególne perspektywy rozpatrywane
będą na przykładach sztuki nowoczesnej i dawnej. Zabieg ten stanie się przyczynkiem do dyskusji nad
koniecznością aplikacji najnowszych odkryć naukowych do interpretacji dzieł sztuki. Multidyscyplinarne
analizy powstające w ostatnim dziesięcioleciu dowiodły, że nowy sposób patrzenia na minioną sztukę
i pisania o niej jest potrzebny. Pytaniem otwartym pozostaje to, czy w przypadku sztuki najnowszej
(art&science) nowa perspektywa nie jest jedyną możliwością kompetentnej analizy? Konkluzją referatu
będzie sformułowanie „wskazówek” metodologicznych dla badaczy zajmujących się sztuką najnowszą
oraz tych, którzy analizując sztukę dawną natrafili na problem, którego nie mogą rozwiązać
tradycyjnymi metodami historii sztuki.
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dr. Dorota Semenowicz (Uniwersytet Jagielloński)
Universal structures: science in Romeo Castellucci ‘s theatre
Romeo Castellucci often refers to the world of science. The word "Endogonidia" from Tragedia
Endogonidia project (2002-2004) refers to biology. The Four Seasons Restaurant (2013) begins with
the information about the largest black hole discovered in the universe, in the Perseus galaxy.

The audience can experience it as the director translated it into a sequence of intense sounds. Neither
(2014) begins with a reference to the Schrödinger's cat experiment. Romeo Castellucci often combines
scientific, social and cultural fields revealing the human as a being subjected to the forces and laws that
he can not control. The social and cultural structures are reflected in the physic, biological or mathematic
one’s. Meanwhile Claude Lévi-Strauss searched for the underlying patterns in all forms of human activity,
Romeo Castellucci searches for the similarity of structures also beyond the human field. In his shows
the physical, biological and human patterns encounter , „converse” and reflect in each others. Science is
not a goal in itself, but one of the elements of metaphor which is to allow the spectator to capture
indeterminacy of his existence in the world. This metaphor, which is often based in Romeo Castellucci's
performances on the similarity of structures, will be the topic of my discussion.
///
Struktury uniwersalne: nauka w twórczości Romea Castellucciego
Romeo Castellucci często czerpie inspiracje ze świata nauki, bezpośrednio też się do niej odwołuje
w swoich przedstawieniach. Słowo „Endogonidia” w projekcie Tragedia Endogonidia (2002-2004)
odnosi się do biologii; spektakl The Four Seasons Restaurant (2013) zaczyna się od informacji
o największej odkrytej we wszechświecie czarnej dziurze w galaktyce Perseusza. Widzowie mogą jej
doświadczyć, ponieważ została przełożona na sekwencję narastających, intensywnych dźwięków.
Przedstawienie Neither (2014) rozpoczyna się z kolei nawiązaniem do eksperymentu Erwina
Schrödingera z kotem. Romeo Castellucci często zderza to, co naukowe z tym, co społeczne i kulturowe,
ukazując człowieka jako istotę poddaną działaniom sił i praw, na które nie ma wpływu. W jego
spektaklach struktury społeczne i kulturowe znajdują swoje odzwierciedlenie w strukturach naukowych.
Już Claude Lévi-Strauss wskazał na podobieństwa struktur symbolicznych w różnych przejawach
kulturowej aktywności człowieka. Włoski reżyser wskazuje w swojej twórczości na podobieństwo
pewnych struktur również z pozaludzkim porządkiem. W jego spektaklach struktury fizyczne, biologiczne
i ludzkie przeglądają się w sobie, odpowiadają sobie, dialogują. Nauka nie jest celem samym w sobie,
ale jednym z elementów metafory, która ma pozwolić uchwycić nieokreśloność naszego istnienia w
świecie. Ta metafora, budowana przez Romea Castellucciego na podobieństwo struktur, będzie
przedmiotem mojego wystąpienia.
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Bronka Nowicka (Academy of Fine Arts, Kraków)
The exchange of a body for an image. An attempt to capture the way of a thing from matter to memory.
I study the relations between people and things: sentimental, embodying the dead, kept in mindnonexistent as matter, merely as its image; still existent, but condemned to annihilation by their owners.
In my studies, which serve as a basis for my videos, I pay particular attention to the last category of
things.
I attempt to illustrate their way from mater to reminiscence. In order to do that, I use a CT
scanner, X-rays. CT allows me to obtain moving images of the scanned matter that will soon undergo
destruction. The operations that are possible to perform within the scan resemble film production
techniques: tracking in towards an object, using the zoom, panning. Moving images perfectly illustrate
transformation processes that take place in time because they contain the captured time. It’s their
component. Images in motion are appropriate for expressing the remembered – the film is one of the
current metaphors of memory. I can obtain 3D reconstructions of the X-rayed item from the master scan.
The images testify not only to the appearance of things, but also to the authenticity of their existence
proved by a test with a medical device. They are the thing’s ID.
X-rays pass through matter. Their penetrating abilities enable each CT image to be stratified. By removing
the layers, I form associations connected with memory: the deterioration of recollections, the process
of forgetting. CT scanner has numerous functions applied for diagnosing particular body parts. By using
these functions to shape images of inorganic matter, I can obtain various poetics: from ones having
associations with hyperrealistic drawings to ephemeral ones, reminding the fleeting, thus the recollected
too. I edit the tomograms myself – I have mastered the ability to operate a CT scanner. In this way I have
discovered a new medium in the area of video art, and a poetics that is appropriate for spinning
a narrative about going from the material to the recollected.
///
Wymiana ciała na obraz. Próba pochwycenia drogi rzeczy od materii do wspomnienia.
Badam relacje zachodzące między ludźmi a rzeczami: sentymentalnymi, uobecniającymi zmarłych,
zapamiętanymi – nieistniejącymi jako materia, jedynie jako jej obraz; jeszcze istniejącymi, ale skazanymi

przez właścicieli na unicestwienie. W prowadzonych badaniach, na kanwie których powstają prace
wideo, szczególną uwagę poświęcam ostatniej kategorii rzeczy. Staram się obrazować ich drogę od
materii do reminiscencji. W tym celu używam tomografu komputerowego; promieni X. Dzięki CT
pozyskuję ruchome obrazy skanowanej materii, która niebawem ulegnie zniszczeniu. Operacje możliwe
do wykonania w obrębie skanu przypominają filmowe zabiegi inscenizacyjne: m.in. najazd kamery na
obiekt, użycie zoomu, panoramowanie. Ruchome obrazy dobrze oddają procesy przekształceń
następujących w czasie, gdyż zawierają pochwycony czas. Stanowi on ich komponent. Obrazy w ruchu
są adekwatne do wyrażania pamiętanego - film jest jedną z aktualnych metafor pamięci. Z macierzystego
skanu mogę pozyskać rekonstrukcje 3D prześwietlonego obiektu. Obrazy te zaświadczają nie tylko
o wyglądach rzeczy, ale o prawdziwości ich egzystencji potwierdzonej badaniem urządzeniem
medycznym. Są dokumentem tożsamości rzeczy. Promienie X przenikają przez materie. Ich możliwości
penetracyjne sprawiają, że każdy obraz pozyskany w CT może być rozwarstwiany. Dzięki zdejmowaniu
warstw buduję skojarzenia związane z pamięcią: degradacją wspomnień, procesem zapominania. CT
posiada szereg funkcji stosowanych do diagnozowania określonych partii ludzkiego ciała. Używając tych
funkcji do kształtowania obrazów materii nieorganicznej uzyskuję różnorodne poetyki: od budzących
skojarzenia z hiperrealistycznymi rysunkami, po efemeryczne, kojarzące się z ulotnym, więc
również wspominanym. Tomogramy opracowuję samodzielnie - opanowałam umiejętność obsługi CT.
Dzięki temu odkryłam nowe na terenie video art medium i poetykę adekwatną do snucia narracji
o przechodzeniu od materialnego do wspominanego.
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Karolina Wierel (University of Białystok)
The crisis of the intellect in the culture of post-apocalyptic turn of the century XX and XXI - the recognition
of affective
Dynamically growing trend of post-apocalyptic culture is a traits of the present. Transfer of cultural motifs,
after the end of the world, in literature, film, or video games or modern art tends to reflect on the reasons
for frequent emerging communications postapocalyptic in the last decade of the last century and the first
decade of the new millennium. Given the intensive development of production based on
the postapocalyptic imagination, can not be said that such cultural messages are only the result
of the millennium. Post-apocalyptic imagination particularly visibly becomes present in the Western
cultural circle, but tend to attenuate the vision of raise fact, after the traumatic events of an apocalyptic,
is the tendency of an expansive. The paper will attempt to answer the question about the reasons of
saturation of contemporary imagination, visions stories, literary and film formed on the ruins
of the contemporary world. Analyzed current creativity, I consider distinguishing and essence of
the intellectual and emotional imagination of the West, during the turn of the century XX and XXI.
The main thesis of this paper is the assumption that the plot of a post-apocalyptic focus both fears and
hopes of Western society, relating to the present and the future. Narratives are also post-apocalyptic
visions of the past, which is an alternative for enthusiastic and futuristic ideas fate of man on earth. Postapocalyptic stories be called an attempt to summarize the achievements of man; what is done by
confronting the reality of the reader, with a dynamically developing new technologies
(eg. nanotechnologies, biotechnologies) and reduced to the level of archaic visions of the world after the
end, where the technique also serves as a denture, that maintain a shred human achievements and allow
excess fluent limit of being human. These narratives are therefore an area of interaction posthuman and
transhuman thoughts, regress and progress, the sphere of coexistence of humans and non-humans, what
organic and synthetic, rudimentary and futuristic, rational and emotional. Analysis of the proposed issues
will be carried out on the basis of an interdisciplinary reflection of literary reflections on remittances, such
as dylogy by Dmitry Dlukhovsky: Metro 2033 and Metro 2034, Oryx and Corncrake and Year of the
Flood by Margaret Atwood, Kys by Tatiana Tolstoy, and Possibility of an Island by Michel Houellebecq,
likewise based on the film images such as the Book of Eli, the Matrix, and Beasts of the Southern Wild.
All messages created in caesura selected for the analysis of time and are a reflection of the
postechnology imagination.
///
Kryzys intelektu w kulturze postapokaliptycznej przełomu wieków XX i XXI – ujęcie afektywne
Dynamicznie rozwijający się nurt kultury postapokaliptycznej jest jednym z wyróżników współczesności.
Nasycenie przekazów kulturowych motywami świata po końcu w literaturze, w filmie, czy w grach
komputerowych lub w sztuce współczesnej, skłania ku refleksji nad powodami licznie powstających

przekazów postapokaliptycznych w ostatniej dekadzie ubiegłego wieku i pierwszym dziesięcioleciu
nowego tysiąclecia. Biorąc pod uwagę intensywny rozwój produkcji opartych na wyobraźni
postapokaliptycznej, nie można stwierdzić, iż tego rodzaju przekazy kulturowe są wyłącznie efektem
millenium. W referacie zostanie podjęta próba odpowiedzi na pytanie o powody nasycenia współczesnej
wyobraźni wizjami fabuł literackich i filmowych, powstałych na gruzach obecnego świata. Poddany
analizie nurt twórczości uznaję za wyróżnik i esencję intelektualną oraz emocjonalną wyobraźni
Zachodu w czasie przełomu wieków XX i XXI. Tezą główną referatu jest założenie, iż fabuły
o charakterze postapokaliptycznym skupiają zarówno lęki, jak i nadzieje zachodniego społeczeństwa,
odnoszące się do teraźniejszości i do przyszłości. Narracje postapokaliptyczne stanowią również wizje
przeszłości, będąc jednocześnie alternatywą dla entuzjastycznych i futurystycznych wyobrażeń losów
człowieka na Ziemi. Postapokalipsy można nazwać próbą podsumowania dotychczasowego dorobku
ludzkiego; przez konfrontację rzeczywistości czytelnika z dynamicznie rozwijającymi się nowymi
technologiami (np. nanotechnologie, biotechnologie) oraz zredukowanymi do poziomu archaicznego
wizjami świata po końcu świata, w których technika pełni jednocześnie rolę protez, pozwalających
na zachowanie resztek człowieczeństwa, jak i umożliwiających przekroczenie płynnej granicy bycia
człowiekiem. Post apokalipsy są zat em obszarem int erakcji myśli post humanistycznej
i transhumansitycznej, regresu i postępu, sferą współistnienia ludzi i nie-ludzi, tego co organiczne
i syntetyczne, rudymentarne i futurystyczne, racjonalne i emocjonalne. Analiza tematu kryzysu
intelektualnego w obszarze Zachodu zostanie przeprowadzona w oparciu o interdyscyplinarną refleksję
nad przekazami literackimi, takimi jak dylogia Dmitra Dlukhovsky’ego Metro 2033 i Metro 2034, Oryks
i Derkacz oraz Rok Potopu Margaret Atwood, Kyś Tatiany Tołstoj, czy Możliwość wyspy Michela
Houellebeqa oraz w odniesieniu do obrazów filmowych, takich jak Księga ocalenia, Matrix, i Bestie
z południowych krain. Wszystkie przekazy powstały w wybranej do analizy cezurze czasowej i są
odbiciem wyobraźni postechnologicznej.
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Sandra Frydrysiak (University of Social Sciences and Humanities, Warszawa)
Post-dance: at the crossroads of technology and neuroscience.
Recent decades have brought a number of changes in the practice of contemporary dance - from its
performativity, incorporation of the viewer into the event to the museumification of it. The most important
seems to be, however, a multi-disciplinary and collaborative approach to the process of creation of dance
as exemplified by the fusion of dance and new technologies, but also dance and neuroscience,
architecture, mathematics, etc. Dance becomes a part of the artistic and scientific performative research
and a form of generating not only aesthetic experiences, but also scientific data and knowledge. Dance
practice based research as a form of embodied cognition is becoming an increasingly common tool within
the social and cultural studies. The best dance theorists, in turn problematize dance as a practice of
contemporaneity (André Lepecki). In this paper I trace the history of recent art and research projects
combining dance, new media, imaging and tracking technologies and neuroscience. I’m analyzing what is
the meaning of the new technologies to dance and art-science collaborations around it; on what levels
they are functioning; how they are using information that the dancing body “tells” and what do they
introduce to the theoretical discourse around contemporary dance.
///
Post-taniec: na styku technologii i neuronauki
Ostatnie dekady przyniosły szereg zmian w praktyce tańca współczesnego - od jego performatywności,
inkorporacji widzyni/widza w wydarzenie po umuzealnianie go. Najbardziej znaczącym wydaje się
jednak multidyscyplinarne i kolaboratywne podejście w procesie kreacji tańca, czego przykładem są
chociażby mariaże tańca i nowych technologii, ale też tańca i neuronauki, architektury, matematyki etc.
Taniec staje się częścią artystyczno-naukowych badań performatywnych, formą generowania nie tylko
przeżyć estetycznych, ale też danych naukowych i wiedzy. Badania oparte na praktyce tańca
(ang. dance practice based research), jako ucieleśnionej formie poznania, stają się coraz częstszym
narzędziem w analizach społecznych i kulturoznawczych. Najlepsi teoretycy tańca z kolei
problematyzują taniec jako praktykę współczesności (André Lepecki). W referacie prześledzę historię
najnowszych projektów artystyczno-badawczych łączących taniec, nowe media, technologie
obrazowania i śledzenia ruchu oraz neuronaukę. Zastanowię się, czym nowe technologie są dla tańca i
artystyczno-naukowych kolaboracji ; na jakich poziomach funkcjonują; w jaki sposób korzystają z tego co
„mówi” tańczące ciało i co nowego wprowadzają do teoretycznego dyskursu wokół tańca

