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Abstracts / Streszczenia
Myriam ALBOR (Universidad Nacional Autonoma de Mexico): On Musical Subtle Expressive
Gestures
My aim in this paper is to suggest that emotions are not the primary affective attitude towards
music. If we are to explain music's expressiveness according to a resemblance theory, that
theory should be extended to include feelings. To explain musical expressiveness through its
relationship with emotions might face serious challenges, due to the lack of intentionality in
music and the fact that we don’t have enough universal emotional gestures to explain the subtlety of musical expressive power. I will suggest that, even though the movements in music
associated with musical expressiveness might not necessarily be associated with emotions,
they might very well be associated with certain feelings of the movement itself.
Małgorzata BAKA-THEIS (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu): Afrykańskie rytmy
życia – taniec w komunikacji kulturowej
„Posłuchajcie, każdy tańczy w sprawiedliwości swojego ciała i swojego głosu na cześć wiecznego lata” /Edouard Glissant/ Taniec w kulturach afrykańskich znajdował podziw Zachodnich
poetów i artystów, wzbudzał zachwyt i pogardzanie w oczach kolonizatorów i misjonarzy poprzez swoją „dzikość”, „pierwotność”, „barbarzyńskość”. Ale chyba w żadnej kulturze nie wyznaczał tak wielu sfer życia, nie znajdował się w jego centrum, jak w Afryce. Rytm, dźwięk,
forma, kolor, zapach, wizualność, wreszcie stan umysłu, ducha, filozofii – tym wszystkim jest
taniec. Stanowi "kwintesencję estetycznej formy" lub może być "wyrazem moralnego upadku",
pisała Judith Lynne Hanna. Przejawia się w codziennej pracy, rytuałach, maskaradach. Służy
jako nośnik wiedzy o życiu, wyznacza rytm pracy, ale też wzmacnia ciało, uczy cierpliwości.
Różnorodność tańców odnoszących się do wszystkich sfer życia, także współcześnie, stanowi o
bogactwie afrykańskich kultur i zachowaniu tradycji. W kontekście badań nad sztukami plastycznymi, gdzie rytm i dźwięk stanowią o sile wyrazu, pozwalają odczytać znaczenie i zrozumieć jak istotną rolę pełnią w komunikacji kulturowej.
Katarzyna BARTOS (Akademia Muzyczna im. K. Lipińskiego): What happened during seven
days? K. Stockhausen's „Aus den sieben Tagen”
Karlheinz Stockhausen was a German composer, said to be one of the most important artists
from the 20th century. His original approach to musical forms, sounds, combining music from
Far East with avant-garde one, his output on the field of electro-acustic music are the confirmations of his position among contemporary composers. The sources of inspirations in his
music were often linked with his life. The creation of Aus den sieben Tagen is linked with a difficult time in composer's life. After hearing some news from his wife, he started a fast. One day
he found on his bookshelf a book by Satprem about Sri Aurobindo. These texts were the salvation for the composer, he found words fitting ideally to his situation, thoughts and emotions.
The book and fast were the sources of inspiration for the composer to write short texts, that
happen to be the score of Aus den sieben Tagen. This composition is an example of intuitive
music. What is this kind of music? What happened during these seven days from the title? For
these and other questions I would like to answer during my paper.
Damian BINKOWSKI (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza): Transakcyjny model dzieła muzycznego w późnej twórczości Mortona Feldmana
Zgodnie z założeniem Umberto Eco o istnieniu zbieżności między sposobem kształtowania
dzieł sztuki a poglądami danej epoki na strukturę rzeczywistości (dzieło jako metafora epistemologiczna - w tym wypadku jest to otwarty i dynamiczny model rzeczywistości uzależnionej
od ograniczeń i stronniczości percepcji) mam zamiar wykazać otwarty charakter późnych
utworów Mortona Feldmana, mimo faktu zapisania ich w formie tradycyjnej partytury - o jednej chronologii, postaci i układzie zdarzeń muzycznych. Porównane zostaną cechy bytowe
utworów Feldmana i Samuela Becketta (inspirującego twórczość kompozytora od poł. lat 70.),
ale też np. 2000 Sculpture Waltera de Marii. W dziełach tych, posiadających walory mcluha4

nowskiego medium zimnego, dochodzi do podważenia linearnej narracji i warunkującego ją
postrzegania rzeczywistości z perspektywy wzrokocentrycznej, utożsamianego przez Becketta
z postrenesansowym kryzysem wiedzy, odrywającym podmiot od przedmiotu poznania. Zasadę separacji podmiotu od przedmiotu, dominującą w epistemologii, złamał również John Dewey, gdy sformułował pojęcie doświadczenia estetycznego, do którego odwołali się później
abstrakcyjni ekspresjoniści, silnie oddziałujący na Feldmana od początku lat 50. Zarówno Dewey jak i ekspresjoniści abstrakcyjni antycypowali postulaty sformułowane przez nauki kognitywne dopiero pod koniec XX wieku.
Ada BRONOWSKI (Oxford University, The Queen’s College): Movement and Meaning: a philosophical excursus on Wayne McGregor’s Raven Girl
I wish to focus in particular on how ordered movement grasps fundamental significant structures of reality in parallel with speech. Successful contemporary ballet strives to express on
the same grounds as speech, i.e. on the basis of rational order and structure, what speech can,
but also perhaps, cannot express. This is one of the great breaks with classical ballet: the latter
describes silently with gestures and coded movements storylines, emotions and dialogues familiar from speech: it literally acts out speech. Contemporary ballet on the other hand, is itself
an act of speech and does not act out something external to it (context or plot). It is itself the
story, a story not so much of narration but a story of how movements capture truths about
feelings and ways of being in reality. It is an eminently rational practice and one of the points I
wish to elucidate in this paper is how it does so by mapping onto fundamental structures of
reality. Contemporary ballet seemingly without text or context is thus conceptual relying on
the attention and understanding of a rational audience. For this paper, I would like to focus in
particular on a recent ballet created by Wayne McGregor for the Royal Ballet of London, the
Raven Girl. McGregor plays up to traditional ballet in basing his work on a contemporary
eponymous fairy-tale (Audrey Niffenegger, 2013). But it is all the more to break from a tradition of narrative and description. The ballet is about the struggle of the child of a raven and a
human to fit into a world she has no place in: half-human and half-raven means she can neither speak like a human nor fly like a raven. It is dance which shall be her mode of communication. The ballet is thus eminently about ballet, about what movement can say in a philosophical and crucial sense of ‘to say’, namely in getting fundamental truths about reality across to
others; in particular one other, the Raven Prince: the only person capable of going beyond the
no-communication barrier set between human-talk and raven-flying. But of course, beyond
the characters of the dance, the Other is ultimately the audience who witnesses the different
stages of liberating expression and meaning from limited set languages: ignored by humans
and ravens because they do not understand her, the Raven Girl reaches out through extension
and idiosyncratic movement to articulate a language of bare rationality expressed through the
dance.
Piotr BURATYŃSKI (Uniwersytet Mikołaja Kopernika): Znaczenie tańca w autorskim kinie
francuskim a współczesność
Proponowany referat ma na celu wzbogacenie sympozjum o refleksję filmoznawczą poprzez
zwrócenie uwagi na znaczenie tańca i choreografii w dojrzałym autorskim kinie francuskim
(Rivette, Resnais, Demy, Godard). Taniec w twórczości reżyserów związanych z Nową Falą był
nie tylko podkreśleniem autorskiej wizji ale jednocześnie nowoczesnym otwarciem filmu na
performatykę. Referat ma na celu wskazanie, jak ciało wprawione w kinematograficzny wir
nabiera walorów choreograficznych. W kontekstach modernistycznych i postmodernistycznych oraz w koncepcjach autorskich. Rys historyczny nakreśli konsekwencję myśli twórców
francuskich oraz zwróci uwagę na stale obecną chęć do eksperymentowania w młodym kinie
francuskim (określenie R. Prédala) u reżyserów takich jak Honoré czy duet Ducastel i Martineau.
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Arianna CARCIOFO (University of Bologna): The Difference between Centricity and Polarity in
The Rite of Spring’s Perception
The concepts of centricity and polarity in the perception of post-tonal music have always been
fascinating points of discussion in the world of musical analysis. However, the nonterminological and conceptual distinction of the two words has often created confusion between the analysis of compositional strategies and the analysis of the effect of perception. I
propose, on the basis of analytical literature, a difference: the concept of centricity refers to a
concrete structure (a note, chord or melodic gesture) whereas the concept of polarity refers to
the idea of the process that realizes that structure. The former relates to a level of evidence
within the musical text, which maintains the aspect of auditory/perceptual analysis, and the
latter is an aid for investigating combinations that are not perceptible and that are part of the
latency’s area. The intended objective of my research was to analyze any steps in The Rite of
Spring that corresponded to the distinction between polarity and centricity. The first results of
my investigation suggest an analytical model strongly based on the perceptual aspect of the
masterpiece.
Dagmara DOPIERAŁA (Akademia Muzyczna w Gdańsku): „Święto wiosny” obiektem współczesnej popkultury
„Święto wiosny” Igora Strawińskiego wycisnęło znamienne piętno w historii muzyki – kojarzone ze «skandalem», uchodzi zarazem za jedno z najważniejszych dzieł muzyki XX wieku.
