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Oświadczam, że  
1)przedkładana przeze mnie rozprawa doktorska pt.:  
Zastosowanie  algorytmów  ewolucyjnych  przy  tworzeniu  interaktywnych  obrazów
i animacji 
oraz jej streszczenie 

a. zostały sporządzone przeze mnie samodzielnie bez udziału innych osób 
b. nie naruszają praw autorskich w rozumieniu ustawy z dnia 14 lutego 1994
roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062)
oraz dóbr osobistych chronionych prawem. 

2) rozprawa doktorska ma formę pisemną. 
3)  rozprawa  doktorska  zawarta  na  informatycznym nośniku  danych  jest  identyczna  z  jej
wersją papierową. 
4)  przyjmuję  do  wiadomości,  iż  rozprawa  doktorska  będąca  pracą  pisemną  wraz  z  jej
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Sztuk Pięknych im Jana Matejki w Krakowie zgodnie z treścią art. 188 ust. 1 ustawy z dn. 20
lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 478 z
późn. zm.).
 

                                                                                                                                                        
                     

        czytelny podpis 
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Abstrakt pracy doktorskiej

Artur Lis

Zastosowanie algorytmów ewolucyjnych przy tworzeniu interaktywnych 

obrazów i animacji

Postęp techniczny oraz rozwój urządzeń laserowych uruchomił olbrzymi potencjał

wykorzystania  ich  w  praktyce  artystycznej.  Do  niedawna  użycie  lasera  wymagało

wykwalifikowanego operatora  i  wysoko  wyspecjalizowanej  aparatury. Utrudniało  to  jego

wybór jako narzędzia  projekcji  ze względu na możliwość korzystania z  niego jedynie we

współpracy z  naukowcami,  głównie  w laboratoriach.  Niejasność terminu sztuka laserowa,

istnieje od dłuższego czasu i jest opisem technologii. Chciałbym nadać temu terminowi nową

wagę ze względu na specyfikę użycia i wyeksponowania projekcji laserowej jako ważnego

elementu pracy artystycznej. Charakter pokazów laserowych1, ich komercyjne wykorzystanie

służące  do  podkreślenia  spektakularności  wydarzeń,  a  także  małe  zainteresowanie

konceptualnym podejściem do tej technologii powodują, że sztuka laserowa nadal znajduje

się  poza  teoretycznymi  rozważaniami.  Niniejsza  praca  łączy  programowanie  wizualne

z algorytmami ewoluującego procesu poznawczego interaktywnej instalacji audiowizualnej.

Przedmiotem  niniejszej  rozprawy  jest  projekt  intermedialny,  będący  czteroczęściową

kompozycją audiowizualną, wykorzystującą m.in. zjawisko biofeedbacku, przechwytywania

ruchu (motion capture), muzykę oscyloskopową, holografię i partyturę interaktywną. Całość

zaprogramowana  jest  algorytmami  ewolucyjnymi  do  interaktywnego  sterowania  dźwięku

i jego  odzwierciedlenia  w  projekcji  laserowej.  Wykonanie  czteroczęściowego  utworu  jest

uzależnione od obecności i interakcji odbiorcy z systemem realizowanym poprzez strategię

gry  komputerowej.  Interaktor  kontroluje  parametry  dźwięku  i  kształt  projekcji  laserowej

za pomocą trzech urządzeń:  monitora  fal  mózgowych  MindWave,  kontrolera  ruchu  Kinect

i akcelerometrów  iPada.  Każda  z  części  używa  algorytmu  przetwarzającego  w  czasie

rzeczywistym struktury dźwiękowe na obrazy projekcji laserowej.

Słowa  kluczowe: animacja,  hologram,  interakcja,  muzyka  oscyloskopowa,  sztuka  laserowa,

intermedia, biofeedback, taktylność

1 Żadne narzędzia dokumentujące nie potrafią oddać w pełni doświadczenia obserwacji in situ.
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Abstract of doctoral dissertation

Artur Lis

The Application of Evolutionary Algorithms in the Creation of Interactive 

Images and Animations

Technical  progress  and  the  development  of  laser  devices  have  launched  a  huge

potential  of  using  them  in  artistic  practice.  Until  recently,  the  use  of  a  laser  required

a qualified  operator  and  highly  specialized  equipment.  This  made  it  difficult  to  choose

as a projection tool  due to  the possibility of using it  only in collaboration with scientists,

mostly in laboratories. The vagueness of the term laser art has been around for a long time

and  is  a  description  of  technology.  I  would  like  to  give  this  term a  new  meaning  due

to the specificity of the use and display of laser projection as an important element of artistic

work.  The  nature  of  laser  shows2,  their  commercial  use  to  emphasize  the  spectacularity

of events, as well as little interest in the conceptual approach to this technology mean that

laser art is still beyond theoretical considerations. This work combines visual programming

with  the  algorithms  of  the  evolving  cognitive  process  of  an  interactive  audiovisual

installation.  The subject  of  this  dissertation  is  an intermedia project,  which is  a  four-part

audiovisual  composition  using,  among  others,  the  phenomenon  of  biofeedback,

motion capture,  oscilloscopic  music,  holography  and  interactive  score.  Everything

is programmed with evolutionary algorithms for interactive sound control and its reflection

in laser  projection.  The  performance  of  a  four-part  piece  depends  on  the  presence

and interaction  of  the  recipient  with  the  system  implemented  through  the  strategy

of a computer game. The Interactor controls the sound parameters and the shape of the laser

projection  using  three  devices:  the  MindWave brainwave  monitor,  the  Kinect motion

controller and the  iPad accelerometers. Each of the parts uses an algorithm that transforms

the sound structures into images of laser projection in real time.