współczesnego.
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Gaja Karolczak (Adam Mickiewicz University, Poznan; University of Malta)
Virtual CorpoReality
The brain itself cannot feel pain, but the feeling of pain originates in the brain. The paradoxical properties
of this organ provoke scientists, who try to localize, map and trace the changes in regions responsible for
different cognitive functions. One of the basic problems of the interdisciplinary researchers who welcome
neuroscience in the dialogue –apart from tension between natural sciences and humanities – is the issue
of the relationship between neural corelates of perception (ex. regions activating during touch) and
the subjective experience of the sensation. The question unfolds further : what kind of discourse and style
of discussion is generated in these interdisciplinary ventures and for whom is it useful (ex. Discussion
around mirror neurons and kinesthetic empathy). I will reflect on my own interdisciplinary path,
challenges and conclusions emerging from the research on phantomic sensations. Focusing on the
research of phantom experiences and juxtaposing it with problematics of different somatic techniques
(eg.Feldenkrais, BMC, Aiki) and experimental dance stimulates the discussion about the imagination of
the body, sheding new light at what might be seen as the „abstract“ movement of some experimental
movement artists (eg.Rosalind Crisp, Lisa Nelson). Experimental dance emerges in the psychosomatic
realm. The work with attention to stimuli, guidance of consciousness of the body through layering and
isolating perceptual levels creates daner‘s operational system. The moment in which vague feelings turn
into consciously experienced sensations, is the moment in which somatic self- image is negotiated.
Paradoxically, in this kind of work dancers can experience virtuality of their own body, and understand
the phenomena of the phantom experience – which otherwise can only be revealed through amputation.
And even though Ramachandran famously localised the phantoms in the brain – it is also possible
to recognise them within the body.
///
Wirtualna Cielesność
Mózg nie może odczuć bólu, choć ból powstaje w mózgu. Paradoksalne właściwości tego organu
podsycają badania naukowców, którzy tworzą jego obrazy, mapy i śledzą zmiany w nim zachodzące.
Jednym z podstawowych problemów interdyscyplinarnych badaczy testujących potencjał dialogu
neuronauk - poza napięciem na linii: nauki ścisłe przyrodnicze a humanistyczne - jest kwestia relacji
między korelatem neuralnym percepcji a subiektywnym jego odczuciem. I dalej pytanie, jakiego rodzaju
dyskurs takie spotkania generują i dla kogo te dywagacje mogą być przydatne (np. dyskusja wokół
neuronów lustrzanych i kinestetycznej empatii). Odniosę się do tych kwestii przez swoją
interdyscyplinarną perspektywę.Skupienie na badaniach nad fantomowymi odczuciami i somatycznymi
technikami (Feldenkrais, BMC, aiki) oraz tańcem eksperymentalnym stymuluje dyskusje na temat
wyobraźni ciała, pozwalając inaczej spojrzeć na „abstrakcyjny” pozornie ruch. ( np. Rosalind Crisp czy
Lisa Nelson). Taniec eksperymentalny wyłania się w przestrzeni psychosomatycznej. Praca z uważnością
na bodźce, kierowanie świadomością ciała poprzez nakładanie i wyodrębnianie warstw percepcyjnych
tworzy system operacyjny tancerza. Moment, w którym blade odczucia zamieniają się w świadome
przeżycia to moment, w którym negocjowany jest somatyczny obraz podmiotu. Paradoksalnie, w takiej
pracy tancerz może odczuć wirtualność własnego ciała. I zrozumieć fenomen fantomu, który
„klasycznie” zostać może odkryty przez amputację lub znieczulenie miejscowe. I choć Ramachandran
zlokalizował fantomy w mózgu – to czasem zaobserwować je można również w ciele.
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Małgorzata Dancewicz (University of Wroclaw),
Post-medial performance. New concepts of performance and performer in the context of the latest
developments of science and technology.
The subject of this paper will be the consideration of methods and applications to creating performing
activities in contemporary performative projects, using the latest developments of science and technology.
Alleging a performance of the classic body art, it has undergone an evolutionary change, from reflections
on lasting and elapsing, through the consideration about direct/unmediated and indirect/mediated
feedback communication, to technological and somatic mediation. What makes performative strategies
still regularly used? Can we also talk about post media performance in the context of post media?
Can we name Orlan's and Stelarc's performances as transhuman performance and Art Oriente Objet

realizations as posthuman perfomance? If so, in the axiological context, can we deduce anything from the
use of the latest technology in parformative activities? Contemporary technological perspective
determines not only creative sphere, but also the ongoing scientific discourse in the context of
performance studies. The presentation will a systematization of these issue and will ba an attempt to
answer the question of how new technologies redefine the concepts of performance and performer.
///
Performans postmedialny. Nowe definicje performansu i performera w kontekście
rozwoju najnowszych technologii.
Przedmiotem namysłu będą współczesne realizacje twórców wykorzystujących zdobycze najnowszej
nauki i technologii do działań performatywnych. Performans wywiedziony z klasycznego body artu
przeszedł ewolucyjną zmianę, z refleksji na temat trwania i przemijania na rzecz rozważań
o bezpośredniej i pośredniej komunikacji, z niezapośredniczonego przekazu i pętli feedbacku na rzecz
technologiczno-somatycznych mediacji. Co sprawia, że strategie performatywne są wciąż regularnie
wykorzystywane? Czy w kontekście postmediów można również mówić o performansie postmedialnym?
Czy zatem w przypadku takich działań jak performanse Orlan i Stelarca można mówić o performansie
transhumanistycznym, a realizacje Art Orienté Objet nazwać performansem posthumanistycznym? Jeśli
tak, to czy użycie najnowszych technologii w działaniach performatywnych możemy rozważać w
kontekście aksjologicznym? Współczesna perspektywa technologiczna warunkuje nie tylko działania
twórcze, ale również dyskurs naukowy toczący się w ramach performatyki. Prezentacja będzie
usystematyzowaniem powyższych kwestii i próbą odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób najnowsze
technologie redefiniują pojęcie performansu i performera.
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dr. hab. Jan Słyk (Warsaw University of Technology)
From transdyscyplinary Communication to digital Education. Music and Architecture Interactions in an
integrated Media Environment.
Medium of art transforms with digitization of the environment. It gains the ability to automate, create
variations, transcode. It becomes a catalyst for the exchange of information between different areas of
artistic activity.
Architecture, until the spread of digital models, was deprived of the opportunity to experiment. Today,
thanks to the access devices to virtual reality, we can study the spatial formations before they are built.
We can adjust the project in a manner similar to the work on a score. This is particularly valuable
in education which requires experimental experiences. The design work in digital context,as well as
interaction with architectural object, demands the ability to program. This skill opens access not just to
the individual artifacts, but to a population of solutions. Fruitful contact with simulated immaterial
environment depends on adaptation to algorithmic procedures. After crossing this psychological barrier,
new technique becomes an effective reinforcement and extension of the design workshop. Article presents
architectural activities that grew on the ground of the digital workshop and hybrid test environments.
Experiments that combine the methods of musical composition and architecture. It reflects on the
formalization (extracting rules) of design work-as the basis for automatic creation. As an illustration of the
experimental experience- the pavilion ASKtheBOX will be described. The installation came into being
during the graduate course Architecture for Society of Knowledge. Interior was realized realized fully
through digital manufacturing. Pavilion includes an installation that generates musical messages
depending on user behavior. Public presentation of the pavilion provided testing material for developing
the behavior scenario. This level of augmentation of space becomes now independent field of
architectural research.
///
Od komunikacji do edukacji cyfrowej. Związki muzyki i architektury w zintegrowanym środowisku
medialnym.
Medium sztuki zmienia się wraz z cyfryzacją środowiska. Zyskuje zdolność automatyzacji, wariacyjności,
transkodowania. Staje się katalizatorem wymiany informacji pomiędzy różnymi dziedzinami działalności
artystycznej. Architektura, do momentu upowszechnienia modeli cyfrowych, pozbawiona była możliwości
eksperymentowania. Dziś, dzięki aparatom dostępu do rzeczywistości wirtualnej, możemy badać dzieła
przestrzenne przed ich wybudowaniem. Możemy poddać projekt korekcie, w sposób zbliżony do pracy
nad partyturą. Jest to szczególnie cenne w edukacji, która wymaga realnych doświadczeń. W pracy nad
projektem oraz w interakcji z dziełem istotna staje się umiejętność programowania. To dzięki niej

zyskujemy dostęp już nie do pojedynczych artefaktów, lecz do populacji rozwiązań. Kontakt
z symulowanym, niematerialnym środowiskiem wymaga przystosowania do algorytmicznej logiki
procesów. Po przekroczeniu tej bariery staje się efektywnym wzmocnieniem warsztatu twórczego
i rozszerzeniem horyzontów poznawczych. Artykuł poświęcony jest przedstawieniu działań
architektonicznych, które dzięki zastosowaniu cyfrowego warsztatu i hybrydowych środowisk testowych,
łączą metody kompozycji muzycznej i architektonicznej; przedstawia refleksję dotycząca formalizacji
konstrukcji dzieła – jako podstawy dla twórczości automatycznej. Ilustracją doświadczeń
eksperymentalnych jest prezentacja instalacji pawilonu do ćwiczeń z interakcją, zbudowanego w ramach
kursu studiów magisterskich ASK. Wnętrze zrealizowane techniką cyfrowej produkcji zawiera instalację
generującą komunikaty muzyczne zależne od zachowań użytkowników. Publiczna prezentacja pawilonu
(m.in. podczas Nocy Muzeów) dostarczyła materiału do pracy nad scenariuszami zachowań, które stają
się istotną cech współczesnej architektury.

+
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Stanisław Welbel (Zachęta - National Gallery of Art)
Silent Star – Cold War Sci-Fi movies from the Soviet Block.
Many sci-fi movies produced in the Eastern bloc in the 1960s were inspired by Stanisław Lem’s novels and
short stories. The first film adaptation of his prose (the novel The Astronauts, 1951) was Silent Star (1959),
which carried a strong propagandistic message. The movie was shot at the East German DEFA studio,
the Eastern bloc’s leading producer of science-fiction cinema outside the Soviet Union. It was sold for
international distribution but in a dubbed and much shorter version, renamed as First Spaceship on Venus.
When compared, the two versions clearly reflect the Cold War division of the world. The heroic and
peace-loving cosmonauts, saving the world from nuclear destruction, become brave Western astronauts.
All politically sensitive subplots are reversed in meaning or deleted. The soundtrack differs too,
the original version using Andrzej Markowski’s experimental electronic music with effects by Eugeniusz
Rudnik (both associated with the Polish Radio Experimental Studio), while the English-language one has
received a classic orchestral score. Echoes of global politics reverberate throughout the SF production of
the era, be it the Cold-War arms race, the nuclear threat, or rivalry over domination in space. The movies
show visions of the future informed by their immediate present, conveying – as can be clearly seen from
today’s perspective – an archaeology of the future rather than a futurology as such.
///
Milcząca Gwiazda - Zimnowojenne filmy Sci-Fi z bloku ZSRR
Filmy fantastycznonaukowe z lat sześćdziesiątych, produkowane w bloku wschodnim, często oparte były
na powieściach i opowiadaniach Stanisława Lema. Pierwsza ekranizacja jego prozy — powieści
Astronauci (1951) to film Milcząca gwiazda o wyraźnie propagandowym wydźwięku. Zrealizowany
został we wschodnioniemieckim studiu filmowym DEFA, które obok wytwórni w Związku Radzieckim było
głównym producentem science fiction w bloku wschodnim. Trafił do międzynarodowej dystrybucji, ale
w zdubbingowanej i dużo krótszej wersji, pod tytułem First Spaceship on Venus. Porównanie obu edycji
filmu obrazuje niejako podział świata w czasie zimnej wojny. Bohaterscy, niosący przesłanie pokoju
kosmonauci ratujący świat przed nuklearną zagładą, w amerykańskiej wersji stali się dzielnymi
zachodnimi astronautami. W anglojęzycznej wersji wątki polityczne zostały odwrócone, a jeśli nie dało
zmienić się ich wymowy — usunięte. Filmy różnią się też muzyką: w oryginale wykorzystano
eksperymentalną muzykę elektroniczną Andrzeja Markowskiego z efektami Eugeniusza Rudnika
(twórców związanych ze Studiem Eksperymentalnym Polskiego Radia), w wersji anglojęzycznej klasyczną