Swoją «metafizyczną głębią» silnie oddziałuje na odbiorcę, tym samym stwarzając niezwykły
obszar interpretacji artystycznej dla twórcy. Celem wystąpienia stanie się zdefiniowanie, czym
jest zjawisko popkultury oraz próba interdyscyplinarnego przedstawienia, które z elementów
estetyki Strawińskiego i kompozytorskiego métier zachęcają twórców do dalszych poszukiwań
i naśladowania. Dodatkowo zostaną zobrazowane wybranymi dziełami sztuki, odmiennymi
gatunkowo, stylistycznie i technologicznie (reprezentujące współczesną popkulturę), w których obecne są inspiracje ponadczasowym baletem.
Ewa FABIAŃSKA-JELIŃSKA (Akademia Muzyczna im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu): „Poznańska Wiosna Muzyczna” - odrodzenie festiwalu muzyki współczesnej?
W bieżącym roku Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej „Poznańska Wiosna Muzyczna”, którego inicjatorami są Tadeusz Szeligowski i Florian Dąbrowski, świętował swoje 43.
urodziny. Festiwal prezentuje wyjątkową formułę, której celem jest działanie ponad ogólnie
przyjętymi normami i stylistykami oraz łączenie różnych gałęzi sztuki. Organizatorzy i artyści,
biorący udział w przedsięwzięciu, opowiadają się za hasłem „tradycja a innowacja“, które starają się odzwierciedlać w swoich działaniach. Festiwal skłania do wyjścia poza twórczość
kompozytorów polskich, prezentując najnowsze dzieła artystów pochodzących z całego świata. Słuchając dzieł takich twórców, jak np. Andrzej Panufnik, Aleksander Nowak, Hanna Kulenty, Krzysztof Meyer, Unsuk Chin, Martin Smolka, Georg Crumb czy Salvatore Sciarrino, nasuwa się pytanie - czy tradycja jest nadal istotnym elementem w twórczości współczesnych
kompozytorów? W jaki sposób kompozytorzy odnoszą się do tej sfery we własnych działaniach artystycznych?
Anna GALIKOWSKA-GAJEWSKA (Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki w Gdańsku): Interpretacje ruchowe muzyki jako sposób poznania muzyki współczesnej (na przykładzie wybranych
kompozycji)
Celem mojego wystąpienia jest przybliżenie szerszej publiczności problematyki percepcji dzieła muzycznego za pomocą ruchu zaplanowanego w przestrzeni. Interpretacje ruchowe muzyki
stanowiące artystyczną nadbudowę metody Rytmiki Emila Jaques-Dalcroze’a są doskonałą
drogą do poznania, obcowania i zrozumienia każdego rodzaju muzyki również kompozycji
współczesnych. Bogactwo brzmieniowe tej muzyki stało się terenem moich badań i wnikliwej
analizy. Rezultatem tej eksploracji są autorskie interpretacje ruchowe, które powstały między
innymi do dzieł takich kompozytorów jak: J. Cage, K. Penderecki, W. Szalonek, A. Dobrowolski,
K. Olczak, P. Mykietyn, T. Kaiser. Prezentacja fragmentów w/w kompozycji współczesnych –
ich wizualizacja w ruchu i w przestrzeni jest swoistym dowodem na potwierdzenie mojej tezy,
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że omówiony sposób percepcji dzieła muzycznego prowadzi zarówno wykonawców, jak i odbiorców do świata muzyki współczesnej.
Piotr GĄSOWSKI (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski): Muzyka jako język emocji. O językowym
i niejęzykowym paradygmacie w rozważaniach nad semantyczną funkcją muzyki i charakterze
treści emotywnych
Zainteresowanie znaczeniami zawartymi w muzyce sięga Starożytności. W „Państwie” Platona
możemy odnaleźć dywagacje na temat struktury skal i tego jakie emocje za sobą niosą. Harmonię miksolidyjską nazwano płaczliwą, natomiast jońską i lidyjską miękką i pijacką. Arystoteles w „Polityce” pisząc o wychowaniu młodzieży dostrzega głęboki istotowy związek pomiędzy uczuciami etycznymi a rytmami i melodiami. Obecnie wybitny basista jazzowy Victor Wooten mówi, iż postrzega muzykę jako język służący do opisywania tego wszystkiego, co jest
wewnątrz nas, natomiast brytyjski muzykolog Deryck Cooke w dziele „Language of Music”
analizując figury dźwiękowe, podejmuje próbę sformułowania słownika znaczeń muzycznych.
Czy w związku z tym muzykę można traktować jak język i czy zastosowanie paradygmatu lingwistycznego w badaniach nad muzyką jest zabiegiem zasadnym? Na te pytania postaram się
odpowiedzieć odwołując się do teorii „muzykojęzyka” Stevena Browna. Jednakże istnieją również „niejęzykowe” interpretacje znaczeń muzycznych, które funkcję przekaźnika treści emotywnych nadają strukturze materiału dźwiękowego. Jedną z nich jest teoria Susanne Langer
ukazującą muzykę jako symbol odzwierciedlający wzorzec dynamiczno-czasowy życia psychicznego. W moim wystąpieniu scharakteryzuję powyższą teorię i na jej podstawie poruszę
zagadnienia istoty znaczeń muzycznych, realności przekazywanych w nich emocji, ich charakteru w muzyce współczesnej, a także procesu percepcji treści znaczących.
Ondrej GIMA (Goldsmiths College, University of London): The Fiery Angel (original version),
The Triangle of love, despair and obsession
The aim of this paper is to take a closer look at Serge Prokofiev’s original version of the opera
and the central character of the opera – Renata who is haunted by visions of an Angel, her beloved Madiel, who becomes her obsession and her passion from musical and psychological
perspective of composer interest in Christian Science. Secondly, the paper will discuss the musical creation of Renata and Ruprecht, with other characters embedded in this supernatural
allegory, the difficulties in the process of moderating the issues and balancing the relationship
between the music and libretto (text – drama) in the original version of the opera in contrast to
the revised version of the opera as a result of his experimental tendencies in the West. Thirdly,
the paper will discuss the importance of understanding of original version of the opera
through which we can understand composer’s musical language and style during his exile
years. […]
Katarzyna GUGNOWSKA (Uniwersytet Warszawski) i Mateusz MIGUT (Uniwersytet Kard. S.
Wyszyńskiego): Co liczby mówią o komponowaniu, czyli związek stresu życiowego z twórczą
produktywnością na przykładzie Igora Strawińskiego
Zagadnienie tak złożone i nieuchwytne, jak wpływ wydarzeń życiowych na twórczość artystów zazwyczaj badane jest w sposób jakościowy. Najczęściej dokonuje się jego opisów i interpretacji. Mimo swojej dogłębności, takie analizy rzadko dostarczają materiału do porównań i
poszukiwań ogólnych prawidłowości, ze względu na swój subiektywizm. W celu przezwyciężenia tych ograniczeń w niniejszym wystąpieniu zaproponowane zostanie użycie kilku wystandaryzowanych metod do badania związków życia i twórczości: lista wydarzeń stresujących autorstwa T. H. Holmes’a i R. H. Rahe’a (1967) w połączeniu z metodą historiometryczną,
opracowaną przez klasyka psychologii F. Galtona, a rozwiniętą w odniesieniu do muzyki przez
D. K. Simontona (1980). Tak zaplanowana analiza pozwala na próbę określenia, w jaki sposób
stres życiowy modyfikował intensywność pracy kompozytora. Dostarcza również bardziej
precyzyjnej miary porównań efektywności działań twórców niż jedynie liczba ich dzieł.
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Justyna HUMIĘCKA-JAKUBOWSKA (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza): “Mutazioni for
tape” (1955) and “Perspectives for tape” (1957) by Luciano Berio: Creation - Empirical Research Perception
As a few others composers, Luciano Berio has viewed electroacoustic music as a prolongation
of instrumental music, offering a mere extension of the available sound material. Most compositions for tape do not come with a score. The lack of a written document creates great difficulties for the musicologist who insists on carrying out rigorous , 'objective' work. Because of this
problem, music for tape has been somewhat disregarded by musicology. But in the case of Berio, his music for tape is an example of very interesting theoretical conception of sonoric and
textural composition, combining innovative imagination and analytical depth with a richly
sensuous feeling for sound and form. Additionally, it is increasingly accepted that musical experiences are multi-faceted, fluctuating, and dynamic; complex composites of cognitive, perceptual, embodied and affective components. The paper aims to explore this multifaceted
world and will focus on creatives incentives for music for tape (semantics, style, auditory intuition etc.), psychophysiological and acoustical aspects of the perception of the music for tape,
and also the methods and technical tools that can be great assets for musical analysis, such as
sonograms and amplitude graphs, which provide some kind of portrayal or cartography of
music for tape. A comparison of the philosophical and methodological foundations of Berio'
two electronic works to the analysis of their realizations will allow to establish some factors
that contributed to specific way that Berio understood music.
Małgorzata JANKOWSKA (Uniwersytet Mikołaja Kopernika): Święty taniec Wybranej. Oblicza
ekstazy i upojenia w sztuce współczesnej / wybrane przykłady
Odnosząc się do monumentalnego dzieła Wiesna swiaszczennaja Igora Strawińskiego, w choreografii Wacława Niżyńskiego, ze scenografią Nikołaja Konstantinowicza Roericha autorka
omawia współczesne jej interpretacje koncentrując się na motywie 'ofiary'. W realizacjach
Katarzyny Kozyry (instalacja Święto wiosny 1999-2002), Klausa Obermaiera (The Rite of Spring
2007) oraz performance Nezeket Ekici (Imagine 2012) właśnie "ofiara" staje się motywem centralnym, ujętym jednak w bardzo różny sposób. Wspólnym elementem zarówno dla oryginalnego utworu, jak i realizacji współczesnych, które w mniejszym lub większym stopniu do niego nawiązują jest ekstatyczny i seksualny rytuał, którego celem jest zazwyczaj oczyszczenie,
zbawienie lub potępienie. Autorka proponuje krytyczne spojrzenie na uwikłany w "ducha
epoki" utwór "Święto wiosny", oraz odszukuje w jaki sposób taniec ofiary/wybranej uzyskuje
wymiar krytyczny wobec społeczeństwa, kultury i tradycji.