Keywords: animation, hologram, interaction, oscilloscope music, laser art, intermedia, biofeedback,

tactile

2 no documenting tools can fully reflect the experience of in situ observation.
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1. Wprowadzenie

Podobno najpierw była ciemność. Z niej wyłonił się Wielki Wybuch. Pojawiło się

światło i energia.. Użyłem słowa podobno bo naukowcy w czasach obecnych spekulują nad

innymi możliwościami powstania wszechświata. Niektóre badania sugerują, że teoria strun

może być niezbędna do rozwiązania istniejących problemów, tych od natury ciemnej materii

aż po historię uniwersum jaką znamy. Wraz z ewolucją myśli człowieka pojawiały się różne

koncepcje, a w szczególności również i te, które opisują z czego zbudowany jest nasz świat

i jakie procesy nim rządzą. Podstawowym budulcem świata wg rozpatrywanej teorii w pracy

artystycznej  jest  zbiór  wyobrażeń  rozciągłych  strun.  Poprzez  nawiązanie  do  tej

wielowymiarowej  koncepcji  ujawniam  punkty  wspólne  dla  ewoluującego  procesu

poznawczego  człowieka  oraz  kolejnych  etapów  przygotowanej  kompozycji.  Kilkuletnie

doświadczenie stosowania technologii  laserowej  w projektach  artystycznych doprowadziło

do powstania algorytmów łączących tę technologię z systemami interaktywnymi.  Mogłoby

to poszerzyć  dotychczasowe  zastosowanie  medium,  które  do  tej  pory  zazwyczaj  tylko

wypełniało przestrzeń światłem przy używaniu prostych efektów geometrycznych. Zwróciło

moją uwagę to, że wiązka laserowa tworzy na płaszczyźnie ślad3 w bardzo podobny sposób

jak  tworzy  się  on  na  wyświetlaczach  oscyloskopowych  starych  analogowych  urządzeń

stosowanych do różnego rodzaju pomiarów. Na podstawie tego odkrycia powstała koncepcja,

w której technologia tworzenia muzyki projektowanej do wyświetlania na oscyloskopie może

być podobnie użyta w technologii projekcji laserowej. Per analogiam powstał algorytm, który

tłumaczy dźwięk na obraz projekcji.  Takie przetworzenie umożliwia wyświetlanie bardziej

skomplikowanych obiektów trójwymiarowych, które w specjalnych warunkach tworzą efekt

podobny  do  hologramu. Mając  do  dyspozycji  technologię,  która  synchronizuje  animacje

laserowe i struktury dźwiękowe, możliwe było zbudowanie instalacji reagującej na określone

działanie  odbiorcy.  Ewoluująca  przez  szereg  różnych  modeli  matematycznych  koncepcja

teorii  strun stała  się  inspiracją  do zobrazowania tego procesu i  stworzenia wizji  na temat

podstawowych elementów struktury naszego świata.  W tym celu wykorzystałem zjawisko

pulsującej,  oscylującej  fali  świetlnej  zsynchronizowanej  z  falą  dźwiękową.  Naturalna

3 Termin  ślad określa  drogę  jaką  pokonuje  promień  pojedynczej  wiązki  lasera  aby  narysować

zaprojektowaną/wygenerowaną grafikę w projekcji laserowej.

7



charakterystyka próbek (sampli)  audiowizualnych, generowanych w programie  OsciStudio4

stała się mocnym pretekstem do wyeksponowania wizji odnoszących się do teorii strun. 

Projekt  intermedialny,  stanowiący  artystyczną  część  pracy  doktorskiej  nosi  tytuł

string-o-scilomem5.  Struktura  formalna  projektu  składa  się  z  czterech  części  (etapów)

i wykorzystuje różne formy interakcji z projekcją świetlną i dźwiękiem:

I. Medytacja – medytacyjnego wprowadzenia, obserwacji, kontemplacji i interakcji

ze światłem lasera za pomocą monitora fal mózgowych

II. Kineza –  modelowania  struny/dźwięku  oscylacji/kształtu  projekcji  laserowej

za pomocą ruchu ciała przed sensorem ruchu Kinect6

III. Hologram –  zakomponowanego  utworu  audiowizualnego  ukazującego

animowaną interpretację pojęć z zakresu teorii strun w formie projekcji laserowej  będącej

iluzją obrazu holograficznego

IV. Mem – partytury interaktywnej złożonej z sampli audiowizualnych, sterowanej

taktylnie i kinetycznie w iPadzie7

4 OsciStudio – https://oscilloscopemusic.com/oscistudio.php, dostęp: 01.02.2022.

5 string – teoria strun, o(m) – hinduizm, o-scilo – oscyloskop, mem – memy.

6 Kinect –  urządzenie  firmy  Microsoft  pozwala  użytkownikowi  na  interakcję  poprzez  ruch  ciała.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kinect, dostęp: 03.02.2022.

7 https://www.apple.com/ipad/.
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Urządzenia  i  programy  wykorzystane  do  realizacji  poszczególnych  części

kompozycji w zaprojektowanej instalacji interaktywnej obrazuje Rys. 1.
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Rys. 1. Urządzenia i programy zastosowane w projekcie



Projekt istnieje w dwóch formach prezentacji: 

1. Instalacja  interaktywna,  w  której  każdą  z  poszczególnych  części  możemy

rozpatrywać  jako  oddzielną  instalację.  Interaktor  każdą  z  nich  eksploruje  w  dowolnej

kolejności, a całość w swojej finalnej formie czasowej realizowana jest w myśl kompozycji

otwartej jako dzieła zależnego od odbiorcy (Rys. 2).

2. Kompozycja audiowizualna, w której odbiorca musi osiągnąć określony poziom

medytacji  i/lub wykonać określony zestaw gestów/ruchów ciała dla  uzyskania możliwości

przejścia do następnej części utworu (Rys. 3). 