muzykę orkiestrową. Ślad politycznych uwarunkowań jest bardzo wyraźny w produkcjach science fiction
w dekadzie lat sześćdziesiątych — pobrzmiewają w nich zimnowojenne wątki wyścigu zbrojeń,
nuklearnego zagrożenia, rywalizacji o podbój kosmosu. Filmy te ukazują wizje przyszłości naznaczone
piętnem czasu, w jakim powstały, prezentując, co widać wyraźnie z dzisiejszej perspektywy, raczej
archeologię niż wizję przyszłości.
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dr. Mirosław Wobalis (Adam Mickiewicz University, Poznań)
Technology vs. education.
The relationship between education and technology exists since ancient times in the form of recording,
imaging, and rendering various messages. The article, in short, presents this relationship which focuses
on converge elements of those two disciplines as well as on major differences in them. The author presents
three main technological tools (multimedia handbook, e-handbook, video online distance learning) used
in education and analyzed according to their effectiveness. The conclusion underlines the thesis that
the relationship between education and technology never was, is not, and never will be unambiguously
positive.
///
Technologia i/a edukacja
Związki edukacji z techniką istnieją od najdawniejszych czasów w formie rejestrowania, obrazowania
i odtwarzania różnorodnych komunikatów. Artykuł pokrótce prezentuje te relacje, koncentrując się
jednocześnie na elementach zbieżnych dla obu dziedzin, jak i na skatalogowaniu najważniejszych
rozbieżności. Autor prezentuje trzy narzędzia technologiczne (podręcznik multimedialny, e-podręcznik,
system kształcenia wideo online) wykorzystywane w edukacji i poddane badaniom ich efektywności. W
konkluzji dochodzi się do stanowiska, że relacje edukacji i technologii nie były, nie są i nigdy nie będą
jednoznacznie pozytywne.
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dr. Tomasz Drewicz (University of Arts, Poznań)
„Loop” — smart materials, virtual realities, stock market and society as contemporary sculpting material.
My research focuses on exploring the possibilities of shaping sculptural forms, with external
environmental factors, and examination of the so-called "smar t materials", that is, substances which react
to changes of these factors, by adapting their physical or chemical properties and adjusting its internal
structure. The starting point for the analysis of this issue is a direct analogy to epigenetics which
is investigating the possibilities for genetic mutations, initiated by the strong impact of external factors
(including cultural) and the probability of achieving the skills of selfshaping our own genotype.
My attention was caught by ferrofluid. The specificity of this substance appears as a pretext to review
the idea of intelligence itself (individual, collective and artificial as well). It is not dif ficult, to note that
Man, as well as (in a broader perspective) Society, are also systems capable of planned, internal
reorganization. Assuming this point of view, all these systems can be treated like other smar t substances
and could be used, as a sculpting material.
///
„Zapętlenie” – materiały inteligentne, światy wirtualne, giełda i społeczeństwo jako współczesna
materia rzeźbiarska.
Moje badania skupiają się na zbadaniu możliwości kształtowania form rzeźbiarskich, za pomocą
zewnętrznych czynników środowiskowych, oraz zbadaniu istoty tzw. „materiałów inteligentnych” (ang.
smart materials), czyli substancji, które reagując na zmianę tych czynników, dostosowują swoje
właściwości fizyczne czy chemiczne poprzez korektę swojej wewnętrznej struktury. Punktem wyjścia dla
podjęcia tej problematyki jest bezpośrednia analogia do epigenetyki - nauki badającej możliwości
występowania mutacji genetycznych, zainicjowanych przez silne oddziaływanie czynników zewnętrznych
(również kulturowych), a także prawdopodobieństwa osiągnięcia przez człowieka umiejętności
samokształtowania własnego genotypu.
Moją uwagę przykuła ciecz ferromagnetyczna (tzw. ferrofluid). Specyfika owej substancji jawi się jako
pretekst do rewizji idei samej inteligencji, zarówno tej indywidualnej jak i zbiorowej oraz sztucznej.
Nie trudno przecież zauważyć, że tak Człowiek, jak i (w szerszej perspektywie) Społeczeństwo, również
są systemami zdolnymi do planowej, wewnętrznej reorganizacji. Przyjmując taki punkt widzenia, można
wszystkie te systemy potraktować podobnie jak inne substancje inteligentne i wykorzystać, jako

samokształtowalny materiał rzeźbiarski.
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NERW Group (Joanna Malinowska, Patryk Lichota, Krystian Klimowski)
Scientific research through artistic practice
In our performance we present the main research areas, methodology and goals of the interdisciplinary
artistic and research group NERVE. Our creations are determined by the scientific interests of the group
members that oscillate between themes such as neural correlates of consciousness, interpretation of sense
impressions, virtual reality, man-machine communication, neuroplasticity, transhumanism or the philosophy
of mind. Thanks to using intermedia means of expression theoretical concepts acquire form – their direct
realisation that can be experienced. Aesthetic values are equal to the cognitive ones as every project
is an artistic answer to specific philosophical and scientific problems. Because of the use of advanced
techniques (usually prepared specifically for the presentation of considered problems), the works of
NERVE naturally generate further ideas and solutions for the given issues. The group’s postulate
is the assumption that art may be a valuable research instrument. Aesthetic forms allow for special contact
with the recipients and their reactions (impossible to evoke in a laboratory) that can be read and
interpreted in scientific ways and used as material for further artistic endeavour. During the performance
we present the key project of NERVE that is ODA di NEURO installation (2012) as well as the newest
ideas that are still in a preparation phase.
///
Badania naukowe poprzez praktykę artystyczną
W swoim wystąpieniu prezentujemy główne obszary badawcze, metody pracy oraz cele
interdyscyplinarnej grupy artystyczno-badawczej NERW. Nasza twórczość zdeterminowana jest przez
naukowe zainteresowania jej członków, oscylujące wokół takich obszarów tematycznych, jak
np. neuronalne korelaty świadomości, interpretacja wrażeń zmysłowych, wirtualna rzeczywistość,
komunikacja człowiek-maszyna, neuroplastyczność, transhumanizm czy filozofia umysłu. Poprzez
wykorzystanie intermedialnych środków wyrazu teoretyczne koncepcje zyskują formę, tj. bezpośrednią,
doświadczalną realizację. Wartości estetyczne stoją tutaj na równi z poznawczymi – każdy projekt jest
artystyczną odpowiedzią na konkretne problemy filozoficzno-naukowe. Prace, ze względu
na wykorzystanie zaawansowanej techniki, zazwyczaj opracowywanej specjalnie na potrzeby
prezentacji danego zagadnienia, same generują kolejne pomysły i rozwiązania. Postulatem grupy jest
założenie, że sztuka może być cennym instrumentem badawczym. Formy estetyczne pozwalają
na szczególny kontakt z odbiorcą i jego reakcjami (których nie sposób wyzwolić w laboratorium),
dającymi się naukowo odczytać i interpretować, jak również uczynić z nich materiał dla dalszych prac
artystycznych. Podczas wystąpienia przedstawimy zarówno kluczowy projekt NERWu, jakim jest
instalacja ODA di NEURO (2012), jak i najnowsze pomysły, będące w fazie przygotowań.

!
!

KEYNOTE SPEAKER: prof. Ewa Domańska (Adam Mickiewicz University, Poznan)
Posthumanist Personhood and Alter-Native Modernities
In the article “What is a Historical System?”, Hayden White writes about choosing an ideal ancestry that
allows societies to create a collective identity by establishing connections to a desired past, peopled by
divine or human heroes. He calls this process “retroactive ancestral constitution”. I will put this idea
in the framework of ecological humanities and recent discussions about treating indigenous ways of
knowing as complementary to Western epistemologies. I will refer to “new animism” as discussed by
Philippe Descola, Graham Harvey and Eduardo Viveiros de Castro, and relate it to radical thinking and
ideas of altermodernity (as conceptualized by Michael Hardt and Antonio Negri). In this context, I will
ask, what would happen if a certain group were to choose animal (or other non-human entities such as
plants or things) as ancestors rather than human ones? What kind of future could follow from such
a choice?
///
Posthumanistyczna persona i alter-natywne nowoczesności
W artykule „Czym jest system historyczny?” Hayden White napisał, że po okresie kryzysów, wojen,
rewolucji czy katastrof odradzająca się społeczność odbudowuje swoją tożsamość odwołując się
do pożądanej przeszłości i wybierając idealnych przodków, którymi są bohaterowi, mityczni herosi lub
bogowie. Określa ten proces mianem “retrospektywnej konstytucji przodków”. W wystąpieniu

umiejscowię tę ideę w ramach humanistyki ekologicznej i ostatnich dyskusji na temat możliwości
traktowania wiedz tubylczych jako równoważnych z zachodnioeuropejskimi systemami wiedzy. Odniosę
się do koncepcji „nowego animizmu” w ujęciu Philippe’a Descoli, Grahama Harveya i Eduarda Viveirosa
de Castro i do idei alternatywnych nowoczesności w rozumieniu Michaela Hardta i Antonio Negriego.
Zastanowię się, jak w zaznaczonym wyżej kontekście można odpowiedzieć na pytanie, co stałoby się,
gdyby jakaś grupa wybrała obecnie na swojego przodka nie człowieka, lecz zwierzę lub inną formę
nie-ludzkiego istnienia, jak roślinę lub rzecz. Jaką przyszłość mógłby przynieść taki wybór?
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dr. Kirsten Johannsen (Zurich University of the Arts)
Stay Tuned - Humans in Extreme Surroundings
This interdisciplinary research looks into human affects and feelings in harsh and isolated surroundings.
It posits outer space as the most extreme environment where humans could sojourn, and explores
the implementation of works of art into the space habitat and their possible benefits for the individual.
It questions the potential of artworks to help spacefarers cope with psychological and socio-psychological
constraints they are likely to experience as commonly described in the literature concerning humans
in extreme environments. The five headings covered are »Limitlessness«, »Placelessness«, »Sensorialness«,
»Homelikeliness«, and »Closenessness«. The categories expose the physical, geographical, sensorial,
social and individual liveworld the sojourner will live in. Together, these categories outline a novel artistic
practice which interlinks the artist with scientific demands, and present artworks as a supportive aid and
sustainable aesthetic tool. These interdisciplinary works of art can provide astronauts with relaxation and
meaningful occupation. They are sensitive to human needs and can counteract spatial disorientation,
sensorial and social understimulation as well as the Earth-out-of-view phenomenon. In addition to these
benefits, artistic applications will provide the cosmic recipient with virtual closeness and in so doing will
connect he astronaut with Earth and its unique phenomena – qualities that are interpreted as beneficial
while being off the planet.
///
Stay Tuned - ludzie w ekstremalnych otoczeniach
Ten interdyscyplinarny projekt zwraca uwagę na ludzkie afekty i uczucia w trudnym i odizolowanym
otoczeniu. Zakłada, że przestrzeń kosmiczna jest najbardziej ekstremalnym środowiskiem, gdzie
człowiek może przebywać i odkrywać umiejscowienie dzieł artystycznych i ich możliwe korzyści dla
jednostki. Zadaje pytanie o potencjał takich dzieł jako pomoc dla astronautów w radzeniu sobie
z psychologicznymi i socjologiczno-psychologicznymi ograniczeniami, których doświadczanie często
opisywane jest w literaturze zajmującej się tematem ludzi w ekstremalnych środowiskach. Pięć
n a g ł ów ków t o > L i m i t l e s s n e s s < , > P l a c e l e s s n e s s < , > S e n s o r i a l n e s s < , > H o m e l i ke l i n e s s <
>Closenessness<. Te kategorie ukazują fizyczny, geograficzny, sensualny, społeczny i indywidualny
charakter biomu, w którym człowiek będzie żył. Po połączeniu, wszystkie te kategorie podkreślają
nowatorską praktykę artystyczną, która łączy artystę z wymogami naukowymi i prezentuje dzieło sztuki
jako czynnik pomocniczy i poręczne narzędzie artystyczne. Te interdyscyplinarne dzieła sztuki mogą
zapewnić astronautom relaksujące i refleksyjne zajęcie. Są one wrażliwe na ludzkie potrzeby i mogą
przeciwdziałać dezorientacji przestrzennej, sensorycznej i niedoborowi relacji społecznych, a także
zjawisku Ziemi poza zasięgiem wzroku. Oprócz wspomnianych korzyści, dzieła zapewniać będą
poczucie wirtualnej bliskości z Ziemią swoim kosmicznym odbiorcom, co jest wartością nie do
przecenienia w sytuacji przebywania poza planetą.
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dr. Agnieszka Jelewska (Adam Mickiewicz University, Poznan)
Life Resilience in Post-technological Time
Resilience is nowadays one of the crucial term in which we recognize systematic and hybrid life. After
humanistic abyss between human and non-human, through expanding post-humanistic thinking about
relational personhood we are entering definitions of the resilient life as being made up of systems which
exists in constant danger and a state of anxiety coming with this. This life in order to survive must be
elastic, stretchy and regenerative. It not just means that if we all (human and non-human) “living
dangerously” we are doomed just to contemplate our extinction in planetary perspective (B. Evans,
J. Reid, 2014) but rather through recognizing the signs of resilience processes we should generate
a powerful responses to it. Taking into real consideration bio-political power, complicated forms of control