Alicja JARZĘBSKA (Uniwersytet Jagielloński): Dwie premiery „Święta wiosny” Strawińskiego i
ich rezonans w kulturze muzycznej XX wieku
W dziejach kultury muzycznej ubiegłego wieku istotne znaczenie miały dwie paryskie premiery Święta wiosny Strawińskiego zaprezentowanego 29 maja 1913 roku w Théâtre des ChampsÉlysées jako (1) widowisko baletowe kojarzone z legendarnym succès de scandale, oraz wykonanego 5 kwietnia 1914 roku w Casino de Paris jako (2) utwór symfoniczny, które wzbudziło
zachwyt i entuzjazm publiczności, a przez muzykologów i kompozytorów skojarzone potem
zostało z początkiem nowego, mistrzowskiego języka muzycznego. Kompozytor zaproponował
bowiem nowy typ muzycznej narracji wykorzystującej technikę wyrafinowanego montażu
powtarzalnych, podstawowych „całości muzycznych” (sound-units). Technikę montażu kilku
wybranych pomysłów brzmieniowych („całości muzycznych”) Strawiński wykorzystywał w
swej późniejszej twórczości muzycznej, także dodekafonicznej, czego przykładem może być
widowisko telewizyjne The Food skomponowane niemal 50 lat później (w 1962 roku). Zaproponowany przez Strawińskiego i Roericha temat baletu, eksponujący wyobrażenie śmiertelnej
ofiary z młodej dziewczyny, inspirował i nadal inspiruje wyobraźnię choreografów i reżyserów. Ale Strawiński już w latach 20. ubiegłego wieku głosił, że Święto wiosny to tylko dobrze
skonstruowana muzyka orkiestrowa i zdecydowanie dystansował się od pierwotnej koncepcji
łączenia tej muzyki z wizją brutalnych, pogańskich rytuałów. W historii kultury funkcjonują
zatem jakby dwa dzieła pod nazwą Święto wiosny.
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Andrzej JUCHNIEWICZ (Uniwersytet Śląski): „Trel Tartiniego z ciemności wyzierający”. Danse
moriendi w Traktacie skłamanym Witolda Wirpszy i Siedmiu sonetach do Persefony Jerzego
S. Sity
Należy uzmysłowić sobie, iż wiek XX to czas nieskrępowanych eksperymentów poetyckich, w
wyniku których sytuacja poezji polskiej uległa diametralnym zmianom. Jesteśmy świadkami
swoistej decentralizacji spowodowanej upadkiem dominujących konwencji i prądów poetyckich. Dziś to poeta konstytuuje swój styl, własnym nazwiskiem sygnuje poetykę, którą wykreował. Gdzie zatem umieścić poezję autora Faetona? Na którym brzegu mapy? Wypadałoby
zapytać: na którym stopniu pięciolinii plasuje się Witold Wirpsza? Okazuje się bowiem, iż autor Sonaty niezwykle często sięga po metaforykę muzyczną, zbliżając się pod tym względem do
poetów obarczonych „kompleksem muzycznym”: K.I Gałczyńskiego, J. Tuwima, J. Iwaszkiewicza, J. Wittlina oraz J. M. Rymkiewicza. Można by zaryzykować twierdzenie, że wszystko u
niego gra: „nuklearny akord z akordów styk. I łuk. orbity skoroszyt piękna zgorzel” ; „… powierzchnia seksu rozbita na głosy…” , „harmonie starczej muzyki” , „muzyka bramy”, „ściana
rozgwaru” , „I bitwa dźwięczy zdwojonym brzęczeniem” . […]
Łukasz KACZMAREK (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II): Twórczość kompozytorów młodopolskich w percepcji krytyki na przestrzeni stu lat
W roku 1905 grupa młodych kompozytorów: Karol Szymanowski, Ludomir Różycki, Apolinary
Szeluto oraz Grzegorz Fitelberg, przy wsparciu księcia Władysława Lubomirskiego, stworzyli
Spółkę Nakładową Młodych Kompozytorów Polskich, której misją było propagowanie muzyki
nieznanych a utalentowanych twórców poprzez organizowanie koncertów oraz wydawanie
drukiem dzieł. Ich działalność spotkała się z różnym przyjęciem: od przychylnych recenzji,
podkreślających walory wczesnych kompozycji Szymanowskiego, czy Różyckiego (A. Chybiński) po druzgocące oceny (A. Poliński). Z czasem owa polaryzacja stanowisk uległa znacznemu
osłabieniu i nawet antagoniści kompozytorów młodopolskich wystawiali im wysokie noty (recenzje Polińskiego dzieł Szymanowskiego). Od ostatnich dekad XX wieku datuje się rosnące
zainteresowanie muzyką Karola Szymanowskiego przy jednoczesnym deprecjonowaniu innych twórców młodopolskich. Zjawisko to jest szczególnie silne w przypadku Apolinarego Szeluty, wokół twórczości którego narosło wiele mitów. Celem niniejszego wystąpienia jest krytyczna ocena opinii funkcjonujących w odniesieniu do grupy Młoda Polska w Muzyce i zestawienie ich z najnowszymi badaniami.
Monika KARWASZEWSKA (Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki): Transawangarda w muzyce polskiej XX wieku – próba adaptacji zjawiska
Transawangarda (wł. la transavanguardia), to kierunek zaproponowany przez włoskiego krytyka sztuki Achille Bonito Olivę i określający zjawiska w sztuce (głównie w malarstwie), obserwowane od końca lat siedemdziesiątych ubiegłego stulecia. Stanowi włoską odmianę tendencji ekspresjonistycznych w sztuce (neoekspresjonizm), wyrosłą ze sprzeciwu wobec modernizmu, formalizmu, nowatorstwa, oryginalności, spójności stylistycznej i korzystającą z
tradycji w nowej odsłonie, nawiązując jednocześnie do XVI-wiecznego manieryzmu, niedookreśloności, pluralizmu stylistycznego i polisemii. Artysta transawangardowy to artysta z jednej strony w pełni świadomy kryzysu awangardy i związanego z nią postępu i eksperymentu,
z drugiej zaś nastawiony na swobodę tworzenia „treściwych” dzieł, nacechowanych głęboką
ekspresją i romantyzmem. Transawangardę uważa się za wstępną fazę postmodernizmu, a
nawet często zjawiska te utożsamia się. Tymczasem istnieje różnica pomiędzy nimi – którą
Oliva przyrównuje do podróży z Ameryki do Europy i odwrotnie. Celem prezentacji będzie
wykazanie tych różnic, usystematyzowanie głównych cech stylistycznych i idei estetycznych
tego trendu oraz, co ważne – próba odniesienia ich na obszar sztuk pominięty przez włoskiego
krytyka – na muzykę.
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Grażyna KMITA (Akademia Ignatianum w Krakowie): Taniec jako forma kształtowania estetycznej tożsamości w relacji z przestrzenią
Referat stanowi próbę odpowiedzi na pytanie czym jest tożsamość estetyczna w kontekście
sztuki jaką jest taniec, będącej formą relacji człowieka z przestrzenią. Taniec stanowi szczególny rodzaj ekspresji ruchowej, wyrwanej z realnego działania, i kierującej nas ku estetycznym jakościom. To przetworzona estetycznie forma naszej relacji z otoczeniem, swoista estetyka w działaniu. Taniec może być rozumiany jako próba harmonizowania przestrzeni otoczenia i obecnej w nim dynamiki. Jako taki, taniec konstytuuje naszą tożsamość w relacji z
przestrzenią, w której wyraża się cielesna ekspresja. W tańcu ujawnia się konflikt między potrzebą ekspresji, a potrzebą sprawowania ruchowej kontroli nad otoczeniem. Zmienność zewnętrznego świata porządkowana jest poprzez doswiadczanie estetycznych jakości. Ruch
stymuluje i porządkuje nasze doznania zmieniając je jakościowo, i nadając im niepowtarzalną
dynamikę. Taniec to efekt dynamicznego i niepowtarzalnego ucieleśnienia emocji, co harmonizuje sferę ducha i ciala. Taniec stanowiłby wyraz autonomicznej motywacji do formowania
estetycznych jakości, i wyrażania ich w ruchu.
Violetta KOSTKA (The St. Moniuszko Academy of Music): Paweł Szymański’s two-level music
as an example of a contemporary parody (according to Linda Hutcheon’s theory of parody)
Paweł Szymański (born in 1954) is one of the best Polish contemporary composers, the author
of such beautiful works, like Partita III for harpsichord and orchestra, Compartment 2, Car 7
for vibraphone, violin, viola and chello, Two studies and Singletrack for piano and many others. His music is received very well in Poland and abroad. He gets a lot of commissions to
compose new pieces of music. A festival of his music has been organized in Warsaw in 2006,
after which some CDs and DVDs were released. Szymański’s music is characterized, on the one
hand, by references to existing music, and on the other hand – by modern compositional
means and techniques. Almost from the beginning of his career he has been composing music
in a uniform style. His main technique is called by himself two-level technique. While composers of different styles and times in writing their music use usually elementary features of
sound (pitch, volume, time of duration etc.) Szymański starts on a higher level – he uses some
ready musical structures as a basis. The basic structure can take a shape of a melody or a work
in Renaissance, Baroque or Classic style. Although it is very conventional it is always composed by himself. The next step of the composing process is to make transformations of the
given structure. One of many methods is to use easy algorithms which not only change the
sound construction but also make the piece longer. The last task consists in making the construction more aesthetic. The final result is a surface structure (second level), which listeners
listen to. One can easily recognize Szymański’s music as a part of a musical trend called by
Jann Pasler “postmodernism of connections or penetrations”. There is nothing common with
Schnittke’s or Daugherty’s ideas, but it is still a kind of union of something old with something
modern. Because of the two-level technique I see it as a quite unusually good example of a
contemporary parody as understood by Linda Hutcheon. According to this Canadian scientist
a parody is an imitation with a critical difference and has two-level structure and ethos going
from comedy to seriousness. When listening to Szymański’s music one can easily find under
the surface/modern structure the deep/old structure and can recognize that this very elegant
kind of speaking about old music has usually serious ethos.