Powyższe zagadnienia stały się inspiracją do skonstruowania projektu intermedialnego, który

koncentruje  się  na  ewolucji  programowania  dzieła  oraz  audiowizualnych  procesów

interaktywnych.  Odniesienie  projektu  do  kontekstu  historycznego  wykazuje  szczególne
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Rys. 2. Instalacja string-o-scilomem

Rys. 3. Kompozycja string-o-scilomem



powiązanie ze sztuką intermedialną, interaktywną, laserową i konceptualną, a także sztuką

performance.  Algorytmy  użyte  w  pracy  artystycznej  są  m.in.  wynikiem  eksperymentów

z technologią laserową. Programowanie projektu ewoluowało w czasie wykorzystując sumę

doświadczeń z realizacji następujących projektów:  Oscilloshock8, Wiatrofale9, Megapolis10,

FoMaTi11, 500-lecie Dzwonu Zygmunt12, Homos Anthropos or the terrible Paleface13. Termin

algorytmy  ewolucyjne14 jest  związany  ze  zoptymalizowanym  monitorowaniem  fal

mózgowych jak również z rozpoznawaniem gestów i ruchów ciała w czasie rzeczywistym.

Praca artystyczna jest formą ewolucyjną, polegającą na odpowiednim połączeniu programów

komputerowych  wykorzystujących  programowanie  ewolucyjne,  a  także  na  przechodzeniu

przez kolejne etapy kompozycji – strategii stosowanej w grach komputerowych. 

8 Projekt Oscilloshock miał formę instalacji interaktywnej, był rozwijany wraz z wprowadzanymi w kolejnych

częściach sposobach interakcji z dźwiękiem oscylatorów. Czwarta odsłona projektu (Osciloszok 4) zawiera

interakcję  pomiędzy  dwoma  uczestnikami:  http://www.sme.amuz.krakow.pl/movie/osciloshok4.mp4,

Centrum Sztuki Współczesnej Solvay, Kraków 2014, dostęp: 30.03.2022.

9 Chołoniewski  M.  –  Wiatrofale,  na  orkiestre  młodzieżową,  elektronikę  i  media,  Radom  2017,

https://echodnia.eu/radomskie/festiwal-kontrolowany-w-radomiu-w-szkole-muzycznej-zagrano-wiatrofale-

marka-choloniewskiego/ar/11726570, dostęp: 28.03.2022.

10 Nebesny I. – Megapolis, kompozycja dla aktora, performera, projekcję wideo i media elektroniczne, 

Lwów 2017, https://youtu.be/OC2p7uz3lqk, dostęp: 28.03.2022.

11 Chołoniewski M. / Cutler Ch. –  FoMaTi na fale mózgowe, obiekty,  elektryfikowaną perkusję,  projekcję

wideo/laserową  i  wielokanałowy  system  audio,  Lwów  2019,  https://youtu.be/gnwp-1JIwY8,  dostęp:

28.03.2022.

12 Lis A, koordynacja Chołoniewski M. – mapping z wykorzystaniem projekcji laserowej na północnej ścianie

Zamku  Królewskiego  na  Wawelu  w  ramach  obchodów  500-lecia  Dzwonu  Zygmunt,  Kraków  2021,

https://youtu.be/VSGBCNhZtfI, dostęp: 28.03.2022.

13 Lis A. – Homos Anthropos or the terrible Paleface, kompozycja audiowizualna na laser oraz wielokanałowy

system  audio,  Tetramatyka  Festival,  Lwów  2021,  https://youtu.be/JUnOx5QrhPk?t=3602,  dostęp:

28.03.2022.

14 Algorytm ewolucyjny – termin określający przybliżony algorytm optymalizacyjny, w którym stosowane są 

mechanizmy selekcji, reprodukcji i mutacji inspirowane przez biologiczny proces ewolucji.

Figielska E., Algorytmy ewolucyjne i ich zastosowania, http://zeszyty-

naukowe.wwsi.edu.pl/zeszyty/zeszyt1/Algorytmy_Ewolucyjne_I_Ich_Zastosowania.pdf, dostęp:12.03.2022.
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2. Struktura kompozycji

Kompozycja  string-o-scilomem ewoluuje w czterech częściach:  Medytacja,  Kineza,

Hologram i  Mem.  Każda  część  wykorzystuje  techniki  interaktywne  i  ma  wpływ

na uruchomienie  kolejnej.  W pierwszej  części  poprzez  stan  medytacji  formujemy wiązkę

lasera  z  pojedynczego  punktu  do  kształtu  oscylującego  okręgu.  Dzieje  się  to  za  sprawą

odczytywania  w  czasie  rzeczywistym   fal  mózgowych.  Odpowiednie  zaprogramowanie

odczytu danych stanu Meditation z programu BrainWave OSC15, którego najwyższe wartości

występują  podczas  medytacji,  hipnozy,  transu,  intensywnego  marzenia,  pozwoliło

na wykorzystanie go do kontroli wielkości wiązki światła laserowego. Okresowy charakter

przesyłu  pakietu  danych  (co  1  sekundę)  wykorzystałem  w  projekcie  artystycznym  jako

specyficzny  metronom  nadający  pierwszemu  etapowi  kompozycji  jednostajne,  miarowe

tempo.  Meditation pozwala nam na miarowe zwiększanie, bądź zmniejszanie (w zależności

od tego czy się wprowadzamy, czy wytrącamy z tego stanu) wielkości okręgu generowanego

interaktywnie do fal mózgowych. Po przekroczeniu określonego pułapu odczytanego przez

program t.j. ~80% stanu medytacji – algorytm przekształca rosnące koło, w pulsujący obiekt

świetlny, który od tego momentu, możemy deformować ruchami naszego ciała – jest to druga

interaktywna część, reagująca na akcję interaktora. Sterowany ciałem oscyloskop deformuje

zarówno  dźwięki  jak  i  obraz  projekcji  laserowej.  Trzecią  część  interaktor  uruchamia

po zaciśnięciu pięści – wykonując ten gest włącza się sekwencja skomponowana z sampli

audiowizualnych  generujących  obrazy  laserowe  opisujące  moje  wyobrażenie  zjawisk

zaczerpniętych z teorii strun.