of life and the consequences of gestures performed in Anthropocene we should deeply rethink what does
it mean “becoming-other-than-human” and how we “can learn to live and die at the end of the world and
beginning of new ones” (A. Mitchell, 2014). According to this, it is worth to re-exam “insecurity” as a vital
possible condition of our existence with all aporias, breaks, distractions in science, art and also methods
and modes of teaching in university studies. As McKenzie Wark wrote pointedly: “Salvation is
unthinkable, resilience is all about survival“.
///
„Wytrzymałość” życia w czasach post-technologicznych
„Wytrzymałość” (resilience) to obecnie jedno z ważniejszych pojęć, poprzez które rozpoznajemy
systemowy i hybrydyczny wymiar życia. Po humanistycznej przepaści wytworzonej pomiędzy ludzkim
i nie-ludzkim, poprzez poszerzanie posthumanistycznego myślenia o relacyjnej podmiotowości
wkraczamy w obszar definiowania wytrzymałości życia tworzonego w ramach systemowych struktur,
które istnieje w sytuacji ciągłego zagrożenia i związanego z nim niepokoju. Tak rozumiane życie, aby
przetrwać musi być elastyczne, rozciągliwe i podatne na regenerację. Jednak sytuacja ta nie oznacza
jedynie tego, że my wszyscy (ludzie i nie-ludzie) „żyjąc niebezpiecznie” jesteśmy skazani jedynie
na kontemplację procesu naszego wymierania w perspektywie planetarnej (B. Evans, J. Reid, 2014),
ale raczej poprzez rozpoznanie znaków procesu uelastyczniania powinniśmy generować znaczące
odpowiedzi na ten stan rzeczy. Biorąc pod uwagę biopolityczną władzę, skomplikowane formy kontroli
życia i konsekwencje gestów dokonywanych w Antropocenie, powinniśmy poważnie przemyśleć,
co oznacza „stawanie się-innym-niż-człowiek” i jak możemy „uczyć się żyć i umierać u kresu jednego
świata i początku nowych” (A. Mitchell, 2014). Dlatego właśnie warto ponownie rozważyć kategorię
„niepewności” jako witalną możliwość dla kondycji naszego istnienia ze wszystkimi aporiami,
przepięciami i dystrakcjami zarówno w nauce, sztuce, jak i metodach i modusach uczenia w ramach
studiów uniwersyteckich. Jak pisał McKenzie Wark: „Zbawienie jest już nie do pomyślenia, wytrzymałość
dotyczy wyłącznie przetrwania”.
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dr. Anna Nacher (Jagiellonian University, Kraków)
Towards non-anthropocentric media theory
In my presentation I would like to seek the possibilities for outlining the non-anthropocentric media theory,
grounded in the idea of media as the means of mobilization of different - yet equally important –
agencies, be it human or non-human actors (including not only plants and animals but also objects
endowed with communication abilities). I am going to illustrate such possibilities with the example of
a project by David Dunn and James P. Crutchfield, The Sound of Light in Trees The Acoustic Ecology of
Pinyon Pines, where sound art meets the advanced research on climate change. The conceptual
inspiration of my effort comes from, among others, the scholarly exchange of ideas on relational objects
between Bruno Latour and proponents of speculative realism (especially Graham Harman). This discussion
shows how understanding of media shifts towards the attempts to account for organic processes as well as
the acts of mediation (as argued by Joanna Zylinska and Sarah Kember in „Life After New Media.
Mediation As a Vital Process”, MIT Press 2012)
///
W stronę nieantropocentrycznej teorii mediów
Bazując m.in. na przykładzie projektu Davida Dunna i Jamesa P. Crutchfielda The Sound of Light in Trees:
The Acoustic Ecology of Pinyon Pines, w którym sound art przenika się z badaniami naukowymi nad
zmianą klimatyczną,
chciałabym nakreślić możliwości
konceptualizacji posthumanistycznej teorii
mediów. Miałaby ona mocniej uwzględniać równoprawność różnorodnych sprawczości – w tym aktorów
świata pozaludzkiego takich, jak zwierzęta, rośliny oraz wyposażone w możliwości komunikacji
przedmioty. Inspiracją dla tego rodzaju przedsięwzięcia jest m.in. dyskusja wokół kategorii obiektów
relacyjnych między Bruno Latourem a przedstawicielami realizmu spekulatywnego (zwłaszcza Grahama
Harmana) a ogólniej – rozumienie technologii medialnych nie tylko jako artefaktów, ile jako procesów.
Stąd punkt ciężkości przesuwa się – jak to pokazują Joanna Zylinska i Sarah Kember w książce
„Life After New Media. Mediation as a Vital Process” (MIT Press 2012) – w stronę pojęcia mediacji oraz
ku rozumieniu informacji mocniej związanym z procesami organicznymi.
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Konstanty Szydłowski (Universität der Künste, Berlin)
Seeking the voice. On the media anthropomorphism
Thanks to the industrial production of digital recording devices and to applied storage strategies we deal
not only with overwhelming quantities of images but also with uncanny possibilities of an acoustical
reproduction and a manipulation of nearly any sound. In the present technological context, with all
the hitech devices and its interface design, structures, networks, codes and signals – often used as
a resource as well as the subject of the critique immanent to some works of art, especially in case of so
called media art – one can identify a growing psychopathological urge to project human qualities on
objects. The perceived environment of an individual turns from being surrounded by things, tools and
other people to a network of interfaces, that strengthen technological animism. On one hand there is
a certain continuity of the hybridized environment of communicational interdependencies, which could be
researched as a certain prehistory of particular devices as cultural technics. On the other, there is a clear
breach in listening practices due to the intensity of the present usage of acoustical devices. This change
unlike the pictorial one is more discreet and involves a deeper connection to the identity of the listener,
often supported by the illusion of “getting direct to the head”, beyond any interface, which is not true, but
has its reason, that lies in the specificity of the hearing sense and a hardly controllable imposition of the
technical anthropomorphism.
///
W poszukiwaniu głosu. O antropomorfizmie mediów
Dzięki przemysłowej produkcji cyfrowych narzędzi do nagrywania i stosowanych strategii
przechowywania mamy do czynienia nie tylko z przytłaczającą liczbą obrazów, lecz także
z niepokojącymi możliwościami odtwarzania dźwięku i niemal nieograniczonej jego manipulacji.
W aktualnym kontekście technologicznym (wraz ze wszystkimi nowoczesnymi urządzeniami i designem
ich interface’ów, strukturami, łączami, kodami i sygnałami), w równej mierze często traktowanym jako
tworzywo, jak i sam temat immanentnej krytyki, w przypadku niektórych dzieł sztuki w szczególności tzw.
sztuki mediów, można odkryć wzrastającą psychopatologiczną potrzebę przypisywania ludzkich cech
przedmiotom. Środowisko danego indywiduum, dotąd postrzegane jako bycie otoczonym rzeczami,
narzędziami i innymi ludźmi, przeobraża się w sieć interface’ów, które wzmacniają technologiczny
animizm. Z jednej strony mamy do czynienia z pewną ciągłością hybrydowego środowiska
komunikacyjnych współzależności, którą można badać w ramach prehistorii poszczególnych urządzeń
jako technik kultury. Z drugiej strony istnieje wyraźny przełom w praktyce słuchania spowodowany
intensywnym stosowaniem urządzeń dźwiękowych. Zmiana ta, w przeciwieństwie do wizualności, jest o
wiele bardziej dyskretna i dokonuje się w głębszym związku z tożsamością słuchacza, nierzadko
wzmacniana złudzeniem „wchodzenia wprost do głowy”, poza pośrednictwem interface’u, co oczywiście
jest nieprawdą, ale ma swój sens, który tkwi w specyfice zmysłu słuchu oraz w narzucającym się
technicznym antropomorfizmie, który z trudem daje się kontrolować.
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Elizabeth McTernan (Independent Artist)
The Coastline Paradox: Measuring a Nameless Island in the Perpetually Regenerative, High- resolution
Present Moment
According to L. F. Richardson’s coastline paradox, one could wind a ruler around every single pebble
and grain of sand on an island’s perimeter so thoroughly that its seemingly finite length actually unfurls
into millions of kilometers. For my project The Coastline Paradox: Measuring a Nameless Island, I made
onsite 1:1 measurements of a whole island – in particular, a nameless island in Denmark that recently
emerged from the sea and may soon disappear – with rope, thumbs, hands, arm’s lengths. Meanwhile,
my team and I were relentlessly foiled by the fickle shoreline, its tiny, vulnerable perimeter made
dramatically dynamic by the tides, waves, and rotting seaweed. Here, the fieldwork, on one hand, fell
apart as science and, on the other hand, emerged as ontological situation, framing paradoxes of
empiricism and imperialism: Cartography's gridded legacy of human empire and knowledge was
momentarily dissolved in the relationship of body to shore, in a collapse between map and territory.I
have further tied this together with research done at BIPM in Sevres, France, and BESSY in Berlin,
Germany. Does the possession of huge quantities of information and representations bring us closer to our
world or lead us further into unearthly abstraction? My art works navigate these perceptual and
conceptual rifts via direct bodily gesture in the liminal passages of temporal geographies and the giant
map that is human Knowledge. They provide a narrative frame for the reconsideration of perception,

to set the curved horizon of landscape into tension with the square horizons of images, documents,
screens, and speakers.
///
Paradoks Linii Brzegowej: mierząc nienazwaną wyspę w wiecznie odnawiającym się w wysokiej
rozdzielczości momencie teraźniejszości
Zgodnie z paradoksem linii brzegowej L. F. Richardsona, można by owinąć linijkę dookoła każdego
kamyka i ziarnka piasku tworzącego granicę wyspy w taki sposób, by pozornie skończona długość
w rzeczywistości rozciągała się na tysiące kilometrów. W moim projekcie, zatytułowanym The Coastline
Paradox: Measuring a Nameless Island przeprowadziłam pomiary na terenie całej wyspy - konretnie
bezimiennej wyspy w Danii, która niedawno wyłoniła się z morza i wkrótce może zniknąć - przy pomocy
liny, kciuków, dłoni, czy długości ramion. W tym samym czasie, wraz z moim zespołem byliśmy
nieustannie zwodzeni przez kapryśną linię brzegową, jej cienką, podatną granicę, dynamicznie
zmieniającą się, pod wpływem prądów morskich, fal, oraz gnijących wodorostów. W tej sytuacji nasza
praca przestała być pracą naukową, a zamiast tego wyłoniła się ontologiczna sytuacja, ujawniając
paradoksy empiryzmu i imperializmu. Kartograficzna siatka dziedzictwa ludzkiego imperium i wiedzy
uległo momentalnemu rozpuszczeniu w relacji między ciałem, a brzegiem, w rozdźwięku między mapą a
terytorium. W drugiej części projektu powiązałam swoją pracę z badaniami przeprowadzonymi we
francuskim BIPM w Sevres, oraz niemieckim BESSY w Berlinie. Czy posiadanie ogromnej ilości informacji i
reprezentacji zbliża nas w jakikolwiek sposób do naszego świata, czy raczej pcha nas dalej w kierunku
nieziemskich abstrakcji? Moja praca artystyczna przeprowadza te percepcyjne i konceptualne szczeliny
poprzez bezpośrednie cielesne gesty w fazach przejścia tymczasowych geografii i gigantycznej mapie
ludzkiej Wiedzy. Zapewniają one narracyjną ramę dla namysłu nad percepcją. Pozwalają na stan
napięcia między zakrzywionym horyzontem krajobrazu, a prostokątnymi horyzontami obrazów, zdjęć,
dokumentów i wypowiedzi.
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dr. hab. Rafał Syska (Jagiellonian University, Kraków)
SnorriCam – modern forms of subjectivity in audiovisual media
The speech will be focused on the analysis of the SnorriCam technique in film, television and media art, as
well as reasons and consequences of its popularity among contemporary artists. SnorriCam is a special
gear put on actors on the set, which allows them to intensify sensory experiences and explore the sphere
of subjectivity. This technique was first used in 60s. (Seconds, 1966, dir. John Frankenheimer), in 70s.
(Mean Streets, 1973, dir. Martin Scorsese) and in 80s. (Angst, 1983, dir. Gerard Kargl). The remarkable
explosion of its popularity occurred in 90s. and is being continued nowadays. SnorriCam seems to be
a response to modern forms of subject-object relations in everyday life and went together with the new
audiovisual landscape as well.
///
SnorriCam – nowoczesne formy subiektywizacji audiowizualnego przekazu
Tematem wystąpienia jest analiza przyczyn i konsekwencji wykorzystywania przez współczesnych
twórców filmu (a także telewizji i media-artu) techniki określanej mianem SnorriCam. Pod tą nazwą
ukrywa się specjalna uprząż zakładana na ciało aktora, która unieruchamia tułów wykonawcy,
pozwalając na intensyfikację wrażeń sensomotorycznych bohatera i eksplorację sfery subiektywnego.
Technologia ta wykorzystywana była już w latach 60. (Twarze na sprzedaż, 1966, reż. John
Frankenheimer), latach 70. (Ulice nędzy, 1973, reż. Martin Scorsese), a potem w latach 80. (Strach,
1983, reż. Gerard Kargl). Prawdziwy rozkwit techniki nastąpił dopiero w latach 90. XX wieku i trwa
do dziś, stanowiąc odpowiedź na nowe formy związków nadawczo-odbiorczych i wpisując się w pejzaż
audiowizualny współczesnego świata.
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Natalia Juchniewicz (University of Warsaw, University of Social Sciences and Humanities)
Post-phenomenological approach in the studies on human-technology relations
The aim of the speech would be to show how post-phenomenology (Don Ihde) is useful for
the contemporary analysis of human-technology relations. Its main categories (embodiment, hermeneutics,
alterity, background, and relational ontology) and their presence on the different levels of analysis
(individual, social and cultural) offer new language of description of that how humans create the external
world of objects and how this creation can be interpreted, researched and understood (Verbeek).

Postphenomenology takes into account the phenomenon of technology in a much wider meaning than it is
in the classic philosophy (see Husserl, Heidegger, Marleu-Ponty). The essential aspect of
postphenomenology is the importance of the subject-object relation, since both these notions are still
important and necessary, which makes post-phenomenology the main critique of actor-network theory
(Callon,Latour). Being focused on the material hermeneutics and ontology of things, post-phenomenology
gives a chance to look at the new technology (Internet, robots, prostheses) as the new epistemology and
extension of the human being.
///
Post-fenomenologia w studiach nad relacją człowiek-technologia
Celem referatu jest wskazanie, w jaki sposób post-fenomenologia techniki (Don Ihde) jest użyteczna dla
współczesnych analiz relacji człowiek-technologia. Jej główne kategorie (tzn. ucieleśnienie,
hermeneutyka, inność, tło, ontologia relacyjna) oraz ich obecność na różnych poziomach analizy
(indywidualnym, społecznym, kulturowym) oferują nowy język opisu tego, w jaki sposób ludzie tworzą
zewnętrzną sferę przedmiotową oraz jak owo tworzenie może być interpretowane, badane oraz
rozumiane (Verbeek). Post-fenomenologia techniki bierze pod uwagę fenomen technologii w znacznie
szerszym sensie, niż ma to miejsce w klasycznej filozofii (zob. Heidegger, Husserl, Merleu-Ponty).
Istotnym aspektem post-fenomenologii jest zachowanie relacji podmiot-przedmiot, co czyni z niej główną
krytykę teorii aktora-sieci (Callon, Latour). Będąc zorientowaną na hermeneutykę materialną i ontologię
przedmiotów, post-fenomenologia daje szansę spojrzenia na nowe technologie (Internet, roboty, protezy)
jako na nową epistemologię i rozszerzenie (extension) istoty ludzkiej.
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dr. Rafał Ilnicki (Adam Mickiewicz University, Poznan)
Drivers of self or what remains after the destruction of subjectivity by technics
Contemporary technicization performs systematic destruction of subject and subjectivity appurtenant to
her/him. Subject con not function anymore as responsible and carrying about himself/herself unity but is
being constantly dissipated by technically programmed events. This causes that subject can not maintain
his/hers stability – permanently exists in the state of crisis. It does not mean subject is being annihilated.
Subject operates in constitutive for technicized culture eidetic dispersion. Wherefore the place of
consistent and stable subject occupy unstable and dispersed drivers of self. From this paradoxical ground
of postechnological subjectivity emerges possibility of new ways of being human. This perspective will be
the ground for sketch of new phenomenological projects concentrated on researching the performance of
human self in technical mediation of experience.
///
Sterowniki jaźni, czyli o tym, co pozostaje po destrukcji podmiotowości przez technikę
Współczesna technicyzacja dokonuje systematycznej destrukcji podmiotu i przynależnej mu
subiektywności. Nie może on funkcjonować już jako odpowiedzialna i troszcząca się o siebie całość, lecz
zostaje nieustannie rozpraszany przez zaprogramowane technicznie wydarzenia. To powoduje, że nie
może on utrzymać swojej stabilności – permanentnie istnieje w stanie kryzysu. Nie oznacza to jednak,
że podmiot zostaje unicestwiony. Funkcjonuje w konstytutywnym dla stechnicyzowanej kultury
rozproszeniu ejdetycznym. Dlatego też miejsce stałego i stabilnego podmiotu zajmują niestabilne
i rozproszone sterowniki jaźni. Z tej paradoksalnej rozproszonej podstawy post-technologicznej
podmiotowości wyłania się możliwość nowego sposobu bycia człowieka. Tej perspektywie poświęcony
będzie zarys nowej fenomenologii badającej działanie ludzkiej jaźni w zapośredniczeniu technicznym
doświadczenia.
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dr. hab. Tomasz Misiak (Independent Researcher)
Viral inflammation of the sound art. For example of the MP3 Deviation Yasunao Tone
Yasunao Tone - a tireless advocate of collective improvisation and an active participant in the activities of
the Japanese faction of the Fluxus group - take a contemporary attempts to use advanced digital
technology to broaden the material possibilities of sound art. One of his recent projects: "MP3 Deviation”
is a collaboration with a team of researchers describe a new aesthetic trends in contemporary computer
music (New Aesthetics In Computer Music - NACM) led by Tony Myatt of Music Research Center at
the University of York in the UK. The aim of the project was to create software that would allow
interference with MP3 files. During operation managed to create the opportunity to generate several