Marcin KRAJEWSKI (Uniwersytet Warszawski): Idea losu w „Święcie wiosny” i „Królu Edypie”
Igora Strawińskiego
Udzielając zimą 1936 wywiadu francuskiemu dziennikarzowi, Igor Strawiński mówił: Co nazywano dawniej p r z e z n a c z e n i e m, l o s e m czy p r z y p a d k i e m, jest tym, co rozumiem
przez „i d e a l n y ł a d”. Tu na ziemi istnieje równowaga, która decyduje o wszystkim. Twórca
musi ją uszanować i zrobić z niej użytek, akceptując tę naturalną rzeczywistość [podkreślenia –
M. K.] Słowa kompozytora mogą sugerować, że idea losu odgrywa pewną rolę w jego muzyce.
Referat prezentuje wyniki wstępnego namysłu nad tą kwestią, nieobecną jak dotąd w badaniach dzieł Strawińskiego. [...] Analiza Święta wiosny i Króla Edypa w kontekście cytowanych
słów Strawińskiego wskazuje zatem, że oba utwory niosą pewną ideę losu – tę samą, choć jej
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muzyczne odzwierciedlenie jest inne w każdym przypadku: diachroniczne w pierwszym, synchroniczne w drugim. Dla wyrażenia kluczowej idei kompozytor zastosował subtelne zabiegi
konstrukcyjne: wiązanie faz lub warstw utworu poprzez repliki określonych struktur interwałowych. Niewykluczone, że również inne dzieła Strawińskiego (np. Orfeusz czy Requiem Canticles) niosą w swej substancji muzycznej podobne i podobnie zakodowane fatalistyczne przesłanie.
Dorota KUTYŁA (Uniwersytet Warszawski): Przyjaciel „czyta” przyjaciela – Iwaszkiewicz o
Szymanowskim
Jarosław Iwaszkiewicz to jeden z najwybitniejszych polskich pisarzy XX wieku, Karol Szymanowski – jeden z najwybitniejszych polskich kompozytorów XX wieku, ale nie tylko to ich łączy. Do więzów rodzinnych doszła wielka wzajemna przyjaźń, a do niej zrozumienie? chęć
zrozumienia? tak samej muzyki, jak muzyki Szymanowskiego. To zadanie ułatwiały ambicje i
talenty poboczne. Iwaszkiewicz początkowo rozważał karierę kompozytorską, to Szymanowskiego prosił o ocenę swoich umiejętności. Nie okazała się ona po myśli Iwaszkiewicza, ale wyczucie Iwaszkiewicza dla muzyki pozostało na jego dalsze życie. Pisał o kompozytorach, pisał o
utworach, inni pisali o muzyczności jego prozy. Natomiast Szymanowski myślał o pisaniu, realizował swoje zamiary, choć nie przetrwały one czasów II wojny światowej. W ocenie Iwaszkiewicza ta zniszczona powieść „Efebos” była bardzo dobra, na miarę wybitnych pisarzy. Ostatecznie Szymanowski to przede wszystkim kompozytor, a Iwaszkiewicz – pisarz, jednak te dodatkowe skłonności ułatwiały im obu wzajemne rozumienie. Nie mamy analiz literackiej
twórczości Iwaszkiewicza dokonanej przez Szymanowskiego, ale mamy zapisy odwrotne. Iwaszkiewicz pisał o Szymanowskim i uważał, że swoją pracą dokonuje czegoś pożytecznego i
ważnego. Muzykologowie, zajmujący się indywidualnością twórczą Karola Szymanowskiego,
muszą się natykać na niejakie trudności pragnąc wyjaśnić genezę niektórych zjawisk w życiu i
twórczości tego kompozytora. Tak pisał Iwaszkiewicz w „Karol Szymanowski a literatura” .
Uzasadniał to bogactwem twórczej osobowości Szymanowskiego, wykraczającej poza koncentrację na inspiracjach stricte muzyczne . Osobowości otwartej w ogóle na wszelką twórczość
artystyczną, a przede wszystkim na literaturę. Sądził zatem Iwaszkiewicz, że swoimi pracami
może wypełnić tę lukę w czysto muzycznym oglądzie dzieł Szymanowskiego. W swoim referacie chciałabym pójść jego śladem. Gros uwagi poświęcić wspólnemu dziełu Iwaszkiewicza i
Szymanowskiego, czyli „Królowi Rogerowi”, ale nie pomijając pieśni Szymanowskiego, „Słopiewni”, „Stabat Mater”, „Harnasiów” i zaginionego „Efebosa”.
Agnieszka LAKNER (Uniwersytet Jagielloński): Folklor w służbie polityki. Inspiracje polskimi
pieśniami i tańcami ludowymi w latach 1949-195
Realizm socjalistyczny stał się po drugiej wojnie światowej obowiązującą doktryną ideologiczno-estetyczną w krajach dominacji Związku Radzieckiego. W Polsce postulowany był on oficjalnie w latach 1949 – 1955. Doktryna ta wywarła wpływ na komponowane utwory, domagając się twórczości zaangażowanej, w duchu narodowej. Jednym z wyznaczników narodowości
miało okazać się wykorzystywanie polskiego folkloru (zwłaszcza rytmów tańców ludowych).
Ludowość z jednej strony była narzucana przez władzę, jednak z drugiej - stanowiła dla kompozytorów sposób na uniknięcie konieczności tworzenia dzieł w duchu socrealistycznych, jak
np. pieśni masowe. W swoim referacie pragnę poruszyć temat opracowań polskich pieśni i
tańców ludowych oraz inspiracji folklorem w latach 1949-1955. Wnioski z analizy muzycznej
utworów Witolda Rudzińskiego (Siedem pieśni ludowych na chór mieszany), Andrzeja Panufnika (Suita staropolska na orkiestrę smyczkową) oraz Kazimierza Serockiego (Kantata kameralna Mazowsze), jak i dostępna literatura z tych czasów (o ludowości w muzyce pisali wówczas m.in. Z. Lissa, H. Swolkień, W. Sokorski, Z. Mycielski) posłuży do odpowiedzi na następujące pytania: (1) W jaki sposób rozumiano pojęcie ludowości i czym była pseudoludowość w
latach 50. XX wieku? (2) Czy folklor mógł służyć polityce? (3) Czy doktryna socrealistyczna
wpłynęła na sposób opracowywania polskich melodii ludowych oraz - jakie znaczenie miał
odbywający się wówczas Festiwal Muzyki Ludowej? W referacie analizę muzykologiczną rozbuduję o kontekst społecznego funkcjonowania muzyki i folkloru w latach realizmu socjalistycznego.
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Oskar ŁAPETA (Uniwersytet Warszawski): „Succès de scandale”? O historii wystawienia baletu
„Świtezianka” Eugeniusza Morawskiego
Eugeniusz Morawski to kompozytor, który przez wiele lat cieszył się bardzo złą sławą. Postrzegany był jako przeciwnik Karola Szymanowskiego, którego pozbawił stanowiska rektora
Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej oraz jako osoba, która wykorzystała znajomości w
administracji państowej, aby otrzymać Państwową Nagrodę Muzyczną za balet Świtezianka,
dystansując jednocześnie IV Symfonię Szymanowskiego. Tymczasem historia powrotu Morawskiego do Polski po dwudziestoletnim pobycie w Paryżu jest znacznie bardziej skomplikowana. Pomimo, że znajomości nawiązane podczas pobytu w stolicy Francji okazały się pomocne,
nie bez znaczenia była również przeszłość kompozytora – aktywnego działacza Polskiej Partii
Socjalistycznej, aresztowanego przez carską policję i więzionego w warszawskiej Cytadeli.
Kontrowersje wokół przyznania nagrody muzycznej Świteziance również nie są oczywiste,
kiedy po przeanalizowaniu partytury zdamy sobie sprawę, że jest to jedno z najwybitniejszych
dzieł baletowych w muzyce polskiej pierwszej połowy XX wieku. Tematem wystąpienia będzie
zatem rola koneksji politycznych w kształtowaniu pedagogicznej i kompozytorskiej kariery
Eugeniusza Morawskiego oraz relacje “stronnictw” kompozytorów działających w latach 30.
XX wieku w Polsce.