Don Ritter klasyfikuje walory estetyczne zgodnie z ich cechami percepcji, cechami

koncepcyjnymi, społecznymi i technologicznymi. Percepcyjne walory estetyczne to wizualne,

dźwiękowe i czasowe cechy dzieła sztuki. Elementy koncepcyjne dzieła nawiązują do idei

i symboliki z nimi związanej, w tym do niezamierzonych interpretacji artysty. Koncepcyjne

dzieła  charakteryzowane  są  przez  ich  cechy  zewnętrzne,  ponieważ  są  one  niematerialne

i nie można  ich  bezpośrednio  zobaczyć  ani  usłyszeć.  Funkcja  pojęciowa jest  dostrzegalna

tylko  dla  odbiorców,  posiadających  wiedzę  i  zrozumienie  rozróżnienia  poszczególnych

koncepcji. Społeczny charakter dzieła odnosi się do relacji społecznych, jakie istnieją między

15 https://github.com/trentbrooks/BrainWaveOSC.
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twórcą  dzieła  a  publicznością.  Ze  względu  na  tę  specyfikę  społeczne  cechy konkretnego

dzieła są niepowtarzalne i różnią się w odbiorze poszczególnych członków grupy16.

Proces  komponowania  polega  na  selekcji  konkretnych  elementów  muzycznych

z niemalże nieograniczonej różnorodności materiału dźwiękowego. Jak w każdej dziedzinie

sztuki, czynność ta ma na celu stworzenie, czy też wydobycie z chaosu różnych możliwości

uporządkowanego bądź określonego porządku.

W string-o-scilomem, w pierwszej i drugiej części kompozycji głównym nośnikiem

narracji  przeprowadzającej  widza  przez  kolejne  etapy  kompozycji,  jest  dźwięk  i  jego

interpretacja  na  projekcję  laserową,  więc  to  on  oprócz  interaktywnego sekwencjonowania

fragmentów amalgamatu (reakcji na odpowiedni poziom medytacji, wykonania określonego

zestawu gestów), jest czynnikiem determinującym kolejność warstw muzycznych.

Trzecia  część  jest  skomponowanym według  określonych  reguł   zestawem sampli

audiowizualnych, który układa się w historię nawiązującą do teorii strun. Parametry tremolo

tej części są interaktywnie sterowane przez ruchy interaktora, a sample powstały z wcześniej

narysowanych obiektów w programie Blender17 i spreparowanych do dźwięków w programie

OsciStudio.

Czwarta część jest partyturą interaktywną18, zawierającą fragmenty dźwiękowe użyte

w trzeciej części. Sterujemy w niej zestawem sampli audiowizualnych za pomocą aplikacji

Borderlands Granular19. Sterowanie polega na swobodnym kołysaniu iPadem albo dotykiem,

modyfikując parametry odtwarzanych na żywo sampli. 

Działania  te  mają odzwierciedlenie,  w dopasowującej  się  do naszych modyfikacji

sampli,  fali  dźwiękowej,  które  są  obrazowane  w  czasie  rzeczywistym  przez  projekcję

16 Ritter  D.,  Estetyka  instalacji  interaktywnych  w  Interaktywne  media  sztuki,  red.:  Antoni  Porczak,

Wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, Kraków 2019, s. 111.

17 https://www.blender.org/.

18 Partytura  interaktywna jest  zestawem sampli  audiowizualnych rozłożonych na całym obszarze  aplikacji

Borderlands Granular, będących równocześnie materiałem dźwiękowym do wykonania kompozycji.

19 Borderlands  Granular –  instrument  muzyczny  na  iPada,  w  którym  poprzez  dotyk  lub  wbudowany

akcelerometr  można  przekształcać  dźwięk  za  pomocą  interfejsu  do  syntezy granularnej,  techniki,  która

obejmuje nakładanie się małych fragmentów dźwięku lub ziaren w celu tworzenia złożonych, ewoluujących

barw i tekstur. http://www.borderlands-granular.com/app/, dostęp: 19.03.2022.
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laserową  w  programie  TouchDesigner20.  Zestawienie  takiego  rodzaju  technik

kompozytorskich (w pierwszej,  drugiej  i  czwartej  części  utworu)  odnosi  się  w szczególny

sposób  do aleatoryzmu,  terminu  wprowadzonego  przez  Pierre’a  Bouleza  do  określenia

zjawiska  polegającego  na  dopuszczeniu  przez  kompozytora  przypadkowości  podczas

wykonywania  kompozycji  w  zakresie  pewnych  jej  elementów,  zakładając  tym  samym

niepowtarzalność  i niejednoznaczność  interpretacyjną  samego  wykonania21.  Za  pioniera

aleatoryzmu  uznawany  jest  JohnCage22,  dla  którego  dźwięk  nie  był  materiałem

do wypełniania  skomponowanej  formy (tak  jak  glina  jest  materiałem wykonania  amfory),

ale wartością samą w sobie, kompozycja zaś nie była formowaniem dzieła z dźwięków, tylko

tworzeniem przestrzeni, w których dźwięki zyskują pełną autonomię23.

