
Martyna Chojnacka, Blob 
 
Blob to audioreaktywny, geometryczny twór, który zaprogramowany jest by oddychać i 
wizualizować. Zmienia swój kształt pod wpływem dźwięków, fizycznie je reprezentując. 
Ruch nadaje formie organiczności, zaprasza do interpretacji i uważnej obserwacji. Blob 
jest wizualizacją przeniesioną z ekranu do świata fizycznego, gra główną rolę w spektaklu 
audiowizualnym, który odgrywa się w faktycznych trzech wymiarach. Połączenie 
dźwięków, kształtów i ruchu za pomocą technologii, zajmuje zmysły, nawołuje do 
skupienia, eksploracji i bycia w sytuacji tu i teraz. Rzeźba może spełniać rozmaite funkcje 
wizualizacji danych - aktualnie autorka zajmuje się głównie audioreakcją i wykorzystaniem 
Bloba przy performensach na żywo.  
 
 
 
 
Przemysław Sanecki, Impossible Bodies 
 
Cyfrowy model inteligencji powstał kiedy Kartezjańskie osamotnienie napotkało logos 
obliczeń. 
Kognicja będąca wynikiem fuzji tych w samym sobie potężnych idei jest utrwalana obecnie 
w dominujący obraz ludzkiej "natury" poprzez siły technologicznego postępu.  
 
W tym ideologicznym kontekście technokratycznej pruderii, "Niemożliwe Ciała" 
problematyzują nieobecność seksualności w technologii. Aby tego dokonać, ogromna 
kolekcja literatury pornograficznej dostępnej w internecie posłużyła do wszczepienia 
pożądania w silikonowy mózg. 
 
Posługując się językiem, który rozbudza w nas uśpione żywioły nadające kształt naszym 
codziennym zachowaniom, praca tworzy krótkie erotyki w regularnych odstępach czasu. 
"Niemożliwe Ciała" emancypują seksualność jako życiową siłę będącą nieodłącznym 
składnikiem ludzkiej inteligencji. 
 
 
 
 
Robert B. Lisek, TRANSITION 
 
Projekt "Przejście" to site-specific instalacja, która proponuje nowe opowieści i formy 
audio-wizualne poprzez użycie sztucznej inteligencji. Projekt oferuje innowacyjne 
połączenie trzech dziedzin: sztuki mediów, architektury i sztucznej inteligencji. Projekt 
testuje nowe metody generowania form audiowizualnych i nowy rodzaj performansu 
poprzez interakcje z autonomicznym agentem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mirosław Rajkowski 
 

1. Natura abhorret vacum ( 11') 
Film jest pastiszem filmu przyrodniczego pokazującym jak przekaz medialny 
zniekształca istotę natury. 
2. Luminale (4') 
Migawki filmowe miejskiego oświetlenia przepuszczone przez efekty wizualne 
komputera w efekcie tworzą ruchome obrazy nawiązujące do idei sztuki 
permutacyjnej. 
3. Cosmic shape (3') 
W otoczeniu grafiki 3D badanie przy użyciu atrybutów videoartu relacji pomiędzy 
świadomością i zmysłami. 

2.  
Roman Bromboszcz, midi_wrinkle 
midi_wrinkle to instrument audiowizualny, w którym zasadniczą rolę odgrywa sterownik 
midi za pomocą którego można zmieniać jakości obrazu i dźwięku. Praca prezentuje obraz 
wideo pobierany przez kamerę internetową, w którym przegląda się widz. Obraz jest 
zakłócony, można nim sterować za pomocą padów i pokręteł. Kontrolowane są: wysokość 
fali sinusoidalnej oraz ziarnistość i kolorystyka kadru. 
 
Roman Bromboszcz, cybernetyczny_ul 
Cykl grafik, gdzie na każdej z plansz znajdują się pojedyncze znaki ASCII zaczerpnięte z 
klawiatury komputerowej. Cykl nawiązuje do paginacji jaką można odnaleźć w książce 
autora ludzie^pszczoły. 
 