Katarzyna LEWANDOWSKA (Uniwersytet Mikołaja Kopernika): Kobiecy taniec śmierci. Rytualna ofiara (z Niej) w tradycji buddyzmu tybetańskiego
O szalonej XII wiecznej tybetańskiej jogince – słynnej Macig Labdron, twórczyni jednej z najbardziej niezwykłej praktyki CIE w której całkowicie inicestwia się swoje ‘ja’. Przywołując
wszytkie spragnione duchy praktykująca/y oddają siebie – w dosłownym tego słowa znaczeniu
istotom - zachłannym, krwożerczym, głodnym i bardzo cierpiącym. Na ucztę zapraszane są na
cztery sposoby: za pomocą głosu, rytmicznego wybijania na bębnie, dzwonka i trąbki wykonanej z kości ludzkiej. Cała praktyka jest śpiewana. Te wszytskie elementy współbrzmią z wizualizacją, której opisy są nieprawdopodobnie okrutne. To rytualne instrumentarium jest naznaczone głeboką symboliką. Tradycyjnie praktykę CIE należy wykonywać w przerażających
miejscach – na cmentarzach czy polach kremacyjnych.
Klara ŁUCZNIK (Plymouth University): Shared Creativity In Dance
Contemporary choreography has developed a wide variety of techniques for generating novel
movement sequences, and for arranging them into pieces of dance. For choreographic thinking the key cognitive strategies are based on problem finding and solving, metaphorical thinking and multi-modal imagery. Most previous research investigated individual, dancers' strategies for movement development and the creative process of the choreographer. However contemporary creative in dance practice often has a collaborative character. In this paper I argue
that to understand contemporary choreographic practices we need to look at its collaborative
character and understand its group dynamic. Dancers need to constantly collaborate and negotiate an creative process to archive high quality outcomes, mostly in a nonverbal way. I explore shared character of creativity by analysis of a movement research thouth improvisation.
Is a common contemporary strategy for development of dance material. I will refer to theories
of joint actions (Sebanz, Bekkering, & Knoblich, 2006) and distributed creativity (Sawyer &
DZutter, 2009) to understand underlying cognitive processes of this creative practice.
Nicholas P. McKAY (Canterbury Christ Church University): The Rite Signs: Semiotic readings
one hundred years on
[…] One hundred years on, The Rite is neither an architectonic nor an anecdotic work but an
allotrope of the two in constant dialogical interchange. The Rite signs through both introversive and extroversive semiosis. The challenge for future hermeneutic readings of Stravinsky’s
masterwork over the next one hundred years is to simultaneously grasp and grapple with its
pure and referential signs, moving beyond attempts to privilege one over the other to better
comprehend the primitive sophistication of its anecdotic-architectonic dialogues.
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Mateusz MIGUT (Cardinal Stefan Wyszyński University): Great music event as a collective peak
experience
[abstract in Polish; paper in English] Premiera "Święta wiosny" w 1913. roku to bez wątpienia
jedno z najbardziej wyrazistych wydarzeń w historii muzyki klasycznej, a skandal, który jej
towarzyszył, przeszedł do legendy historii kultury. Sednem naszego wystąpienia będzie próba
opracowania modelu analitycznego, który ujawni czynniki społeczne i psychologiczne mogące
decydować o tak wielkiej sile reakcji na dzieło muzyczne. Odwołując się do przeprowadzonej
przez Erica Clarke'a analizy analogicznego wydarzenia z historii muzyki rockowej (porównywalnego pod względem historycznej wagi jak i wielości przyczyn i znaczeń), jakim był koncert
Jimiego Hendrixa na festiwalu Woodstock (a w szczególności jego zwieńczenie przez pastisz
hymnu narodowego USA) - spróbujemy dotrzeć do psychologicznych i socjologicznych mechanizmów rządzących "wielkimi wydarzeniami artystycznymi". W konceptualizacji tego pojęcia
przedmiotem naszego szczególnego namysłu będzie fenomen silnego doświadczenia muzycznego (peak experience; w psychologii muzyki badany przez np. A. Gabrielssona i J. Slobodę).
Wreszcie, pojęcie "wielkiego wydarzenia artystycznego" odniesiemy do jednej z naczelnych
kategorii filozofii sztuki, jaką jest przeżycie estetyczne. Proponowane przez nas rozszerzenie
analizy o kontekst społeczny oraz fenomen „doświadczenia szczytowego” może stać się przyczynkiem do przezwyciężenia częstego w krytyce muzycznej przeświadczenia o "koturnowości" przeżycia estetycznego, które w tradycyjnym rozumieniu nakładało na podmiot obowiązek zachowania dystansu wobec doznawanego dzieła.
Agnieszka NAREWSKA (Uniwersytet Jagielloński): Wybrane, Wybrani – wyróżnieni, wykluczeni, napiętnowani. Choreograficzne odsłony „Święta wiosny” Igora Strawińskiego
Balet Strawińskiego już od ponad stu lat inspiruje choreografów na całym świecie, stanowiąc
dla nich swoisty sprawdzian ich warsztatu i artystycznej wizji. Centralna postać tego baletu w
choreografii Niżyńskiego – Wybrana, wciąż poddawana jest różnorodnym interpretacjom i
przekształceniom, a umieszczana w rozmaitych kontekstach społeczno-kulturowych obrasta w
nowe znaczenia i symbole. Celem niniejszego referatu jest przyjrzenie się roli Wybranej w
wybranych inscenizacjach baletu Święto wiosny (m.in. Piny Bausch, Angelina Preljocaja, Maurice’a Béjarta, Tero Saarinena), a także w kilku utworach z kręgu kultury popularnej, zainspirowanych omawianą tematyką (film Padraiga Reynoldsa, powieść Jessicy Duchen).
Aldona NAWROCKA (Uniwersytet Muzyczny F. Chopina w Warszawie): „Danser la Musique” –
za uchem Béjarta
Maurice Béjart jest z pewnością jednym z choreografów najbardziej inspirowanych muzyką
dwudziestego wieku. Zafascynowany dziełem Pierre’a Bouleza pt. Marteau sans maître, do
którego stworzył choreografię w 1973r., a później Dialogue de l’ombre double – w wersji choreograficznej z 1998, z solistą Alainem Damiens – sięgał ponadto do takich wybitnych kompozycji ubiegłego wieku jak m.in.: Sonate à trois, Sonata na dwa fortepiany i perkusję Béli Bartóka, Pięć utworów op.5 Antona Weberna. Co jednakże najistotniejsze, to jego podejście do muzyki - o czym wypowiadał się niejednokrotnie (m.in. Maurice Béjart extrait de Pierre Boulez.
Eclats 2002, par Claude Samuel) – a same dzieła choreograficzne ukazują ich twórcę jako niezłomnego poszukiwacza związków pomiędzy dźwiękiem a ruchem.
Krzysztof PIĄTEK (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski): Muzyka w teorii krytycznej Theodora
Adorno
Ciężko jest pozostać obojętnym wobec intelektualnego dorobku tzw. Szkoły Frankfurckiej. Radykalizm i śmiałe tezy jej przedstawicieli spowodowały, że dyskusja wobec teorii krytycznej
jest ciągle żywa, a głowni reprezentanci tej formacji zostali uznani za duchowych spadkobierców „mistrzów podejrzeń” – Marksa, Freuda czy Nietzschego. Podczas mojego wystąpienia
chciałbym skupić się na „muzycznych” wątkach obecnych w pracach frankfurtczyków, w
szczególności w dziełach Theodora Adorno. W ujęciu myśliciela muzyka nie jest wyizolowanym, hermetycznym tworem, ale swoistym lustrem, w którym odbija się rzeczywistość. W
pracach Adorna struktura utworu muzycznego staje się kluczem do zrozumienia konsumpcyjnego społeczeństwa zdominowanego przez racjonalność instrumentalną. Podczas referatu
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postaram się odpowiedzieć na pytania: czy relacja dyrygenta i wykonawców jest ilustracją
stosunków panujących w ustroju totalitarnym? Co ma wspólnego muzyka o charakterze rytmiczno – przestrzennym z procesem reifikacji i utowarowienia? Dlaczego Beethoven był bliżej
prawdy niż Duke Ellington? I czy jazz jest naprawdę muzyką wolności?
Piotr PODLIPNIAK (Adam Mickiewicz University): Tonality as a vehicle for the music-specific
meaning
Language and music are the human-specific communicative phenomena. Although they share
many communicative mechanisms both consist also of some domain-specific elements which
evolved because of different selective pressures. These elements are the evolutionarily youngest communicative innovations which occurred in the Homo sapiens lineage and which are
related to some characteristics of syntax (the tight connection of syntax with referential meaning in the case of language and the strict relation of syntax with different sensations of stability (tension, relaxation etc.) in the case of music). In my opinion, tonality (understood as an
arrangement of pitches in which some pitches are more important than others) belongs to
these innovations in the domain of music. Tonality is also a main tool eliciting such emotions.
It does not mean that music is entirely devoid of the potential for transmitting referential
meaning. In fact music is a powerful means of eliciting memories, imaginations and associations which are definitely propositional by their very nature. Apart from that, musical sounds
or phrases can be used as iconic, symbolic or even indexical signs. This kind of meaning is
called ‘designative meaning’ or ‘extra-musical meaning’. Moreover, there is evidence that listening to music evokes the event-related potential (ERP) N400 which is an electrophysiological
marker of conceptual processing. However, these kinds of meaning are not specific solely to
music and language. In contrast, various sensations of stability which accompany music perception seem to exemplify another, qualitatively different kind of meaning which represents a
distinctive musical feature. This kind of meaning is pre-conceptual and it represents one of
many affective meanings conveyed by means of music. I propose that the abilities necessary to
recognize tonal relations evolved simultaneously with the evolution of language abilities related to the communication of propositional meaning. Additionally, the specificities of tonal
meaning will be presented.