Autonomia dźwięku bliska jest  znaczeniowo pojęciu wolności  rozumianej

jako  brak  ograniczeń  (a  jest  to  antykulturowa  definicja  wolności),  a  jej

realizacja  wymaga  rozluźnienia,  albo  wręcz  rozbicia  tej  struktury,  która

więzi dźwięki w kompozycyjnej formie. W utworach Cage to rozluźnienie

formy następowało dość wcześnie (bardzo wyraźnie już na początku lat 40-

tych), a kompozycje i dobór dźwięków coraz bardziej przypominały dzieło

przypadku.  W istocie jednak to,  co mogło wydawać się „nieporządkiem”

czy spontanicznością  nie  było  „przypadkiem”,  a  jedynie  wyborem

dokonywanym  przez  podświadomość  artysty  wyzwoloną  z  kajdan

konwencji24.

Dźwięki  w  drugiej  części  utworu  wynikają  z  przypadkowości  uruchomienia  i  modulacji

poszczególnego,  spreparowanego  oscyloskopu.  Interaktor  zamiast  partytury  widzi

zinterpretowany przez wiązkę lasera obraz dźwięku, który deformuje na żywo ruchami głowy,

20 https://derivative.ca/.

21 Habela  J.,  Słowniczek  muzyczny, Polskie  Wydawnictwo  Muzyczne,  Kraków  1988,  seria:  Biblioteka

Słuchacza Koncertowego, ISBN 83-224-0336-4, s. 12.

22 Michels U., Atlas muzyki T. 2, tł. Piotr Maculewicz, Prószyński i S-ka, Warszawa 2003, ISBN 83-7255-158-

8, s. 549.

23 Karoń J., CAGE, ALEATORYZM, PRZYPADEK, I CHING, https://www.historiasztuki.com.pl/025-00-02-

CAGE.html, dostęp: 08.03.2022.

24 Tamże.

Dłuższe cytaty formatowane są w środkowej kolumnie tekstu.
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rąk  i  nóg.  Odkrywając  możliwość  sterowania  dźwiękiem,  może  użyć  całego  ciała  jak

instrumentu  spiętego  z  systemem audiowizualnym –  metainstrumentem25.  Przypadkowość

uruchomionego i deformowanego w czasie rzeczywistym brzmienia oscyloskopu „trop 0.4”

wynika z  przybranej  pozy,  zajętego stanowiska  przed  Kinectem,  poziomu zainteresowania

interakcją, a sterowanie nim dotyczy określonych jego parametrów:  blub,  blubfeq,  spirals,

pitch, e-freq i innych.

Twórczość  Iannisa  Xenakisa  jest  przykładem  połączenia  muzyki  z  matematyką,

architektury i sztuk wizualnych, fuzja tych dziedzin stała się przedmiotem jego artystycznych

dociekań.  Artysta  stwierdził:  „Wydaje  się,  że  nowy typ  muzyki  jest  konieczny.  Artysta  –

konceptor nowego stylu musi posiadać wiedzę w tak różnych dziedzinach jak: matematyka,

logika,  fizyka,  chemia,  biologia,  genetyka,  paleontologia  (dla  ewolucji  form),  historia,

mówiąc w skrócie, ma być uniwersalny, jednocześnie jednak musi kierować się w stronę form

i  architektury”26 Głównym  narzędziem  pracy  Xenakisa  była  deska  kreślarska  i  kalka

techniczna.27 W zapisie notacyjnym używał figur, brył, konstrukcji geometrycznych znanych

(zaczerpniętych) z geometrii wykreślnej, używał także wykresów funkcji matematycznych.

Uważany  jest  za  twórcę  muzyki  stochastycznej,  w  której  kompozycje  powstają  dzięki

procesom losowym. Muzyka ta charakteryzuje się losowością wywołaną przez ścisłe procesy

matematyczne,  opiera  się  na  rachunku  prawdopodobieństwa  (m.in.  ciągach  Markowa,

w których  algorytm losuje  wybór  i  następstwo  kolejnych  dźwięków –  nut  w partyturze).

Można więc stochastykę  porównać do kontrolowanego aleatoryzmu,  w którym przypadek

losuje materiał nutowy (dźwiękowy) w określonym, ściśle ustalonym zakresie. Bardzo ważne

jest nawiązanie do kompozycji Xenakisa  Le Polytope de Cluny28(1972-74), będącej jednym

25 Chołoniewski M. określa metainstrument jako drgającą i przesuwaną realnie animacją materii kontrolowanej

na  żywo  przez  mózg  wykonawcy  w  publikacji  Biokineza.  Metainstrument  kinetycznej  przestrzeni

wideosonicznej  w Bez  granic,  Przetworzone  ciało  -  Poszerzony  mózg  -  Rozproszona  sprawczość

wydawnictwa Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, Gdańsk 2020, s. 242.

26 Xenakis I., Art/Sciences: Alloys: the thesis defense of Iannis Xenakis before Olivier Messiaen, Michel 

Ragon, Olivier Revault dAllonnes, Michel Serres and Bernard Tayssadre, Styvesant, NY: Pendragon Press, 

1985.

27 Grębski T., Muzyka sfer, Wiedza i Życie nr 9 (969) (2015), s. 55-59. 

28 https://youtu.be/iklDWi1-HLA, dostęp: 31.03.2022.
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z pierwszych przykładów przestrzennej projekcji światła laserowego i dźwięku, powiązanych

z architekturą (Rys. 4)29.