errors in the audio file, and then use these errors to play again. Yasunao Tone’s artistic works fit in
proclaimed by Kim Cascone "aesthetic of failure.”
What are the opportunities within the contemporary experiments with sound carries this attitude? What is
the purpose of conscious manufacturing errors and computer viruses in the context of artistic creation? Is
this kind of activities are changing our approach to technology - to the expectations of her bound? And
finally, whether such actions affect significantly to the same aesthetics understood broadly as a reflection
on the experience of senses? These and related questions are the starting point for the proposed
discussion.
///
Wirusowe zapalenie sztuki dźwięku. Na przykładzie MP3 Deviation Yasunao Tone
Yasunao Tone – niestrudzony orędownik kolektywnej improwizacji oraz aktywny uczestnik działań
japońskiego odłamu grupy Fluxus – podejmuje się współcześnie prób wykorzystania zaawansowanych
technologii cyfrowych w celu poszerzenia materiałowych możliwości sztuki dźwięku. Jeden z jego
ostatnich projektów „MP3 Deviation” to efekt współpracy z zespołem badaczy opisujących tendencje
nowej estetyki współczesnej muzyki komputerowej (New Aesthetics In Computer Music – NACM)
prowadzonym przez Tony’ego Myatta z Music Research Center na brytyjskim University of York. Celem
projektu miało być stworzenie oprogramowania komputerowego, które umożliwiałoby zakłócanie plików
MP3. W trakcie pracy udało się stworzyć możliwość wygenerowania kilkunastu błędów w pliku
dźwiękowym, a następnie wykorzystania tych błędów do ponownego odtwarzania.
Działania artystyczne Yasunao Tone wpisują się w proklamowaną niegdyś przez Kima Cascone „estetykę
usterek”. Jakie możliwości w ramach współczesnych eksperymentów z dźwiękiem niesie ze sobą ta
postawa? Jaki jest cel świadomej produkcji błędów i wirusów komputerowych w kontekście twórczości
artystycznej? Czy tego rodzaju działania zmieniają nasze podejście do technologii – do oczekiwań z nią
wiązanych? I wreszcie: czy tego rodzaju działania wpływają znacząco na samą estetykę rozumianą
szeroko jako namysł nad doświadczeniami zmysłowymi? Te i pokrewne pytania stanowią punkt wyjścia
do proponowanych rozważań.
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Justyna Stasiowska (Jagiellonian University, Kraków)
Soft machine – somatic instrument
Maryanne Amacher treats audience ears as intruments. She explains, that the somatic aspect of sound
perception became the focal point for her and other composers’ practice in the 20th century, because :
Our ears act as instruments in responding to music, sounding their own tones in addition to the music in
the room, like another instrument joining the orchestra. Neuroanatomy responds and gives shape to the
most subtle traces of acoustic information. We hear tones other than the given acoustic toes taking their
shape inside our ears, as the membrane vibrates in response to the given acoustic tones. In music as we
know it, such tone responses have been repressed. They have a subliminal existence, suppressed within
the complex timbres of music. We're not aware that they exist, or that we're actually creating them as
listeners. The experience of our own processing isn't available to us. I want to release this music, bring it
out of subliminal existence1.
Amacher refers to the state of unconscious sound perception and to what she defines as the subliminal
existence, i.e. the complex psychosomatic reactions that change the way we understand the process of
perception. The artist amplifies the active role of receiver making the otoacoustic research the backbone
of her compositions. When encountering Amacher work we cannot no longer make a clear distinction
on passive and active listener. Amacher research on otoacoustic emission which are the tones generated
by inner ear, show that the receiver becomes a device used in composition, whose hearing apparatus is
used. This situation can be described as affective attunement, where the audience becomes a vibrating
membrane during the performance. This artistic strategies employed in sound installation changes
the status of listener in the performance, who becomes a somatic instrument.
Using the performance studies perspective I want to analyse the Brian Massumies notion treating senses
as a technology using Amacher sound installation as an example. It will present the constant shifting of
receivers status in performance employing sound. Showing, that the division of the senses is no longer

Dr. Eliot Handelman, Ears as Instruments: Minds Making Shapes. Interview with Maryanne Amacher, http://
www.colba.net/~eliot/amacher.htm (12.12.2012).
1

legible, I will present the concept of Third Ear, term used by Amacher to explain the technological hybrid,
that emerges from the vibrating connection of somatic and electronic transmitters.
///
Delikatny mechanizm – somainstrument
Maryanne Amacher stwierdza, że uszy funkcjonują niczym instrumenty. Reakcje neuronalne pozwalają
na określone pobudzenie, które prowadzi do stworzenia kształtów i przestrzeni. Nie jesteśmy świadomi
ich obecności i naszego uczestnictwa w procesie odbioru dźwięku2. W swoich instalacjach traktowała
narząd słuchu odbiorcy jako instrument. Wykorzystując badania z zakresu otoakustyki dążyła
do stworzenia psychoakustycznych iluzji przy pomocy audioartowych instalacji. Wykorzystując spektrum
zarówno dźwięków słyszalnych jak i niesłyszalnych skupiała się na tym, co pozostaje poza sferą
świadomej percepcji. Reakcje neuronalne pozwalają na określone pobudzenie, które prowadzi
do stworzenia kształtów i przestrzeni. Nie jesteśmy świadomi ich obecności i naszego uczestnictwa
w procesie odbioru dźwięku. W przypadku instalacji Amacher wytwarzanie dźwięku przez aparat
słuchowy funkcjonowało jako jeden z wielu elementów kompozycji amplifikując aspekty naszego
funkcjonowania niezauważalne w inny sposób. Odbiorca stawał się membraną współtworząc
doświadczenie. Działania Amacher idealnie obrazują stwierdzenie Briana Massumiego, że zmysły
stanowią jedną z technologii w akcie percepcji. Zmuszają również do ponownego przemyślenia
obecności odbiorcy i sposobu, w jaki ciało służy wytworzeniu doświadczenia w działaniach
artystycznych. Brian Massumi pokazując rodzaj relacji jaki ma odbiorca z wykonawcą używa określenia
affective attunement3. Nie istnieje jako bierny uczestnik, lecz aktywnie odbiera przetwarzając wibracje z
zewnątrz i łącz z własnymi. Wychodząc od wskazania na aktywny i kreatywność odbiorcy w
doświadczeniu projektowanych przez Amarcher chciałabym
skoncentrować się na działaniach
dźwiękowych skupionych na wykorzystaniu aparatu percepcyjnego jako instrumentu przy użyciu
spectrum dźwięków słyszalnych jak i niesłyszalnych. Proponowana przez artystkę konstrukcja
doświadczenia wykorzystująca badania otoakustyczne zmusza do rewizji statusu odbiorcy somaintrumentu, na którym nie tylko gra Amarcher, ale również on sam. Perspektywa zwrotu
afektywnego posłuży mi do przemyślenia sytuacji performatywnego oddziaływania dźwiękiem na
odbiorcę. Ten rodzaj działań zmienia również status naszych zmysłów w doświadczeniu dźwiękowym,
dlatego artystka używa określenia "trzecie ucho".
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dr. Piotr Marecki (Jagiellonian University, Kraków)
Nick Montfort's textual machines
Nick Montfort creates in literary generes that could be described as highly computational (eg. interactive
fiction, story generators, poetry generators). Noah Wardrip-Fruin points out that such programmed works
have three layers: code, process and output. The last works by theis artist (World Clock and Nanowatt,
both from 2013) seem to play with the form of the novel. Especialy, the World Clock , which is a novel
originating from the field of digital media, written and generated in Python. The aim of the programmer/
writer was to realize in practice a work devised by Stanisław Lem in 1982, which would describe one
human minute around the world. The 165-line program outputs 1440 random short stories, which are
connected with the Pytz timezones definitions, and the final efect is typset and printed, so it becomes
a material book. The presentation shall include a discussion of both the generator producing the novel
and the material platform, which is the medium for the text.
///
Tekstowe maszyny Nicka Montforta
Nick Montfort jest twórcą gatunków literackich, które można określić jako „highly computational” (np.
„Our ears act as instruments in responding to music, sounding their own tones in addition to the music in the room,
like another instrument joining the orchestra. Neuroanatomy responds and gives shape to the most subtle traces of
acoustic information. We hear tones other than the given acoustic toes taking their shape inside our ears, as the
membrane vibrates in response to the given acoustic tones. In music as we know it, such tone responses have been
repressed. They have a subliminal existence, suppressed within the complex timbres of music. We're not aware that
they exist, or that we're actually creating them as listeners. The experience of our own processing isn't available to us.
I want to release this music, bring it out of subliminal existence.” [w:] Dr. Eliot Handelman, Ears as Instruments: Minds
Making Shapes. Interview with Maryanne Amacher, http://www.colba.net/~eliot/amacher.htm (12.12.2012)
2

3

Brian Massumi, Semblance and Event. Activist Philosophy and Occuren Arts, op.cit, s. 112.

interactive fiction, story generators, poetry generators). Noah Wardrip-Fruin wskazuje na trzy poziomy
takich zaawansowanych informatycznie utworów: kod, proces i efekt końcowy (output). Ostatnie utwory
artysty z Cambridge (Zegar światowy i Nanowatt z 2003 roku) wydają się
w polu mediów cyfrowych
grą z formułą powieści. Zwłaszcza Zegar światowy (2013) jest powieścią napisaną i wygenerowaną w
programie Python. Celem programisty i pisarza było zrealizowanie dzieła wymyślonego przez
Stanisława Lema w 1982 roku, które opisywać miało jedną minutę ludzkości. Zawierający 165 linii
program losuje 1440 krótkich historii, które łączone są z definicją stref czasowych Pytz, następnie
uzyskany efekt końcowy składany i drukowany jest jako fizyczna książka. W trakcie prezentacji
omówiony zostanie zarówno aspekt działania maszyny produkującej powieść, jak i materialna platforma,
będąca nośnikiem tekstu.
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Jeff Gburek (Independent artist)
Re-framing listenership & the body of sound
The issues surrounding field recordings and how this practice changes one's mode of listening to such
a degree that a new organ is formed in the body, a new attention, therefore a new body. One enter into
"listenership" I've decided to make a new meaning for this word "listenership" -- which normally means
a radio station's audience. like a friendly relationship is a friendship, the deeply listening relationship to
sound is a listenership. A faculty of perception that develops with practice-- a physical and mental
discipline. And while it's not necessary to make phonographies in order to listen acutely there is a phase
of learning to be quiet that comes with the recording process. This can be one's initiation into
"listenership". This faculty of deeply listening or listenership is the area I would like to describe on terms of
my own work with shortwave radio and "la recherche pour les temps perdu" and the idea of the "long
term relationship" with art. So perhaps i've rather unconsciously chosen who to begin my talk with a
critique of this "wire" article. since the functions of "wire" are to inform people about new music (with a
large chunk of it's textuality given to assessments of new & re-issued musical products) it follows for me
that phonography can, in this context, far outstrip the ability of any one (or any collective) to
meaningfully critique this form of "production". this grants it a special kind of autonomy and protection. it's
not a product. it is transformed into a meaningful experience by one's listenership. phonographies can me
made and circulated or remain in an archive. the value of them depends on one's personal engagement
with them. and it will be different for each person. i've just returned from a longish trek into romania and i
am presently mourning the loss of my field recordings. because i new i would be off the grid, i decided to
us the mini-disc recorder. all went well and i was already crossing the hungarian border back into poland
when something went wrong. some hours later i realized i'd recorded over everything accidentally. it's a
bit like having a stroke and losing some memory functions. In any case, it's not the first time, so i know
there's nothing to be done about it. i have been writing about the sounds that have gone missing. but this
is just by way of introduction to what is valuable about a recording archive, even a private one. before i
went to romania i was looking through my discs to see which could be blanked for re-use. during this time
i became lost in listening to recordings from 10 years ago, 6 years ago, 4 years... and i was consistently
amazed. because they provide very detailed depictions of experiences i had completely forgotten. and
some of them which I had previously judged unworthy of being shared now seem very fresh and alive to
me and I am re-digitizing them for broader distribution. so the lesson i've learned is clear: you have to let
things mature and even forget about the fact that they ever existed before you can experience their
rebirth. Listenership therefore extends into long-term relationships with any number of objectives. but what
characterizes listenership -- being an avowed proletarian of the ear, a psychopomp of the auditory
experience. a declaration as being a citizen of proprioception-- is the dynamic of bodily focus. i will go
into some detail about what i feel happens and ask some questions about the transformational experience
of listening and it's redefinition of art and social space in the last 30 years.
///
Przeramowanie/ Zmiana znaczenia/ audytorium słuchaczy/ publiczność stacji radiowej i ciało
dźwięku
Praktyka związana z nagraniami terenowymi zmienia tryb słuchania do tego stopnia, że w organizmie
tworzy się nowy narząd, inny rodzaj uważności, a zatem nowe ciało. Kiedy po raz pierwszy spotkałem
się z pojęciem ‘listenership’, postanowiłem stworzyć nowy sens tego słowa. ‘Listenership’ – oznacza
publiczność stacji radiowej, auditorium słuchaczy. Podobnie jak przyjacielska relacja określana jest jako
“friendship”, relacja głębokiego wsłuchiwania się w dźwięki to ‘listenership’. By być wnikliwym