Wojciech STĘPIEŃ (The K. Szymanowski Academy of Music): The influence of Igor Stravinsky's
"The Rite of Spring" on the formation of national modernism in Finnish music on the example of
the orchestral suite "Kalevala-sarja" by Uuno Klami
[abstract in Polish; paper in English] „Rosyjscy Moderniści tacy jak Prokofiew i Strawiński i
nowa muzyka hiszpańska wstrząsnęli mną od czubka głowy po koniuszki palców. Działo się to
w czasie, kiedy poszedłem na Sorbonnę wypożyczyć kopię Kalewali”. Zdanie to zostało wypowiedziane przez fińskiego kompozytora Uuno Klamiego (1900-61), który podczas studiów muzycznych w Paryżu w latach 1924-25 zafascynował się muzyką Igora Strawińskiego. Inspirując
się osiągnięciami rosyjskiego twórcy Klami pragnął przełamać tendencją zapoczątkowaną
przez Jeana Sibeliusa do traktowania fińskiego eposu Kalewali w duchu narodowego romantyzmu. W latach 30-tych XX wieku pod wpływem partytury „Święta Wiosny” rozpoczął komponowanie dużego utworu wokalno-instrumentalnego opartego na Kalewali. Jednak w trakcie
pracy nad dziełem Klami zmienił pierwotne założenia utworu, dzięki czemu powstała suita
orkiestrowa „Kalevala-sarja” składająca się z pięciu części: „Maan synty” (Narodziny ziemi),
„Kevään oras” (Nadejście wiosny), „Terhenniemi”, „Lemminkäisen kehtolaulu” (Kołysanka
Lemminkäinena), „Sammon taonta” (Wykuwanie Sampo). Wykład będzie ukazywał, w jaki
sposób partytura „Święta Wiosny” Strawińskiego wpłynęła na język muzyczny suity Klamiego
począwszy od wykorzystania charakterystycznych zwrotów melodycznych i rytmicznych, na
szacie instrumentacyjnej oraz zasadach konstrukcji utworu kończąc. „Kalevala-sarja” rozpoczęła w twórczości Klamiego poszukiwanie własnego stylu muzycznego i w istotny sposób
wpłynęła na jego późniejsze utwory. Obecnie kompozycja uważana jest za jedną z najbardziej
znaczących fińskich kompozycji symfonicznych pierwszej połowy XX wieku i często określa
się ją mianem „Fińskiego Święta Wiosny”.
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Jolanta SZULAKOWSKA (Akademia Muzyczna w Katowicach): Oryginalna wersja neoklasycyzmu jako wyraz mentalności klasy schodzącej ze „sceny historii” – sylwetka i nauczanie Nadii
Boulanger
W referacie zostaną przedstawione założenia odmiennej wersji neoklasycyzmu, jakie wyznawała i rozpowszechniała poprzez swoje nauczanie słynna Nadia Boulanger. Projekt obejmuje
także biograficzny opis sylwetki Mistrzyni i Jej dokonań oraz znaczenie tej edukacji dla polskich kompozytorów. Tłem zaś tych zjawisk są ówczesne przemiany kulturowe i społeczne
epoki międzywojennej we Francji. Referat będzie sporządzony na podstawie odpowiedniej
literatury angielskiej i francuskiej.
Richard TARUSKIN (University of California, Berkeley): Resisting The Rite
Like any work that has lasted as long as it has lasted, Le Sacre du printemps has been subject
to reinterpretation. There was no greater reinterpreter than the original composer, unless it
was the original scenarist and designer. The reinterpretations of Le Sacre, in terms equally of
verbal commentary, choreography and musical execution, have had the effect of domesticating and sanitizing the work. Its meanings for us are vastly different from the meanings that
elicited the famous resistance of the 1913 audience, but they are also, collectively, a resistance
to those original meanings.
Pieter C. van den TOORN (University of California, Santa Barbara): The Rite of Spring Briefly
Revisited
The Rite of Spring Briefly Revisited addresses a number of harmonic, melodic, and above all
rhythmic features of Stravinsky's ballet. At the forefront is the disruptive potential of conflicting metrical forces and its role in determining the dynamic of the whole. Explanations and
descriptions are sought in critical and psychological terms as well as music-theoretical and
historical
Wioleta UJAZDOWSKA (Uniwersytet Mikołaja Kopernika): Kreowanie rzeczywistości alternatywnych. Porównanie działań kolektywu Dumb Type oraz spektakli Sibi Larbi Cherkaoui
Praca opiera się na opisie oraz analizie porównawczej działań japońskiego kolektywu Dumb
Type oraz wybranych spektakli stworzonych przez Sibi Larbi Cherkaoui jako przykładu zjawiska Gesamtkunstwerk we współczesnych spektaklach z dwóch różnych kręgów kulturowych :
Europejskiego oraz Azjatyckiego. W pracy przedstawione zostały główne zagadnienie związane ze zjawiskiem synestezji sztuk, krótkie nawiązania z historii sztuki oraz antropologii kultury. Główna część jest jedną analizą wybranych elementów działań scenicznych z wyżej podanych spektakli próbują zinterpretować kulturowe wariacje zjawiska dzieła totalnego.
Sławomir WIECZOREK (Uniwersytet Wrocławski): Strawiński na granicy
Punkt graniczny dla recepcji twórczości Igora Strawińskiego w Polsce stanowił rok 1956, kiedy
to podczas pierwszej „Warszawskiej Jesieni” wykonano Święto Wiosny. Było ono możliwe
dzięki politycznej odwilży w stalinowskiej Polsce i odejściu od dyktatu norm realizmu socjalistycznego. Jak wiadomo, po kilku latach w polskiej kulturze muzycznej zatriumfuje estetyka
nowej muzyki. W moim wystąpieniu chciałbym zapytać w jaki sposób postrzegano muzykę
kompozytora zarówno przed rokiem 1956, jak i po. Kontekst ideologiczny stanowić będzie zatem estetyka socrealizmu i nowej muzyki. Wypowiedzi czołowych adherentów obu ideologii –
A. Żdanowa i T. W. Adorno – do twórczości Strawińskiego odnosiły się negatywnie, a nawet
pogardliwie. Chciałbym więc przedstawić w jaki sposób w polskim dyskursie o muzyce po roku 1945 postrzegano muzykę autora Symfonii Psalmów. Zapytać o swoistość odbioru jego muzyki w Polsce w kontekście recepcji w innych krajach po obu stronach Żelaznej Kurtyny. W
swoim referacie analizować będę teksty o kompozytorze zarówno Zofii Lissy, Włodzimierza
Sokorskiego sprzed 1956 roku, jak i Bogusława Schaeffera czy Bohdana Pocieja napisane po
tym roku.
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Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (UMK) to państwowy uniwersytet z siedzibą w Toruniu.
UMK powstał na mocy dekretu Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1945, zatwierdzonego przez Prezydium Krajowej Rady Narodowej w dniu 11 września 1945. Głównym inicjatorem stworzenia uniwersytetu na ziemi pomorskiej był dr Henryk Świątkowski, delegat rządu, a późniejszy wojewoda pomorski.
Utworzenie ośrodka uniwersyteckiego miało przyczynić się do aktywizacji naukowej i kulturalnej regionu, przeciwdziałać procesom depolonizacji oraz zrekompensować niedobory po wojnie, kształcąc
nowe kadry dla kultury i gospodarki narodowej. Założenie uniwersytetu w Toruniu miało ponadto
skompensować choć częściowo straty po likwidacji Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie i Uniwersytetu im. Jana Kazimierza we Lwowie. Częścią Uniwersytetu jest Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy (dawna Akademia Medyczna w Bydgoszczy). Uniwersytet prowadzi działalność w
Toruniu oraz w Bydgoszczy. Wydziały i inne jednostki organizacyjne Uniwersytetu zlokalizowane w
jednym z tych miast mogą prowadzić swą działalność także w drugim z nich. Uniwersytet posiada wydział zamiejscowy w Grudziądzu (Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny UMK w Grudziądzu), gdzie prowadzone są studia na 5 kierunkach, oraz we Włocławku (Wyższe Seminarium Duchowne we Włocławku), gdzie kształci się studentów na kierunku teologicznym. UMK prowadzi także stację badawczą na
Spitsbergenie. Uniwersytet kieruje też Gimnazjum i Liceum Akademickim w Toruniu. UMK według rankingu Perspektyw z 2013 jest na 9. miejscu wśród wszystkich wyższych uczelni w Polsce (a 5. wśród
uniwersytetów) i na 1. w regionie. Collegium Medicum UMK według rankingu Wprost z 2012 jest na 3.
miejscu wśród wszystkich uczelni medycznych w Polsce. Misją uczelni jest rozwijanie i upowszechnianie wiedzy poprzez nauczanie na poziomie akademickim, kształcenie pracowników naukowych, prowadzenie badań naukowych i udostępnianie ich wyników.