Wiązkę  lasera  można  odnieść  do  struny  w  taki  sposób,  że  jest  to  określony,

skończony  zbiór  punktów  świetlnych,  który  jest  odbijany  przez  obracające  się  lusterka

w urządzeniu generującym promień. Dzięki oscylacji odbicia tego promienia deformujemy

linie  w  taki  sposób  by uzyskać  określony kształt.  Hansi  Raber  spędził  około  cztery  lata

na programowaniu  i  rozwijaniu  programu  OsciStudio, służącego  do tworzenia  gatunku

muzycznego,  który zaczął  rozwijać się  w 2014 roku. Jerobeam Fenderson jest  muzykiem

eksperymentalnym i inżynierem dźwięku. Wspólnie stworzyli muzykę oscyloskopową, która

wykorzystuje  stare  analogowe  oscyloskopy  do  wyświetlania  przebiegów  dźwiękowych

w postaci wykresu na osiach x y. Muzyka oscyloskopowa to muzyka audiowizualna, w której

wizualizację  tworzy  dźwięk.  Aby  uzyskać  jak  najściślejszą  korelację  między  obrazem

a dźwiękiem, dokładnie ten sam sygnał, który jest podłączony do lewego i prawego głośnika,

jest również podłączony do wejść X i Y oscyloskopu analogowego, tworząc złożone obrazy

3D m.in. krzywe Lissajous.

29 https://www.iannis-xenakis.org/polytope-de-cluny/, dostęp: 31.03.2022.
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Heraklit, grecki filozof, 2,5 tys. lat temu zwrócił uwagę w słynnej sentencji

„panta rhei!“ [„wszystko płynie”] na to, że materia nie jest stała, lecz jest

w ciągłym  ruchu.  Einstein  i  Tesla  wskazali  konkretnie  na  wibracje

i częstotliwości,  jako  te  dwa  zjawiska  fizyczne,  których  zbadanie  może

okazać się bardzo korzystne dla ludzkości. Nikola Tesla stwierdził:  „If you

want to find the secrets of the Universe, think in terms of energy, frequency

and vibration” [tłumaczenie „Jeśli chcesz poznać tajemnice Wszechświata,

myśl  w kategoriach częstotliwości  energii  i  wibracji”],  natomiast  Einstein

przepowiadał: „Die Medizin der Zukunft wird eine Medizin der Frequenzen

sein”  [tłumaczenie  „Medycyna  przyszłości  będzie  medycyną

częstotliwości”]30.

Obecne badania nad mapowaniem mózgu, częstotliwościami dźwięku, które mogą

mieć  określony wpływ na  ich  odbiorcę  wzbudzają  ogromne  zainteresowanie  naukowców.

Powstaje ogromna ilość utworów muzycznych wykorzystujących częstotliwości, które mają

działanie „oczyszczające”, pomagają w uzyskaniu wyższych stanów skupienia uwagi i mają

wiele innych właściwości, których jeszcze nie odkryto. Podchodzę bardzo sceptycznie do tego

rodzaju teorii, jednak moje zainteresowania i badania nad muzyką oscyloskopów sprawiły,

że postanowiłem sprawdzić jaki  wpływ mogą mieć niezdrowe i  dokuczliwe częstotliwości

na wytrzymałość  organizmu.  Stworzyłem,  wspomniany  już  w  rozdziale  1,  projekt

interaktywny Oscilloshock, który wykorzystywał częstotliwości uznane za nieprzyjemne i źle

odbierane przez organizm. Ku mojemu zaskoczeniu interaktorzy nie odczuwali negatywnych

skutków  niezdrowych  częstotliwości,  wręcz  przeciwnie  –  doświadczali  euforii  sterując

instalacją.  To doświadczenie w konstruowaniu oscyloskopów w programie  TouchDesigner

pozwoliło  na  odpowiednie  przygotowanie  zestawu  sampli  zastosowanych  w  trzeciej

i czwartej części string-o-scilomem.

30 https://tune-in.pl/czestotliwosci-terapeutyczne-mikroprady/, dostęp: 17.03.2022.
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3. Oscyloskopowe archetypy

Ewolucja  form  przestrzennej  projekcji  obrazu  jest  rezultatem  wielu  osiągnięć

technologicznych  i  zastosowania  ich  w  sztuce.  Począwszy  od  najwcześniejszych  zabaw

z cieniem na ścianach prehistorycznych jaskiń po trójwymiarowe hologramy, motywowani

pragnieniem dzielenia się wynalazkami, opisem niezwykłych momentów historii i wieloma

doświadczeniami wynikającymi z eksperymentów i prac badawczych w wielu dziedzinach,

ludzie od najdawniejszych czasów byli zafascynowani energią światła i jej właściwościami.

Od początku XX wieku główną formą projekcji  ruchomego obrazu  było  kino,  zastąpione

w drugiej  połowie  ub. wieku  przez  telewizor.  Obecnie  częściej  korzystamy z  komputera,

tabletu, czy też smartfona, niekoniecznie podłączonych do projektora wideo.

Najwcześniejsze  istniejące  pisemne  wzmianki  o  camera  obscura  można

znaleźć  w  pismach  Moziego  (470-390  p.n.e.),  chińskiego  filozofa

i założyciela mohizmu. Mozi słusznie stwierdził, że obraz w camera obscura

jest  odwrócony  do  góry  nogami,  ponieważ  światło  biegnie  po  liniach

prostych ze swojego źródła. Jego uczniowie rozwinęli to w teorię optyki. 

Grecki  filozof  Arystoteles  (384-322  p.n.e.)  znał  zasadę  camera  obscura.

Oglądał  półksiężycowaty kształt  częściowo zaćmionego słońca rzucanego

na ziemię  przez otwory w sicie  i  szczeliny między liśćmi  platana.  W IV

wieku p.n.e.  Arystoteles  zauważył,  że  światło  słoneczne  wędrujące  przez

małe  otwory  między  liśćmi  drzewa,  dziury  w  sicie,  otwory  z  wikliny,

a nawet  splecione  palce  tworzą  okrągłe  plamy światła  na  ziemi.  Optyka

Euklidesa (ok. 300 p.n.e.) wspomniała o camera obscura jako demonstracji

tego, że światło porusza się po liniach prostych. W IV wieku grecki uczony

Theon  z  Aleksandrii  zauważył,  że  światło  świecy  przechodzące  przez

otworek  tworzy  oświetlony  punkt  na  ekranie,  który  znajduje  się

bezpośrednio w linii z otworem i środkiem świecy31.