słuchaczem nie jest niezbędna umiejętność wykonania zapisu fonograficznego, a praktyka nagrywania
uczy jeszcze głębszego odbioru. Ta zdolność głębokiego słuchania to przestrzeń, którą chciałabym
opisać z punktu widzenia mojej pracy z krótkimi falami radiowymi i "la recherche pour les temps perdu"
oraz w kontekście idei “długotrwałego związku” ze sztuką. Zadam więc kilka pytań dotyczących
transformacji doświadczenia dźwięku oraz redefinicji przestrzeni społecznej i przestrzeni sztuki w
ostatnich 30 latach.
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Weronika M. Lewandowska (University of Social Sciences and Humanities, Warszawa)
Anatomies of sound - the transformation of post-technological musical endeavours and their interfaces
In 1976 Stelarc presented several performances in which the physical properties of the body, such as
muscle movement, were revealed with the use of sound. Technology of electrical manipulation of body is
embedded in the first experiments with electricity conducted in the eighteenth century, like those of doctor
Duchenne de Boulogne, one of the fathers of modern neurology.
The development of modern performances that experiment with musical interfaces is related to discoveries
in fields like medicine, physics, chemistry, technology, and art history. "Sonification" involves the body,
object, movement, substance and invisible processes, transforming sensory relation with the source of
the sound. In this paper I analyze activities which "bring the sound to life". They take the form of visual
experiments in which artists-researchers not only examine the issue of perception, the process of sound
formation, and its physical and acoustic properties, but they also look into processes of human life, nature
and environment, recycling of raw materials, gathering of "hidden" data, construction of memory and
visualization of interactions. Here, the creation of sound involves capturing the “invisible” information
from the sources of varying quality, triggering multiple mechanisms, constructing abstract forms that offer
a new experience of space and creativity, redefining the concept of a musical instrument, interface, and
"feedback loop”. The lecture will begin with live presentation of spatial music interface made by Osmo
Nadir, an artist who attempts to visualize the invisible processes of the sound formation, combining
analog and digital forms of expression.
///
Anatomie dźwięku - analiza przeobrażeń post-technologicznych działań muzycznych i ich interfejsów
W 1976 Stelarc zaprezentował kilka performansów, w których fizyczne właściwości ciała, tj. ruch mięśni,
zostały uzewnętrznione m.in. przez dźwięk. Technologia elektrycznego sterowania ciałem sięga
pierwszych eksperymentów z elektrycznością z XVIII wieku, w tym badań lekarza Duchenne
de Boulogne'go, jednego z ojców współczesnej neorologii. Rozwój współczesnych performansów, które
eksperymentują z interfejsami muzycznymi, splata się z odkryciami w dziedzinach takich jak medycyna,
fizyka, chemia, technologia i historia sztuki. Sonifikacja obejmuje ciało, obiekt, ruch, substancję
i niewidzialne procesy, przemieniając sensoryczną relację z źródłem dźwięku. W tym referacie analizuję
muzyczne działania, które “powołują do życia” dźwięk. Przybierają one formę wizualnych
eksperymentów, w których artyści-naukowcy zastanawiają się nie tylko nad zagadnieniem percepcji,
procesami powstawania dźwięku i jego fizyczno-akustycznymi właściwościami, ale również biorą pod
uwagę procesy życiowe człowieka, natury i środowiska, recycling surowców, zbieranie “ukrytych”
danych, postprodukcję pamięci czy wizualizację interakcji. Generowanie dźwięku polega tu na zbieraniu
“niewidzialnej” informacji ze źródeł różnej jakości, uruchamianiu wielorakich mechanizmów, czy
konstruowaniu abstrakcyjnych form, które tworzą nową przestrzeń doświadczenia i twórczości,
przeobrażając pojęcie instrumentu muzycznego, interfejsu czy “pętli feedbacku”. Referat rozpocznie
prezentacja (na żywo) przestrzennego interfejsu muzycznego, stworzonego przez Osmo Nadira, artystę,
który w swoich pracach wizualizuje niewidzialne procesy powstawania dźwięku, splatając analogowe
i cyfrowe środki wyrazu.
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KEYNOTE SPEAKER: prof. Ryszard W. Kluszczyński (University of Lodz)
Art as Posthuman Research. Reflections on the art of Ken Feingold, Stelarc, and Bill Vorn
For more then half of the century art increasingly directs our attention towards problems existing beyond
the scope of traditional artistic endeavours. The most important turn in art that we can observe in the last
decade of the XXth century although it has its beginnings in the 1950s has been prepared by three
currents of the new avant-garde: Conceptual Art, Institutional Critics, and Critical Art. All three focused
on the cognitive processes. Conceptual Art has become a theoretical reflection on art, Institutional Critics

– an analysis of art institutions, and Critical Art – a form of subversive cultural studies. I refer to them here
because they made cognitive perspective a meaningful and characteristic feature of contemporary art.
They all locate their cognitive interests in the field of humanistic and social studies.
Art tendency I want to make the main subject of my reflection here is the next step in the process of
moving art in the direction of cognitive activity. This time the tasks artists undertake belong to the field of
science. Numerous concepts clash with each other in discussions on the relations between art and science.
The compromise does not seem to close. I proposed in one of my publications to distinguish between three
types of such relations: science for art, art for reality shaped by science, art for science. We can find all of
them in the art of Feingold, Stelarc, and Vorn. The cooperation among those types, together with
characteristics of artworks, and problems being undertaken: Artificial Intelligence, Artificial Life, and
Cyborgian Hybridization, make the creative activity of these artists not only an example of differentiated
dialogue between art and science but also a posthuman discourse. It emerges first of all from
the developed issues, but its specificity obtains from the particular coexistence of aforementioned types of
artscience relations. What I want to extract analytically from the art of Feingold, Stelarc, and Vorn is their
similarity not differences. It brings to their posthuman attitude its specific characteristics.
///
Sztuka jako posthumanistyczne badania naukowe. Rozważania nad twórczością Kena Feingolda, Stelarca i
Billa Vorna.
Sztuka od połowy XX wieku coraz częściej kieruje swoją uwagę w stronę problemów niemieszczących się
w ramach tradycyjnych tematów i zadań artystycznych. Wśród rozwijających się tendencji nowej
awangardy artystycznej trzy ufundowały najważniejszy zwrot, który dokonał się w ostatniej dekadzie XX
wieku, choć proces jego narastania trwał co najmniej od połowy stulecia. Te trzy tendencje to sztuka
konceptualna, krytyka instytucjonalna i sztuka krytyczna. Wszystkie charakteryzuje przesunięcie akcentu
na procesy poznawcze. Sztuka konceptualna stała się refleksją teoretyczną nad sztuką, krytyka
instytucjonalna analizą instytucji sztuki, natomiast sztuka krytyczna formą subwersywnych badań
kulturowych. Przypominam je, gdyż to one właśnie wprowadziły perspektywę kognitywną jako istotny
wyznacznik współczesnej postawy artystycznej. Wszystkie też ulokowały swoje zainteresowania
poznawcze w polu badań humanistycznych i społecznych. Tendencja artystyczna, którą czynię tu
przedmiotem refleksji, jawi się jako kolejna faza procesu przesuwania się sztuki w stronę funkcji
poznawczych. Tym razem zadania, jakie podejmują artyści, należą do obszaru nauk ścisłych. Relacje
między sztuką a naukami ścisłymi są przedmiotem dyskusji, w której ścierają się różne ich koncepcje,
a kompromis nie wydaje się bliski. Ja sam w innym miejscu zaproponowałem rozróżnienie trzech typów
takich związków: nauka dla sztuki, sztuka dla rzeczywistości kształtowanej przez naukę, sztuka dla
nauki. Wszystkie one są obecne w twórczości Feingolda, Stelarca i Vorna, a ich współdziałanie,
charakter tworzonych dzieł oraz podejmowana problematyka – sztuczna inteligencja, sztuczne życie
i cyborgiczna hybrydyzacja – czynią z twórczości tych artystów nie tylko przykład zróżnicowanego
wewnętrznie dialogu między sztuką i nauką, ale również dyskursu posthumanistycznego. Wyłania się on
w pierwszej kolejności z podejmowanej problematyki, ale swój charakter uzyskuje właśnie w efekcie
specyficznej współobecności wspomnianych typów relacji sztuki z nauką. Podczas analizy twórczości tych
trzech artystów chcę wydobyć nie tyle obecne tam różnice, co raczej podobieństwa, które nadają
specyficzny charakter właściwej im perspektywie posthumanistycznej.
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Luliia Bugaeva (Independent artist)
Machine of vision. Machine of abstractions
In my presentation I’m going to speak about the project of an interactive installation "Machine of vision.
Machine of abstractions". It will generate an abstract visual range, based on features of human visual
thinking. An eye-tracker will be used in order to fix the slightest movements of the pupil. The key question
is rethinking relations of the machine and man, as well as the role of new media. The idea of new
technologies soon to enslave man, not only outside, via surrounding him with prosthetic body upgrades,
but also inside, possessing his unique genetic code, his psyche and consciousness, has been dominating
for quite a time. Understanding the human body as a set of functions, which underlies the idea of
prosthesis, is an aftermath of mechanistic era, and it became possible due the New time type
of rationality. However, physicality, as well as human, is always greater than a mere sum of its traits and
qualities. The irreducible and inconceivable residue is something the most important in man, a residue that
doesn’t undergo prosthesis, since it’s formless. From the understanding of this fact one can depart

in rethinking the role of media and machines, because the entire product of machines of abstractions is
media streams. It’s the noise that is coming from the technical sincerity (objectivity) of the recording
device.
///
Maszyna widzenia. Maszyna abstrakcji
Podczas mojego wystąpienia mówić będę o projekcie interaktywnej instalacji „Maszyna widzenia.
Maszyna abstrakcji”. Instalacja ta generować będzie abstrakcyjne pole widzenia, opierające się na
właściwościach ludzkiego wizualnego myślenia. W celu ustalenia najdrobniejszych ruchów źrenicy użyty
zostanie eye-tracker. Kluczowym zagadnieniem projektu jest przemyślenie na nowo zarówno relacji
maszyny i człowieka, jak i roli nowych mediów. Istotne są też dominujące od dłuższego czasu
przekonania o zniewoleniu człowieka przez nowe technologie, nie tylko zewnętrznie za pośrednictwem
protetycznych udoskonaleń ciała, ale również wewnętrznie poprzez posiadanie dostępu do ludzkiego
unikalnego kodu genetycznego, jego psychiki i świadomości. Postrzeganie ludzkiego ciała jako zbioru
funkcji, u którego podstaw leży idea protetyki, jest następstwem ery mechanicystycznej, a stało się
możliwe dzięki nowemu typowi racjonalności. Jednakże fizyczność, tak jak istnienie ludzkie, są zawsze
czymś większym niż wyłącznie suma ich cech i własności. Niemożliwa do zredukowania i niepojęta
reszta jest czymś najważniejszym w człowieku, ta część ze względu na to, że jest bezkształtna, nie może
podlegać protetyzacji. Zrozumienie tego faktu umożliwia przemyślenie na nowo roli mediów i maszyn,
ponieważ wszystkie produkty maszyny abstrakcji to strumienie mediów. Jest to szum, który wydobywa się
z technicznej szczerości (obiektywności) rejestrującego urządzenia.
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Joanna Jeśman (University of Social Sciences and Humanities, Warszawa)
Posthuman Performativity and Biological Art Practices
Posthuman performativity gives subjectivity and agency to the human and the non-human, the organic and
the non-organic, to artifacts and ecofacts. Andrew Pickering’s “mangle of practice” and “mangle in
practice”, Karen Barad’s “agential realism”, and “intra-activity of matterings” can be clearly seen within
biological art practices where representation is non-existent as live medium emerges. Posthuman,
performative subjects in bioart can take a form of a plant, tissue culture, bacteria or even induced
pluripotent stem cells as the core inspiration for these works are modern biotechnologies. Though many
still consider bioart a field where human agency comes to the fore, I would like to focus on projects, which
are critical towards anthropocentric viewpoint. In my analysis of biological art practices within the
posthuman performative paradigm I would like to show how art created with scientific tools transforms
relations, interactions or rather intra-actions among carbon-based life forms and non-organic entities.
///
Posthumanistyczna performatywność w praktykach sztuki biologicznej
Posthumanistyczna performatywność przyznaje sprawczość podmiotom ludzkim i nie-ludzkim,
organicznym i nieorganicznym, artefaktom i ekofaktom. Koncepcje „Magla praktyk” czy „magla
w praktyce” Andrew Pickeringa, jak również „realizm sprawczy” i „intra-aktywność znaczących
materialności” Karen Barad można dostrzec w biologicznych praktykach artystycznych, w których żywe
medium sprawia, że nie może być już mowy o reprezentacji. Posthumanistyczne, performatywne
podmioty w sztuce biologicznej mogą przyjąć formę rośliny, kultury tkankowej, bakterii, a nawet
indukowanych pluripotencjalnych komórek macierzystych, jako że główną inspiracją są tu nowoczesne
biotechnologie. Mimo że wielu wciąż uważa bioart za nurt w sztuce, w którym ludzka sprawczość
odgrywa kluczową rolę, chciałabym skupić się na projektach artystycznych krytycznych wobec
antropocentrycznej perspektywy. W swej analizie praktyk bioartystycznych tworzonej w paradygmacie
posthumanistycznej performatywności chciałabym pokazać, w jaki sposób sztuka tworzona naukowymi
narzędziami przekształca relacje, interakcje, a raczej intra-akcje między życiem opartym na węglu
a bytami nieorganicznymi.
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dr. Maciej Ożóg (University of Lodz)
Life as we don't know it: biopower, tactical biopolitics and bio art in the age of post-natural biology.
The advances in biology and biotechnology have significantly changed the understanding of life itself,
human life as well as the practice of everyday life. However, while sciences made it obvious that life is not
a self-evident category and its definition needs constant scrutiny, the issue of life in the new post-biological

age is often confronted with conservative, reactionary and often hysterical reactions in the public debate.
They are reflected in the ideology and rhetoric that often take the form of dogmatic moralizing based on
the belief that the most important challenge of the modern civilization is defending so-called “universal
human values” and the “natural” order of things. On the other hand, scientific and technological progress
raises hopes and stimulates the formation of fantastic visions of a brave new post-human world. In both
cases, the complexity of the scientific discoveries and the resulting sense of obscurity, ambiguity and
uncertainty are being simplified, distorted and appropriated by ideological discourse in a peculiar
and sometimes bizarre form. At the same time, these two types of reaction to the achievement of life
sciences define opposite poles of contemporary biopolitics. In this context, it seems crucial to find
language and methods free of ideological doggedness that could facilitate "esoteric" knowledge of
science to the general public and also critically address the relationship between life sciences,
biotechnology and contemporary biopolitics. I think that bioart understood as a form of critical culture
theory can fulfil such a task. In highly diverse field of bioart I will focus on practices that intensify the
experience of fluidity and liminality of life itself and at the same time question and challenge taken for
granted universalities of biopolitics. However, they do not offer definitive answers and easy solutions.
Instead, they intensify the sense of uncertainty, anxiety, and non-obviousness in the face of processes,
which we experience on a daily basis, that affect our perceptions of the world and ourselves, and that
represent a radical challenge to ontological and epistemological status quo. The core of these activities is
transgression and subversion of biopolitical mythology, which produces a simplified vision of life. Another
important characteristic of these projects is the shift away from the paradigm of mimesis in the direction of
performativity and presentism. It is the art of action, in which direct experience of biological processes
triggers ethical and political reflection. I understand them as a form of "nomadic politics" (Braidotti) and
philosophy in action, which aims to destabilize the cognitive dogmas of (bio)political correctness and to
enhance the critical awareness of the mechanisms and technologies of biopower in the age of post-natural
biology.
///
Życie jakiego nie znamy: biowładza, taktyczna biopolityka i bio art w dobie post-naturalnej biologii.
Rozwój nauk biologicznych i biotechnologii w istotny sposób wpływa na rozumienie życia samego, życia
człowieka oraz codzienną praktykę egzystencjalną. Jednak, mimo iż odkrycia naukowe dowodzą,
iż fenomen życia nie jest niczym stałym i oczywistym, problem rozumienia i "przeżywania" życia
w nowej post-biologicznej erze wywołuje często reakcyjne i histeryczne reakcje w debacie publicznej.
Manifestują się one w ideologii i retoryce, które przyjmują często postać dogmatycznego
moralizatorstwa opartego na przeświadczeniu, że najważniejszym współczesnym wyzwaniem
cywilizacyjnym jest obrona tzw. "uniwersalnych ludzkich wartości" i "naturalnego" porządku rzeczy.
Z drugiej strony, postęp naukowy i technologiczny wzbudza nadzieje i stymuluje powstawanie
fantastycznych wizji nowego wspaniałego post-ludzkiego świata. W obu przypadkach złożoność odkryć
naukowych i wynikające z nich poczucie nieoczywistości, niejasności i niepewności podlega
uproszczeniu, zniekształceniu i w takiej, często kuriozalnej formie, zostaje zawłaszczone przez dyskurs
ideologiczny. Równocześnie te dwa typy reakcji na osiągnięcia nauk biologicznych wyznaczają
przeciwstawne bieguny współczesnej biopolityki. W tym kontekście szczególnie istotne wydaje się
znalezienie wolnego od ideologicznego zacietrzewienia języka i metod, które przybliżałyby
"ezoteryczną" wiedzę nauki społeczeństwu, a zarazem w krytyczny sposób analizowały związki
pomiędzy naukami biologicznymi, biotechnologiami i współczesną biopolityką. Sądzę, iż przykłady
takich działań można odnaleźć w sztuce biologicznej rozumianej jako forma krytycznej teorii kultury.
W silnie zróżnicowanym obszarze bioartu skupię się na tych praktykach, które intensyfikując
doświadczenie płynności i liminalności samego życia. Nie oferują one żadnych łatwych odpowiedzi
i atrakcyjnych, uproszczonych rozwiązań skomplikowanych problemów. Przeciwnie, intensyfikują
poczucie niepewności i niepokoju w obliczu procesów, których doświadczamy na co dzień, które
wpływają na naszą percepcje siebie i świata, a także stanowią radykalne wyzwanie dla ontologicznego
i epistemologicznego status quo. Istotą tych działań jest przekroczenie i subwersja biopolitycznej
mitologii, wytwarzającej redukcyjną i jednocześnie reakcyjną wizję życia. Równie charakterystyczne jest
dla nich odejście od paradygmatu mimesis w stronę performatywności i prezentyzmu. To sztuka
działania, w której bezpośrednie doświadczenie procesów biologicznych wyzwala refleksję etyczną
i polityczną. Interpretuję je jako formę „nomadycznej (bio)polityki“ (Braidotti) i transgresywnej filozofii
w działaniu (Żylińska), której głównym calem jest destabilizacja poznawczych dogmatów,
charakteryzujących (bio)polityczną poprawność oraz intensyfikacja krytycznej świadomości