Nicolaus Copernicus University
The Nicolaus Copernicus University in Toruń (NCU), founded in 1945, is the biggest university in northern Poland and is outstanding both in terms of its scientific potential as well as the courses of study on
offer, forms of education, and numbers of students and graduates. Due to the joining of the Ludwik Rydygier Medical Academy in Bydgoszcz to NCU, which took place on 24 November 2004, the University
became a multi-profile higher education institution with even stronger research potential and teaching
offers. In the recent press rankings, NCU has been granted the honourable position among the first five
best universities in Poland. This is a confirmation of a high standard of the research and education offers. NCU is comprised of 17 faculties: Faculty of Biology and Environmental Protection; Faculty of
Chemistry; Faculty of Earth Sciences; Faculty of Education Sciences; Faculty of Economic Sciences and
Management; Faculty of Fine Arts; Faculty of History; Faculty of Humanities; Faculty of Languages; Faculty of Law and Administration; Faculty of Mathematics and Computer Science; Faculty of Physics, Astronomy and Informatics; Faculty of Political Sciences and International Studies; Faculty of Theology
and three faculties of Collegium Medicum in Bydgoszcz: Faculty of Medicine; Faculty of Pharmacy; Faculty of Health Sciences. Apart from the faculties, interfaculty and general university units, general university centers and interdisciplinary groups participate in education, scientific and research and organizational activities. NCU employs over 4,300 people including 2,221 scholars, 242 of whom hold the professorial title. The rich education offer is effectively explored and used by over 30,000 students who are
now being educated in 73 fields of studies, 100 specializations, over 130 courses and post-graduate studies and 22 doctoral studies. In recent years, the NCU has been accepting approximately 10,000 candidates a year, and the number of graduates is approximately 150,000. Students find on offer studies of
art, conservation, medicine, technical physics and interfaculty studies of humanities, all unique in the
country.
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Galeria Sztuki Wozownia
Jest jedną z najstarszych galerii w Polsce - istnieje od 1950 roku. Obecnie siedzibą galerii jest zabytkowy
budynek (dawna pruska wozownia artyleryjska), położony w najstarszej części Torunia, w pobliżu Ratusza Staromiejskiego i Domu Kopernika. Program Galerii zakłada badanie obecnego stanu sztuki, prezentowanie powstających dziś projektów artystycznych. Oprócz tradycyjnych pokazów – organizowanych jest około 30 wystaw rocznie – galeria jest otwarta na inne formy aktywności artystycznej: pokazy
sztuki wideo, multimedialnej, performances. Współorganizuje wystawy prezentowane poza siedzibą
własną; uczestniczy w projektach ogólnopolskich i międzynarodowych. Działalność edukacyjna obejmuje natomiast wykłady z historii sztuki, zajęcia warsztatowe dla dzieci, prelekcje przy wystawach, konkursy i plebiscyty.
CYKLICZNE IMPREZY WŁASNE GALERII:
Międzynarodowe Triennale Grafiki "Kolor w grafice" - istnieje od 1981 roku jest prezentacją prac wybitnych grafików z całego świata, dla których twórczości kolor ma znaczenie fundamentalne. Do udziału w
imprezie artyści są zapraszani imiennie przez organizatorów. Triennale Małych Form Malarskich ogólnopolskie impreza konkursowa, istniejąca od 1988 roku, zakładająca możliwie wyczerpujący pokaz
tego, co dzieje się w dzisiejszym malarstwie. Kuratorka: Teresa Dudzińska. PERSONA - wystawa towarzysząca Międzynarodowemu Biennale Plakatu w Warszawie. Istnieje od 2002 roku i zakłada indywidualne prezentacje znaczących osobowości światowego plakatu. Kurator: Zdzisław Schubert.
WYSTAWY – WRZESIEŃ 2014:

Kostas Kiritsis “Fiction / Non-Fiction. Biblioteka obrazów”
Kurator: Elżbieta Łubowicz. Wernisaż: 12 września 2014 (piątek), godz. 18.00. Wystawa czynna do
12 października 2014

Kostas Kiritsis - Ur. w 1962 roku w Szczecinie. Mieszka w Nowym Jorku. W latach 1980–1986 studiował
na Politechnice Szczecińskiej, a w latach 1992–1995 w School of Visual Arts w Nowym Jorku. Oprócz
pracy artystycznej zajmuje się edukacją w dziedzinie fotografii, prowadząc zajęcia warsztatowe dla
dzieci, młodzieży i studentów, także w macierzystej School of Visual Arts. Wystawa jest premierową
prezentacją zarówno starszych (z lat 90.), ale nie pokazywanych dotąd prac, jak i dzieł nowych, przygotowanych specjalnie na tę ekspozycję. Tytuł wystawy Fiction / Non-Fiction zwraca uwagę, iż te same
pojęcia, za pomocą których rozróżnia się fikcję literacką i literaturę faktu, odnoszą się również do obrazów, a także, iż wzajemna ich relacja daleka jest od jednoznaczności. Kostas Kiritsis w niekonwencjonalny i oryginalny sposób wykorzystuje możliwości klasycznych technik fotograficznych. Fotografia
istotna jest dla niego nie tylko jako obraz, ale także jako materialny przedmiot – obiekt. Tworzywem
swoich prac Kostas Kiritsis uczynił papier, który jest nie tylko podłożem obrazu, ale także jego dopełnieniem, nadającym mu byt realnego obiektu z własnym życiem i historią. Dla sensu jego prac istotne są
ślady destrukcji, jakie zostawia na papierze upływający czas i indywidualna historia fotografiiprzedmiotu, czyniąc z niej symboliczny relikt, świadectwo przemijania. Szczególną formą prac tego
autora jest unikatowa książka, wykonana przez niego własnoręcznie z wykorzystaniem własnych zdjęć
układających się w tematyczne serie. Nowa, powstała w ostatnich latach część wystawy to cykl małych
książeczek, zamkniętych w podświetlonych pojemnikach-szkatułkach. (Elżbieta Łubowicz - kurator wystawy). Organizatorzy wystawy - Galeria Sztuki Wozownia w Toruniu i Ośrodek Kultury i Sztuki we
Wrocławiu. Wystawa przygotowana w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Artystycznego.
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Anita Andrzejewska “Niespiesznie”
Wernisaż: 12 września 2014 (piątek), godz. 18.00. Wystawa czynna do 12 października 2014

„Anita Andrzejewska wiele podróżuje. W jej pracach znajdziemy jednak więcej „przebywania” niż podróży, więcej spotkań, intymności, czasu i skupienia na innym człowieku niż zacięcia reporterskiego,
chwilowości czy pośpiechu. Andrzejewska przez lata wykształciła swój unikalny sposób fotografowania.
Każde zdjęcie w całej historii fotografii jest zatrzymaniem czasu. U Andrzejewskiej jednak te chwile
wydają się trwać dłużej. Nie ma tu spektakularnych akcji, momentów decydujących. Jest za to dużo spokoju, trwania i ciszy. Kompozycja jest zawsze starannie wypracowana, zapisany moment zdaje się bardziej uniwersalny. Wszystkie zdjęcia wzięte są z życia codziennego i pozostają w nurcie fotografii dokumentalnej. Jednak miejsce i czas na zdjęciach przestają mieć znaczenie. Choć zdecydowana większość
prac z wystawy „Niespiesznie” została wykonana w Birmie, u progu ważnych społecznych przemian w
bardzo burzliwym dla kraju momencie, większość z nich jest jednak poza czasem. Widz mógłby nawet
sądzić, że niektóre z nich powstały kilka dekad wcześniej. W serii prac zauważamy motywy ulubione
przez Andrzejewską: portrety – zapisy spotkań i rozmów; pejzaże – sytuujące fotografie w konkretnym
miejscu i wreszcie martwe natury i detale – jako części codzienności, idealne dopełnienie historii. Historii dziejącej się niezmiennie – zanim na miejscu była fotografka, gdy Anita fotografowała i historii trwające bez zmian także po wyjściu kobiety z aparatem. Niespiesznie.” Joanna Kinowska, fragment tekstu z
katalogu wydanego przez Leica Gallery. Projekt “Niespiesznie” był współtworzony i pokazywany w Leica Gallery w Warszawie.
Anita Andrzejewska - absolwentka grafiki na krakowskiej ASP, fotografka, podróżniczka i ilustratorka
książek dla dzieci. Stypendystka Ministra Kultury, zdobywczyni licznych nagród krajowych i zagranicznych. Anita od lat angażuje się w projekty artystyczno-społeczne, łączące Europę i Azję. Fotografuje najchętniej w technologiach analogowych i samodzielnie wykonuje odbitki swoich prac. Prowadzi również
warsztaty fotograficzne.

Katarzyna Adaszewska
„Pamiątka znad morza”
Wernisaż 12 września 2014, godz. 18.00.
Wystawa czynna do 12 października 2014
„Od pewnego czasu podejmuję temat dziecięcych zabawek, które w moich pracach stają się
odrębną materią, mającą swoje tajemnicze
prawa. Materia ta w niektórych pracach to
utrwalony z niewiadomych powodów chaos
zabawy, w innych pracach to nawarstwiająca
się forma, a w jeszcze innych – środowisko,
niezbędne do ukształtowania (wręcz zrodzenia się) dziecka. Zabawki łączę także z odle-
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wami dziecięcego ciała albo przedstawiam portret dziecka upozowany zgodnie z wymaganiami zabawy.
W ten sposób zabawę i nieodzowne jej akcesoria przedstawiam jako elementy świata otaczającego
dziecko, w którym żadnego sensu nie ma podział na kulturę i naturę, bowiem to, co angażuje dziecko –
bez względu na swoje pochodzenie – jest jego naturalnym, życiowym środowiskiem. Moja córka (której
wizerunek pojawia się w mojej twórczości) z równą uważnością, jaka należy się żywym istotom, dba o
to, aby nie zdeptać ślimaka (pełno ich na naszym podwórku) i o to, by ułożyć do snu swojego pluszowego pieska.” Katarzyna Adaszewska. „Pamiątka znad morza” prezentowana w Galerii Wozownia należy
do serii prac wykonanych z masy piaskowej, przypominających kolorem i fakturą piasek z sopockiej
plaży. Zamek z piasku zbudowany w oszklonej sali galerii będzie spełnieniem dziecięcych marzeń o
przywiezieniu znad morza piaskowych budowli, które nie były w stanie przetrwać choćby jednego dnia.