W nawiązaniu do starożytnych odkryć Moziego, Euklidesa i Arystotelesa oraz szczególnej

formy  inspiracji  samą  technologią  projekcji  obrazu,  pojedynczy  promień  lasera  staje  się

pierwszym komunikatem widocznym dla odbiorcy. Minimalistyczne światło lasera fascynuje

od początków jego powstania, wciąż odkrywamy jego możliwości i zastosowanie do celów

31 W autorskim tłumaczeniu z:   https://www.kirriemuircameraobscura.com/history-camera-obscuras,  dostęp:

11.02.2022.
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naukowych, fizycznych jak i artystycznych. Projekcja, od łacińskiego proicere, lub wyrzucić

jest definiowana jako „prezentacja obrazu na powierzchni32”. Ma to szczególnie zastosowanie

do projekcji wiązki lasera, która potrzebuje powierzchni na której się zatrzymuje, ale jest też

możliwa na chmurze, gęstym dymie i innych skondensowanych ośrodkach. Bez wątpienia

światło biegnie po linii prostej, a tylko w okolicach silnego pola magnetycznego możliwe jest

odchylenie  jego  biegu.  Projekcja  laserowa  jest  bardzo  specyficzna  i  nie  przypomina  ani

camera  obscura,  ani projekcji  kinowej  czy  też  telewizyjnej,  ponieważ  to,  co  oglądamy

(rejestrujemy przez zmysł wzroku w procesie percepcji) jako animację laserową jest śladem,

poruszającej  się  bardzo  szybko,  pojedynczej  wiązki  laserowej  w  przypadku  animacji

laserowej.  Ograniczeniem tej  techniki  wyświetlania  jest  długość  i  częstotliwość  projekcji

pojedynczego śladu.  Nieodpowiedni  dobór  tych  parametrów  może  powodować  efekt

migotania  projekcji  laserowej,  a  przy  wyświetlaniu  bardziej  skomplikowanych  form

i kształtów musimy zoptymalizować  ją  pod  wspomniane  parametry.  Laser  tworzy czyste,

skupione wiązki światła, niezbędne do wytworzenia projekcji trójwymiarowych hologramów.

Światło to fala elektromagnetyczna, a holografia wykorzystuje falową naturę

światła.  W  przeciwieństwie  do  konwencjonalnej  fotografii,  w  której

obiektyw skupia obraz na matrycy lub kliszy i po prostu rejestruje tam, gdzie

jest światło lub w ogóle go nie ma, holografia jest techniką fotograficzną,

która  rejestruje  kształt  odbijanej  fali  świetlnej  od  obiektu,  podobnie  jak

tworzy się kopię obiektu w glinie. Ta technika wykorzystuje interferujące

fale  światła  do  przechwytywania  obrazów,  które  mogą  być  w  pełni

trójwymiarowe. Kiedy spotykają się fale światła,  kolidują one w ten sam

sposób,  w  jaki  fale  wody  kolidują,  tworząc  wzory,  które  widzisz,  gdy

wrzucasz kamienie do stawu. To właśnie informacje zawarte w tego typu

wzorze falowym są wykorzystywane do tworzenia hologramów33. 

Efekt  holograficzny  można  uzyskać  w  animacji  laserowej  przygotowując  ją  tak,

by wyświetlany  obiekt  mógł  być  w  całości  narysowany  w  jednym  cyklu  jednego  śladu.

Zoptymalizowanie  tych  parametrów  wymaga  wielu  prób  i  eksperymentów,  nie  jest

do przewidzenia ad hoc. Przydatna w optymalizacji tych zjawisk okazała się wiedza z zakresu

tworzenia animacji na oscyloskopie. Wraz z pokonywaniem kolejnych etapów kompozycji

32 https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/projection?q=projection, dostęp: 29.03.2022.

33 Sapan J. A., w autorskim tłumaczeniu z: https://holographer.com/history-of-holography/, dostęp: 20.03.2022.
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audiowizualnej  wyświetlane  formy  stają  coraz  bardziej  skomplikowane.  Dochodzimy

do momentu, w którym wiązki laserowe tworzą trójwymiarowe obiekty 3D, a ich projekcja

światłem laserowym sprawia, że część z nich uwypukla się tak samo w odbiorze, jak dzieje

się to w projekcjach holograficznych (Rys. 5)34.

Odkrycie tego zjawiska ukierunkowało moje badania nad wiązką laserową do obszaru badań

nad  holografią35.  Przeprowadzenie  szeregu  eksperymentów  związanych  z  wyświetlaniem

wyselekcjonowanych  brył  i  figur,  doprowadziło  do  odkrycia,  że  wyświetlanie  obiektów

trójwymiarowych najbardziej oddaje złudzenie hologramu.

34 Archiwum Festiwal Audio Art 2021, https://youtu.be/ZjtQsWoDwS0, dostęp: 29.03.2022

35 Salvador  Dalí  twierdził,  że  pierwszy  użył  holografii  w  kontekście  artystycznym.  Z  pewnością  był

pierwszym, a przy tym najlepiej znanym surrealistą, który podjął w ramach sztuki temat holografii. Jednak

jego holograficzna wystawa z 1972 r.,  która miała miejsce w Nowym Jorku nie była pierwsza. Została

poprzedzona  przez  wystawę  sztuki  holograficznej,  która  miała  miejsce  w  Akademii  Sztuk  Pięknych

w Cranbrook w stanie Michigan w 1968 r., https://pl.wikipedia.org/wiki/Holografia, dostęp: 31.03.2022.
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Rys. 5. Laserowa projekcja holograficzna
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Teledysk Jerobeama Fendersona How To Draw Mushrooms On An Oscilloscope With