mechanizmów biowładzy w dobie post-naturalnej biologii.
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dr. Monika Górska-Olesińska (University of Opole)
The Potency of Physiological Biofeedback as a Tool of Transforming Individual Experience of Body-Mind in
the Works of George Khut
This conference paper aims to explore in details projects of George Khut, an Australian artist and
researcher who is working across the fields of electronic art, interaction design and health. Khut creates
biofeedback based on artworks that enable audiences to experience embodiment in a new way.
The Library Heart Project interactive installation and BrightHearts app will be used as case studies to
situate Khut’s artistic practices within the wider theoretical as well as cultural context. The conceptual
framework of Khut artworks will also be presented (I will refer to Khut’s doctoral exegesis).
///
Transformujący potencjał biofeedbacku fizjologicznego w projektach George’a Khuta
Wystąpienie poświęcone będzie projektom australijskiego artysty-badacza George’a Khuta,
podejmującego działania na skrzyżowaniu sztuki nowych mediów i nauki o zdrowiu. Khut, wykorzystując
mechanizmy biofeedbacku fizjologicznego (ukazującego ciało z pierwszoosobowej perspektywy
somatycznej), projektuje konteksty dla doświadczenia odbiorczego, którego istotą staje się podmiotowe
doznanie „ciała którym się jest“ i w ramach którego strategicznie wykorzystuje się to ciało jako
„instrument/interfejs samodoskonalenia (self-cultivation) i wglądu we własne wnętrze (insight)”.
W charakterze studium przypadku przywołane zostaną: projekt The Library Heart Project - interaktywna
instalacja prezentowana w szpitalach i muzeach (w 2009 roku w St. Vincent’s Public Hospital w Sydney,
natomiast w 2012 roku w Museum of Contemporary Art (MoCA) w Taipei) oraz aplikacja BrightHearts,
stosowana pierwotnie w terapii prowadzonej na oddziale rehabilitacyjnym The Children’s Hospital
w Westmead, obecnie udostępniona w serwisie AppStore. Omówieniu wybranych prac Khuta
towarzyszyć będzie prezentacja obszaru teoretycznych odniesień artysty-badacza, który w swej
dysertacji doktorskiej i licznych autokomentarzach przywołuje rozprawy podnoszące kwestie
ucieleśnionej percepcji (Shaun Gallagher) oraz pisma z zakresu somaestetyki (Richard Shusterman),
a także rozważania Davida Rokeby’ego dotyczące transformującego potencjału sztuki interaktywnej.
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prof. Joanna Hoffmann-Dietrich, Prof.UAP (University of Arts, Poznań)
„Molecular Look”: metamorphosis of image/ metamorphosis of imagination/ metamorphosis of look
New, ever-evolving technologies allow us not only to penetrate but also to transform the matter on
molecular level, altering in a significant way our perception of reality, the phenomenon of life and
ourselves. In my presentation I will share my reflections on following matters: How the molecular
revolution influences our relations with our environment as well as our ideas, desires and ambitions; How
we perceive ourselves inscribed in “molecular systems” of biological and social processes; Which kind of
tools we have in our disposal to understand what is beyond the scale of our direct cognition; I am
particularly interested in questions of how science, humanities and cultural imageries influence each other
in shaping our understanding and knowledge; and how technology modulates these relations. I will
ground my reflections on my artistic investigations especially on three multimedia projects: “Hidden
Topology of Being”, “Philosophers’ Stone” and “Warewolf” realised in cooperation with scientific
institutes in India ((ICGEB New Dehli/NCBS Bangalore), Germany ((DKFZ Heidelberg University) and
Poland (ICMCB in Warszawie).
///
„Molekularne Spojrzenie”: metamorfoza obrazu / metamorfoza wyobraźni/metamorfoza spojrzenia
Nieustannie rozwijające się technologie pozwalają nie tylko na penetrowanie, ale także kształtowanie
materii na poziomie molekularnym, zmieniając diametralnie nasze postrzeganie rzeczywistości,
fenomenu życia i nas samych. W mojej prezentacji podejmuję refleksje na temat następujących kwestii:
• W jaki sposób molekularna rewolucja wpływa na nasze relacje z otaczającym nas światem,
nasze wyobrażenia, marzenia i ambicje;
• Jak zmienia się stosunek do nas samych wpisanych w „molekularne systemy” procesów
biologicznych i społecznych;
• Jakimi narzędziami dysponujemy by zrozumieć to, co jest poza skalą naszego bezpośredniego
postrzegania/poznania.

Szczególnie interesują mnie zagadnienia przenikania się kulturowych i naukowych wyobrażeń
w kształtowaniu współczesnej wiedzy i interpretacji otaczającego nas świata oraz roli technologii w tych
relacjach. Moje przemyślenia opieram na własnych poszukiwaniach artystycznych, w szczególności
na trzech multimedialnych projektach : „Hidden Topology of Being”, „Philosphers’ Stone i , „Warewolf”,
realizowanych we współpracy z ośrodkami naukowymi w Indiach (ICGEB New Dehli/NCBS Bangalore),
Niemczech (DKFZ Heidelberg University) i Polsce (ICMCB w Warszawie).
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Agata Kowalewska (University of Warsaw)
Biohacking – a dream of technological immortality
Biohackers aim to become more than what they were born with, shape their lives and bodies using
somatechnologies. From changing their eating and sleeping habits to physical body modifications and
implants, biohackers aim to improve their cognitive skills and memory, extend their lifespan, sharpen
senses and even add new ones. In this presentation I will focus on embodied technologies mediating
human access to the environment (Kirsh, Ihde). Human-technology relations rely strongly on the body,
embodied and situated experience, it is also mostly the body that undergoes changes and modifications.
Presented research, part of a larger project, aims to analyse these relations and the impact they may
have on a human and her body. Situated between the fields of (post)phenomenology, hermeneutics and
epistememology, it uses categories like body schema, extended body (and mind), embodied relations and
the like - from Merleau-Ponty to Clark to Iriki.
///
Biohacking - marzenie o technologicznej nieśmiertelności
Celem biohakerów jest przekroczenie tego, kim się urodzili, kształtowanie ciała i życia przy użyciu
somatechnologii. Od zmian w nawykach żywieniowych i rytmie snu, do implantów i modyfikacji ciała,
biohakerzy dążą do poprawienia swoich zdolności poznawczych i pamięci, przedłużenia życia,
wyostrzenia zmysłów a nawet stworzenia nowych. W prezentowanym tekście skupiam się na wcielonych
technologiach zapośredniczających relację człowieka z jego środowiskiem (Kirsh, Ihde). Relacja
człowiek-technologia w dużej mierze oparta jest na ciele, ucieleśnionym i umiejscowionym
doświadczeniu, głównie ciała dotyczą też różnorakie zmiany i modyfikacje. Badania, będące częścią
większego projektu, stanowią próbę analizy tych relacji oraz wpływu, jaki wywierają one na człowieka
i jego ciało. Usytuowane pomiędzy obszarami (post)fenomenologii, hermeneutyki i epistemologii,
wykorzystują takie pojęcia jak schemat ciała, rozszerzone ciało (i umysł), relacje ucieleśnione etc. – od
Merleau-Ponty’ego, przez Clarka do Irikiego.
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dr. hab. Piotr Zawojski (University of Silesia, Katowice)
Hybrid Art – New Cathegory of Cyberarts
In the year of 2007 organizers of the Prix Ars Electronica in Linz proposed a new category of art –
the Hybrid Art, which started the Golden Nica award prizes. Already in the first edition of the
competition Hybrid Art have appeared in the works of such artists and scholars as a collective
SymbioticaA, Zbigniew Oksiuta, Evelina Domnitch and Dmitry Gelfand, Julien Maire, Paul Vanous,
Masaki Fujihata. In subsequent years, it is in this category, there were works of artists which reflect the
new path in the field of the new media art - Eduardo Kac, Stelarc, Art Orienté Objet, Joe Davies and
Koen Vanmechelen. It soon turned out that it was in the area of the Hybrid Art presented in the most
interesting art projects submitted by the artists from around the world. A review of these works and
the characteristics of a new category of new media art may be an attempt to describe the works as much
variety, but that in some way in excess of the existing typologies of cyberarts. Particularly important are
biological and aesthetically postbiological strategies, shifting interests of artists from the information
technology related to networking computers – towards a biological, chemical, and mechanical
technologies. They become significant in both: the context of the original biomedia and postmedia. It is
worth reflecting on this specific area and attempt to describe the phenomenon of the Hybrid Art as a kind
of an action that define our era.
///
Sztuka hybrydyczna – nowa kategoria cybersztuki
W roku 2007 organizatorzy Prix Ars Electronica w Linzu zaproponowali nową kategorię sztuki
hybrydycznej, w której rozpoczęto przyznawać nagrody Golden Nica. Już w pierwszej edycji
konkursowej pojawiły się dzieła takich artystów i badaczy jak kolektyw SymbioticaA, Zbigniew Oksiuta,

Evelina Domnitch i Dmitrij Gelfand, Julien Maire, Paul Vanouse, Masaki Fujihata. W kolejnych latach to
właśnie w tej kategorii pojawiały się dzieła artystów wytyczających nowe drogi w obszarze sztuki
nowych mediów – Eduardo Kaca, Stelarca, Art Orienté Objet, Joe Daviesa czy Koena Vanmechelena.
Szybko okazało się, że to właśnie w obszarze sztuki hybrydycznej prezentowane są najbardziej
interesujące projekty artystyczne zgłaszane przez artystów z całego świata. Przegląd tych dzieł oraz
charakterystyka nowej kategorii sztuki nowych mediów może stanowić próbę opisania dzieł tyleż
różnorodnych, co jednak w jakiś sposób przekraczających dotychczasowe typologie cybersztuki.
Szczególnie istotne stają się biologiczne i postbiologiczne strategie estetyczne, przesuwanie się
zainteresowań artystów od technologii informacyjnych – związanych z usieciowionymi komputerami –
w stronę biologicznych, chemicznych oraz mechanicznych technologii. Istotny staje się przy tym zarówno
kontekst biomediów, jak i postmediów. Warto zastanowić się nad tym specyficznym obszarem oraz
pokusić o próbę opisania zjawiska sztuki hybrydycznej jako rodzaju działań definiujących naszą epokę.
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Paweł Janicki (WRO Center, Wroclaw)
Contact: creative and institutional postdigital practice.
Institutional practice of planning and production of artistic projects based, to some extent, on the so-called
new media (in particular for programming and interaction) often gives an impression of an inefficient and
ungrateful - especially if you compare it with syncretic, individual methods developed by artists pursuing
their own projects. Some of the reasons causing this impression relate to the lack of universal attempt to
codify media art resources and techniques drawing attention to their internal diversity and previding
knowledge for the proper selection of agents for specific tasks. This problem can be partially solved by
synthesizing a working model of the institutional practices of the producer in the field of media art picking
out the most recurrent effective concepts and methods of work - it requires only carry a certain time
conscious and a non-ad hoc action of the said manufacturing practice.
///
Kontakt: postdigitalna praktyka twórcza i wystawiennicza.
Instytucjonalna praktyka planowania i produkcji projektów artystycznych bazujących w jakimś stopniu
na tzw. nowych mediach (w szczególności na programowaniu i interakcji) często sprawia wrażenie
niewydajnej i niewdzięcznej - zwłaszcza, jeśli porównać ją z synkretycznymi, autorskimi metodami pracy
artystów samodzielnie realizujących własne projekty. Niektóre przyczyny wywołujące to wrażenie
związane są z brakiem uniwersalnej próby kodyfikacji środków sztuki mediów, zwracającej uwagę na ich
wewnętrzną różnorodność i uniemożliwiającej poznanie oraz właściwy dobór środków do konkretnych
zadań. Ten problem można częściowo rozwiązać syntetyzując roboczy model instytucjonalnej praktyki
producenckiej na polu sztuki mediów, wyławiając najczęściej powtarzające się skuteczne koncepcje
i metody pracy - wymaga to jedynie prowadzenia przez pewien czas świadomej i nienastawionej na
działania ad hoc wspomnianej praktyki producenckiej.
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dr. Michał Krawczak (Adam Mickiewicz University, Poznan)
Performing art&science. HAT Center’s Research Projects
The aim of the presentation is to discuss the activity of Humanities /Art /Technology Research Center,
UAM, Poznan, which is situated in the frame of novel trandysciplinary research combining practice and
theory both form art and science field. The projects, which will be pointed out, are deeply connected with
such domains of new humanity studies as: trans-species research, environmental humanities, media
ecology, practices in art&science and the consequences of Anthropocene theory. HAT Research Center
activity pose questions about possible relations between practice and theory in new forms of humanities,
how to shape new discourses and studies on post-human condition or “set up original and necessary
debates with the sciences and technologies and other ground challenges of today.” (R. Braidotti, 172,
2013)
///
Performing art&science. Projekty badawcze HAT Center.
Celem wystąpienia jest prezentacja działalności Humanities /Art /Technology Research Center, które
sytuuje się w ramach nowoczesnych badań transdyscyplinarnych, łączących praktykę i teorię zarówno
z przestrzeni sztuki, jak i nauki. Przedstawione projekty dotykają takich sfer współczesnej humanistyki jak
badania transgatunkowe, humanistyka enwiromentalna, ekologia mediów, praktyki art&science