Wrzesień to czas bezpośrednio po powrocie z wakacji. W dziecięcych pokojach można jeszcze znaleźć
przedmioty przywiezione z letnich podróży. Za chwilę znikną pośród innych zabawek, stracą swoje
znaczenie. Praca jest próbą zatrzymania tego momentu, w którym kamyki i muszle znad morza są najczęściej używanym przedmiotem do zabawy.
Katarzyna Adaszewska - Studiowała na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
Dyplom z rzeźby w pracowni prof. Adolfa Ryszki otrzymała w roku 1995. Zajmuje się rzeźbą, sztuką
instalacji. Miała 7 wystaw indywidualnych. Brała udział w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych.

Paulina Paździera
„Cząstki”
Wernisaż 12 września 2014, godz. 18.00.
Wystawa czynna do 12 października 2014
„Poruszona delikatnością i kruchością znajdowanych w
otoczeniu przedmiotów, gromadzę je i przechowuję.
Czuwam, by były bezpieczne. Początkowo traktowałam
je jako osobliwą kolekcję prywatnych poruszeń, bez
dalszego zastanawiania się co z nimi zrobić. Szybko
okazało się, że nie jest to do końca możliwe, patrząc na
nie i przenosząc z miejsca w miejsce, gdyż wciąż przybywały, zaczęłam być nimi mocno zaintrygowana. Naturalnie stały się moimi modelami. Te modele to najczęściej drobiny materii. Gałązki, szypułka maliny, zeschnięta marchew, spalony korzeń, włosy psa,
papierki i wiele innych, pięknych cząstek. Delikatne i ulotne, podlegające rozpadowi, w gruncie rzeczy
porzucone i wykluczone. Wyjmuję je ze śmieci, podnoszę z podłogi. Przedmiot-model poprzez zwrócenie na niego szczególnej uwagi zyskał rangę obiektu, znajduje się na podeście, jest wyróżniony, stał się
rzeźbą. Wewnętrzna potrzeba gromadzenia przekształciła się w potrzebę przetworzenia. Rysunek jako
automatyczny mus dokumentacji stanowi namacalny dowód istnienia modelu. Nie jest to jednak dosłowny portret obiektu, to wolna, daleko idąca i przeobrażająca się interpretacja. Kruchość podwaja się,
rysunki są zdawkowe, samotne wydają się być tak samo szczątkowe jak obiekty. Dopiero ich zestawienie ukazuje złożoną historię i przedstawia proces wzajemnego wynikania z siebie nawzajem. Początkowe pojedyncze rysunkowe przedstawienia zamieniają się w kompozycje złożone z kilku, ściśle powiązanych ze sobą elementów, oddziałujących na siebie i będących w nierozerwalnej relacji. Połączenie
i nagromadzenie uzbieranych i wytworzonych cząstek wyklarowało jednorodną i spójną myśl dotyczącą problemu pamięci, utraty, tęsknoty, rozpadu i nie wiadomo czy wykonalnej próby powstrzymania/zatrzymania/ochrony przed postępowaniem tych procesów.”
(artystka)
Paulina Paździera ur. 1986 w Krakowie. Studia na Wydziale Grafiki Uniwersytetu Pedagogicznego w
Krakowie ukończyła z wyróżnieniem w pracowni linorytu (2011). Posługuje się rysunkiem, obiektem
znalezionym, fotografią i ilustracją. Porusza tematykę dwojako rozumianego wnętrza (fizycznego i psychicznego) oraz przedmiotu, jego funkcji i nie funkcji. Z otoczenia wydobywa maleńkie skrawki materii
i z pasją zagląda w prywatne światy.
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WOZOWNIA Art Gallery
The Wozownia art gallery is one of the oldest galleries in Poland – it exists since 1950. Now it occupies
an interesting, historical building in the oldest part of Toruń, near the Old Town Hall and the Copernicus House. Wozownia is sponsored by the local government. The gallery displays all aspects of presentday art. Recently other forms of activity have been introduced to accompany ‘traditional’ exhibitions.
They comprise not only educational activities such as lectures on history of art or workshops for children. New media that have found their way into arts e.g. video, hypermedia, interactive arts, performance, para-theatrical activities naturally call for a modern manner of presentation.
THE GALLERY’S CYCLIC ACTIVITIES: International Graphic Triennial „Colour in Graphic Art” exists
since 1981; it assumes a presentation of works by the greatest graphic artists from all over the world.
From the very beginning it has been oriented at problem of functioning of colour in graphic art. Artists
taking part in the triennial are invited by name. Triennial of Small Size Painting – all-Polish competitive
exhibition existing since 1988; it shows new tendencies in painting. The biennale is curated by Teresa
Dudzińska. PERSONA – exists since 2002; the aim of PERSONA is to present the most important personalities of poster art from all over the world.
WHERE TO FIND US? Wozownia Art Gallery is located in the Old Town; within short distance from Old
Town Market Square, right along Ducha Św. Street to Klasztorna Gate.
EXHIBITION IN SEPTEMBER 2014:

Kostas Kiritsis FICTION/NON-FICTION 12.09-12.10.2014
Kostas Kiritsis, whose principal medium is photography, has made the book the principal and most significant form of his art. Another recurring theme of his works in the decline of a civilization – our civilization – as if seen through the eyes of someone from a distant future. This vision informed his previous
“Civilization” exhibition. Kostas Kiritsis assembles his photographs to create one-off with entire pages
filled with images and no letters. They are pieces of visual art sketching the concept of artistic book
since they emphatically reveal their conceptual nature and thus are records of work-in-progress rather
than finished artistic objects. Kostas Kiritsis does not create philosophical theories and prognosis. He
refers to his personal – and human – experience of the fleeting and transitory nature of life and people;
an understanding that within decades the surrounding will inevitable become totally different from
what we know now. The “Angels” series, a poignant treatise on departure, is the artist’s farewell to his
life in Poland and Warsaw studio before resettling to America. The “Tabula rasa” series was inspired by
the problem he had with his own library for which he could not find a new home before leaving. Having observed dramatic changes in his lifetime, he is actually aware that the future may well exceed our
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imagination and change beyond comprehension. Kostas Kiritsis was born in 1962 in Szczecin. He studied at the Technical University in Szczecin (1980-1986) and School of Visual arts in New York (19921995). In addition to his artistic career, he is also involved in art education and conducts photography
workshops for children and students , also at the School of Visual Arts in New York.

Anita Andrzejewska Deliberately 12.09-12.10.2014
Anita Andrzejewska travels a lot, but in her works there is more staying on place than moving, more
intimacy, concentration on other human than reporter momentary observation. Andrzejewska’s photographs shows not only captured moments but they are rather prolonged periods: instead of spectacular
actions, decisive moment there are duration, quiet and calm. Because of the accurate composition, the
moments captured in the pictures seems to be more universal. All photographs’ theme is based on everyday life and documentary photography. Most photographs from the exhibition „Delibrately” has been
taken in Burma during the important social changes, decisive for the future of the country. However,
they make impression to be located beyond the time. In the series of pictures one can discover Andrzejewska’s favorite motives - portraits, notations of meetings and talks and landscapes rich in details.
She reports the history, which took place before she arrives, and which will last after she leaves. The
project “Deliberately” was presented in Leica Gallery in Warsaw. Anita Andrzejewska graduated from
printmaking at the Academy of Fine Arts in Kraków. She is a photographer, traveler and illustrator of
books for children. She prefers analogue photography than digital. She is involved in projects linking
Europe and Asia.
Katarzyna Adaszewska Souvenir from the Seaside 12.09-12.10.2014
The artist is inspired by children’s toys but they become in her works a separate matter. She refers to a
mess of playing and a common children’s surrounding. She connects toys with cast body or portraits of
children. This way the artist shows children’s world, where there is no separation between culture and
nature. All actions arranged by children are equally natural – they take care of a leaving animal and a
teddy bear in the same way. „A Souvenir from the Seaside” is one of the artist’s work made of a sand
pulp, which brings to mind a sand from the Baltic Sea beach. Sand castle left in the glazed space of the
gallery is the children’s dream come true. Beach building which couldn’t endure even one day is kept
here. September is a period when children play with their souvenirs from the summer, but in short time
they disappear between other toys. The work presented in Wozownia attempts to capture the moment
just after holidays, when children’s rooms are full of stones and shells taken from the beach. Katarzyna
Adaszewska graduated from the Department of Fine Arts at the Niculas Copernicus University. Diploma
of sculpture in the atelier of Adolf Ryszka in 1995. She makes sculptures and installations. She had 7
individual exhibitons and she took part in several dozen of group exhibitions.

Paulina Paździera Parts 12.09-12.10.2014
Paulina Paździera’s drawings are inspired by small objects like twig of stem, dog fur, fragments of paper, burnt root, etc. She is touched by their delicateness and fragility. She collects small objects and leftovers and she keeps them from destruction. Then they become her models. This way they change their
status, become specific objects or sculptures. The drawings documents and prove an existence of the
models. However they are not only portraits of the objects but rather an interpretation. Fragility of the
model is doubled in the separate drawings, which seems to be curt and lonely like separate objects from
artist’s collection. The series of drawings tells a story of a mutual influence between objects and drawing. Collecting and joining together all “parts” created an idea dealing with memory, loss, longing, destruction and an attempt to stop this processes.
Paulina Paździera was born in 1986 in Kraków. She graduated from the Department of Graphic Art at
the Pedagogical University in Kraków. She makes drawings, photographs and illustrations. She uses
found objects and investigates their function and non-function.

Źródła fotografii / Sources of the photos: (1) Archiwum Galerii Wozownia; (2) Wikipedia.
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