i konsekwencje teorii Antropocenu. Działalność HAT Research Center stawia pytania o relacje teorii i
praktyki we współczesnej humanistyce, o potrzebę kształtowania nowych dyskursów i studiów nad
postludzką kondycją, „inicjowania oryginalnych i niezbędnych konfrontacji z naukami, technologiami
oraz innymi wielkimi współczesnymi wyzwaniami.” (R. Braidotti, 172, 2013)
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dr. Bartłomiej Knosala (Silesian University of Technology)
Art, Humanities and Technology in the Light of Ontology of Communication. How Is Possible Philosophy of
HAT?
In Poland as well as in the other countries lasts debate about usufulness of humanities in the society based
on technology. The cause of this concern is from the one side increase of significance of technology in
the modern society, and on the other belief that humanities/ general education can not provide
the understanding of the world, nor it can not give tools to manage the world. At the same time some
authors tries to defending the humanities by pointing to Steve Job’s activtie, who reaptedly said that
really valuable innovation are creating on the crossroad of technology and artes liberales. In this paper
we would like to rethink basic philosophical cathegories in order to grasp the interrelation between
the art, humanities and technology.
To grasp this interrelation we proposed to accept following assumptions:
1. We have to recognize the paradigm of communication, especially Marshall McLuhan’s version.
2. We have to reformulate relation between mind and senses. According to Rudolf Arnheim, Walter
Benjamin, Marx W. Wartofsky, Francis Bacon, Giambattista Vico, Maurice Merlau-Ponty and
paradigm embodied embedded mind there is deep interrelation between mind and senses.
3. We have to reformulate relation between subject and object. From the epistemological
assumptions presented above follow critic of conception of autonomous subject. As a result
of such critic is McLuhan’s conception of media regarded as extension of human perception.
Additionally McLuhan’s conception provide common ground of understanding poetry and
technology – the function of poetry and technology is to change modes of perception.
4. Art and technology. According to great American poet – Ezra Pound, we have to accept
following assumptions: a)
reformulate aristotelian hierarchy of sciences and to recognize
epistemological function of techne; b) to define beauty as a functionality; c) indicate the problem
in simultaneous percept of beauty and functionality; d) Recognize that aim of the art is training of
perception.
5. Challanges facing the modern humanities: a) we have to recognize that humanities are not only
bounded with written word, but also with verbi-voco-visual; b) Necessity of adapting humanities
to the economy of attention – the humanities as the tool of winninig sb attention, as a tool of
persuading, as a tool of creating impressions or even changing the visions of the world. In that
attempt humanities is coming back to sources, to ancient art of rethoric; c) Recognizing
of effectiveness as an aim of humanities; d) “Humanities and art for technology” – to debate of
use art and humanities in the process of education of engineers
///
Sztuka, humanistyka i technologia w perspektywie ontologii komunikacji. Jak jest możliwa filozofia HAT?
Zarówno w Polsce jak i na świecie trwa debata na temat przydatności humanistyki w społeczeństwie
opartym na technologii. Przyczyną tej debaty jest z jednej strony wzrost znaczenia technologii
we współczesnym społeczeństwie, z drugiej - przekonanie o nieprzydatności humanistyki (Por. opinię
Petera Druckera „humanistyka ani nie pozwala zrozumieć współczesnego świata, ani tym bardziej nim
pokierować” P. Drucker, Społeczeństwo pokapitalistyczne, s. s. 173.) Jednocześnie niektórzy autorzy,
próbując bronić przydatności humanistyki, powołują się na przykład działalności Steve’a Jobsa, który
wielokrotnie podkreślał, że naprawdę wartościowe wynalazki powstają w punkcie przecięcia artes
liberales i technologii (por. Suzanne Fields, High-tech and Humanity, The Washigton Times, 23.07.2013).
W swoim referacie chcę się zastanowić w jaki sposób należy przeformułować podstawowe założenia
filozoficzne, aby ująć wzajemne powiązania między sztuką, humanistyką i technologią.
W tym celu proponuję przyjąć następujące założenia:
1. Uznać obowiązywanie paradygmatu ontologii komunikacji, zwłaszcza w wersji
Marshalla McLuhana.
2. Przeformułować relację między umysłem a zmysłami. Oznacza to uznanie – wbrew
klasycznej tradycji filozoficznej – głębokiego związku między zmysłami a umysłem.

3.

4.

5.
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Autorami, na których będę się powoływał są: Rudolf Arnheim, Władysław Strzemiński,
Walter Benjamin, Marx W. Wartofsky, Franciszek Bacon, Giambattista Vico; szczególnie
zaś Maurice Merlau-Ponty oraz koncepcja embodied embedded mind.
Stosunek podmiotu i przedmiotu. Z epistemologicznych założeń dotyczących relacji
między zmysłami a umysłem może wynikać krytyka koncepcji autonomicznego
podmiotu. Jako wynik takiej krytyki można odczytać koncepcję McLuhana mediów jako
ekstensji. Dodatkowo powiązanie komunikacji z teorią percepcji pozwala rozpatrywać
na wspólnym fundamencie np. poezję francuskich symbolistów oraz działanie mediów
elektronicznych. Por. Marshall McLuhan, List do Harolda Innisa, Wybór tesktów, s. 101
i 102.
Sztuka a technika. Inspirując się postulatami Ezra Pounda, uważam, że trzeba przyjąć
następujące założenia: a) przeformułować wywodzącą się od Arystotelesa hierarchię
nauki i uznać teoriopoznawczę funkcję techne; b) zdefiniować piękno jako
funkcjonalność; c) wskazać na problem w jednoczesnym spostrzegania piękna
i funkcjonalności – dostrzegamy albo piękno, albo funkcjonalność. Por. tezę McLuhana
mówiącą, że każda technologia, która wyszła z użycia, staje się sztuką; d) uznać, że
celem sztuki jest trening percepcji.
Wyzwania stojące przed współczesną humanistyką. Z powyższych rozważań wyciągam
następujące wnioski dotyczące wyzwań stojących przed humanistyką XXI wieku:
a) konieczność dostrzeżenia, że naturalnym obszarem humanistyki jest to, co McLuhan
nazywał jednoczesnością „obrazu/dźwięku/słowa” a nie tylko słowo pisane;
b) dostosowanie humanistyki do warunków „ekonomii uwagi” – humanistyka jako
narzędzie pozyskiwania uwagi, przekonywania, tworzenia wrażeń, których celem jest
zmiana przekonań czy nawet sposobu widzenia świata. W takim ujęciu humanistyka
wracałaby do swoich źródeł, tzn. do starożytnej koncepcji retoryki, w której sztuka
krasomówstwa dominowała w obrębie trivium. Por. McLuhan, Classical Trivium. The Place
of Thomase Nashe in the Learning of his Time. c) Uznanie skuteczności jako celu
humanistyki; d) „Humanistyka i sztuka dla technologii” – rozważenie możliwości
zastosowania treningu percepcji – poprzez sztukę i humanistykę – w procesie
kształcenia inżynierów.

Przemysław Jasielski (Independent artist)
Nonsense Technologies
Neil Postman describes contemporary reality as Technopoly, the situation when technological progress
went so far it is impossible to imagine other possibilities, i.e. return to the traditional lifestyle. Technopoly
redefines what we mean by religion, art, family, politics, history or by the truth so they fit to
the requirements of totalitarian technocracy. It shapes us, shaping new forms of creative research in the
same time.
Interest in technology is for me an effect of the attempts of understanding and artistic reaction to
Technopoly. Consequent repeating of such attempts is in my case the foundation of artistic strategy and
never-ending series of experiments on myself and the surroundings. These experiments are based
on coherent but not purely scientific logic. The main proposition of these experiments is introducing
nonsense technologies, which by definition are created in opposition to finality, productivity and
effectivity. What’s important these technologies are different from those which went out of use or become
outdated because of technical and scientific progress. Mentioned technologies when used in art practice
allow a dose of scientific distance without falling into indiscriminate fascination with technical novelties.
They help to avoid pitfall of resting only on visual attractiveness of created artworks.
Such artistic experiments are very important today, when our civilisation entered the breaking point of
technological progress. As declared by Nora Volkow, director of the US National Institute of Drug Abuse
“The technology is rewiring our brains”. The brains of digital immigrants and digital natives (terms
introduced by Marc Prensky) grow up and work in a different ways. More – some scientists say that
machines are learning to shape humans i.e. through using pleasure during watching displays of mobile
devices or influencing shopping decisions with adverts in web browsers. For now “intelligence” of these
mechadigital beeings is very primitive, but in a few decades they will be intelligent enough to control our
lives effevtively. From the other side an endless fascination with possibilities and active use of different

devices (mainly for communication and entertainment) is very significant. This fascination makes discussion
about awareness of their influence on human live very difficult and rare.
///
Nonsensowne technologie
Neil Postman określa współczesną rzeczywistość jako Technopolię, czyli sytuację, w której postęp
technologiczny zaszedł tak daleko, że nie możemy już sobie wyobrazić innej możliwości np. powrotu
do dawnego stylu życia. Technopolia redefiniuje to, co rozumiemy przez religię, sztukę, rodzinę,
politykę, historię oraz prawdę tak, aby dostosować je do nowych wymagań totalitarnej technokracji.
Kształtuje nas, kształtując jednocześnie nowe formy poszukiwań kreatywnych. Zainteresowanie
technologią jest dla mnie efektem próby zrozumienia i artystycznego odniesienia się do Technopolii.
Konsekwentne ponawianie takich prób stanowi w moim przypadku podstawę strategii artystycznej,
niekończący się ciąg eksperymentów na sobie i otoczeniu. Są to eksperymenty, które kierują się spójną,
ale inną od czysto naukowej, logiką. Jednym z podstawowych założeń tych eksperymentów jest
stosowanie nonsensownych technologii, czyli takich, które z założenia tworzone są w opozycji do
celowości, produktywności i efektywności. Co ważne - nie są to technologie, które wyszły z użycia lub się
zdezaktualizowały na skutek postępu naukowo-technicznego. Używanie wspomnianych technologii
umożliwia pracę z rzeczywistością z pewnym naukowym dystansem, bez popadania w bezkrytyczną
fascynację nowinkami technicznymi. Pozwala także uniknąć pułapki zatrzymywania się na atrakcyjności
wizualnej tworzonych prac. Takie artystyczne eksperymenty są dziś o tyle istotne, że cywilizacja
przekracza właśnie kolejną granicę postępu technologicznego. Jak stwierdza Nora Volkow, dyrektor
National Institute od Drug Abuse w USA: "Technologia zmienia strukturę naszego mózgu”. Mózgi
cyfrowych tubylców oraz cyfrowych imigrantów (terminy wprowadzone przez Marc'a Prensky'ego)
rozwijają się i pracują inaczej. Co więcej - niektórzy naukowcy twierdzą, że obecnie to maszyny uczą się
kształtować ludzi, np. przez czerpanie przyjemności z oglądania ekranów przenośnych urządzeń lub też
wpływanie na decyzje zakupowe przez inteligentne reklamy w przeglądarkach internetowych. Póki co,
„świadomość” tych maszynowo-cyfrowych bytów jest bardzo prymitywna, ale za kilkadziesiąt lat będą
one wystarczająco inteligentne, by móc efektywnie sterować naszym życiem. Z drugiej strony znaczące
jest ogromne zafascynowanie możliwościami i aktywnym korzystaniem z najróżniejszych urządzeń
(głównie tych służących komunikacji i rozrywce), które powoduje, że dyskusja na temat świadomości ich
wpływu na nasze życie ma miejsce niezmiernie rzadko.

!
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OPEN LECTURE: prof. Jill Scott
Re-composing art and science
Keywords: incubators, sharing methodologies, ecology, neuroscience, technology, humanities, collaboration
and communication
Practical collaborations at the interface of art and science research can generate new levels of
knowledge, but this knowledge first has to be identified and shared. While each discipline has diverse
potentials, this requires incubators like residency programs (www.artistsinlabs.ch) and intensive artistic
research clusters (www.z-node.net) where members can investigate process, expression and behaviour.
Today art, science and society have more access to technology than ever before, but we all seem to have
become part of a large public experiment that badly needs a remix (Bruno Latour). In the future, fresh
approaches to our problems may be only be generated by trans-disciplinary teams. In such teams, novel
immersive incubators will be needed to raise unprecedented questions and debates and recompose
ingredients from both the arts and the sciences. Indeed, inside these incubators, artists may tackle
problems more laterally, methodologies can be blended and science discoveries may be freshly reinterpreted. Perhaps this approach might eventually generate novel legacies for other art, science and
humanities researchers to follow and flow deeper into the education system.
///
Re-kompozycje sztuki i nauki
Słowa kluczowe: inkubatory, współdzielenie metodologii, ekologia, neuronauka, technologia,
humanistyka, współpraca i komunikacja
Praktyczna współpraca pomiędzy sztuką i badaniami naukowymi może generować nowe poziomy
wiedzy, ale wiedza ta najpierw musi być rozpoznana a następnie współdzielona. Podczas gdy
poszczególne dyscypliny mają swój odrębny potencjał, w tym przypadku wymagane są inkubatory takie
jak choćby program rezydencyjny (www.artistsinlabs.ch) i intensywne artystyczno-badawcze spotkania

(www.z-node.net), w czasie których uczestnicy mogą badać zarówno proces, jak i ekspresję
czy zachowania. Współczesna sztuka, nauka i społeczeństwo mają dużo większy dostęp do technologii
niż kiedykolwiek wcześniej, ale wydaje się, że wszyscy staliśmy się częścią wielkiego publicznego
eksperymentu, który bardzo silnie potrzebuje ponownego przemyślenia wielu kwestii (Bruno Latour).
W przyszłości, nowe podejście do rozwiązania naszych problemów mogą zaoferować tylko
transdycyplinarne zespoły. Dla takich grup potrzebne będą nowe formy immersyjnych inkubatorów, które
będą mogły stawiać bezprecedensowe pytania i inicjować debaty wokół nich w celu ponownego
połączenia elementów zarówno ze sztuki jak i nauki. W ramach takich inkubatorów już dziś artyści mogą
rozwiązywać wiele równoległych problemów, różne metodologie mogą się łączyć, a odkrycia naukowe
mają szansę zyskać nowatorską interpretację. Być może takie podejście jest w stanie w konsekwencji
wygenerować nową drogę dla sztuki, nauki i humanistów, którzy będą nią podążać i włączać ją w
system edukacyjny.
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