Sound (Rys.  6)36 stał  się  inspiracją  dla  nowej  metody  tłumaczenia  obrazu  muzyki

oscyloskopowej  na  projekcję  laserową.  Pomocą  były  wcześniejsze  doświadczenia

i eksperymenty  z  oscyloskopami.  W projekcie  Oscilloshock z  2014  roku,  eksplorowałem

możliwości oscylatorów przy użyciu programu  TouchDesigner. Pozwoliło mi to zrozumieć

proces  kształtowania  dźwięku,  oscylacji,  tonu  prostego  w  przebiegu  sinusowym,  jako

podstawowego  składnika  wielotonu,  zdarzenia  dźwiękowego  o  strukturze  harmonicznej

i spektralnej.  We  wspomnianych  badaniach  zajmowałem  się  eksperymentami

z podstawowymi  parametrami  wirtualnych  oscylatorów  –  ich  ekstremalnymi  wartościami

częstotliwości fal.

Sygnał  audio  zasila  oscyloskop  dwoma  kanałami:  lewy kanał  odchyla  poziomy strumień

obrazu,  a  prawy  kanał  odchyla  strumień  w   pionie.  Krzywe  można  w  łatwy  sposób

36 https://youtu.be/rtR63-ecUNo, dostęp: 10.03.2022.
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Rys. 6. Oscyloskopowa projekcja teledysku: How To Draw Mushroom On An Oscilloscope With Sound
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wygenerować w programie  TouchDesigner za pomocą symulacji dwóch oscylatorów audio

spiętych w odpowiednią sieć do obrazowania sygnałów (Rys. 7). 

Krzywe te opisują drgania harmoniczne, które po raz pierwszy opisał amerykański matematyk

Nathaniel Bowditch, ale są one bardziej kojarzone z nazwiskiem Jules’a Antoine’a Lissajous,

ponieważ to on zaczął je badać z wykorzystaniem zbudowanego przez siebie przyrządu. Wzór

ten  można  wyjaśnić  w  sposób  graficzny  (Rys.  8)37 na  podstawie  trzech  najprostszych

przypadków  krzywych  Lissajous:  kiedy  częstotliwości  obu  drgań  sinusoidalnych

zachodzących w prostopadłych do siebie płaszczyznach (składowych x i y) są jednakowe.

Przypadki A, B i C różnią się przesunięciem w fazie:

A) fazy drgań składowych zgodne (φ = 0) – krzywa jest odcinkiem (8A);

B) faza jednego drgania przesunięta względem drugiego o 90º (φ = π/2) – krzywa jest

kołem (8B);

37 https://mlodytechnik.pl/eksperymenty-i-zadania-szkolne/fizyka/28534-krzywe-lissajous-piekno-drgan,

dostęp: 10.03.202
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Rys. 7. Krzywe Lissajous wygenerowane w programie TouchDesigner

https://mlodytechnik.pl/eksperymenty-i-zadania-szkolne/fizyka/28534-krzywe-lissajous-piekno-drgan


C) faza jednego drgania przesunięta względem drugiego o 180º (φ = π) – krzywa jest

lustrzanym odbiciem odcinka z przypadku A (8C)38.

Eksperymenty  na  oscylatorach  audio  w  programie  TouchDesigner mogą  zainspirować

do kreowania na żywo krzywych matematycznych i stać się elementem kontemplacji.

Pomimo  różnorodności  stosowanych  potencjometrów  i  pokręteł,  wszystkie

oscyloskopy  mają   co  najmniej   jedną  bardzo  prostą  funkcję  reprezentowania  wartości

napięcia w czasie. Ponieważ wyświetlacz ma dwa wymiary, można wyświetlić jednocześnie

sygnały pojawiające się  na dwóch wejściach.  Jeden sygnał  będzie  wyświetlany na  osi  X,

a drugi na osi Y. Sterując precyzyjnie sygnałami na tych wejściach, można wykreślać ruchome

38 tamże, dostęp: 10.03.2022.
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Rys. 8. Drgania wypadkowe (kolumna lewa), drgania składowe (kolumna prawa)



grafiki  na oscyloskopie.  Tak została  zaprezentowana  jedna  z  najstarszych  gier  wideo

Tennis for Two (rys. 9)39. 

Obecnie niektórzy artyści używają tego modelu do tworzenia muzyki, która również generuje

ruchomą grafikę na oscyloskopie. Sygnał dźwiękowy oprócz swojej podstawowej formy służy

również jako sygnał do tworzenia obrazu i nie można tych sygnałów rozdzielić. Dla pełnego

zrozumienia  mechanizmu powstawania  animacji  na  ekranie,  należy zwrócić  uwagę na to,

że każda oś na ekranie oscyloskopu wyświetla wartość zmiennego w czasie napięcia sygnału.

Obraz dźwięku to fala sinusoidalna o określonej częstotliwości, której głośność odpowiada

amplitudzie  tej  fali.  Jeśli  oba  sygnały  (dwie  osie)  ukazują  dokładnie  ten  sam  dźwięk

wejściowy,  wynikowa  interakcja  między  dwiema  podstawowymi  falami  sinusoidalnymi

utworzy okrąg40.

39 https://pl.wikipedia.org/wiki/Tennis_for_Two, dostęp: 17.03.2022.

40 W autorskim  tłumaczeniu  z: https://medium.com/@cameroncoward/these-genius-musicians-use-music-to-

draw-animations-on-oscilloscopes-76d65c9473ce, dostęp: 03.03.2022.
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Rys. 9. Gra na oscyloskopie: Tennis for Two Williama Higinbothama
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Jerobeam Fenderson i Hansi Raber określani są pionierami muzyki oscyloskopowej

wzbogaconej  o  dopasowane  wizualizacje.  Ich  wkład  w  rozwijanie  programu  OsciStudio

dał innym artystom i programistom możliwość poszerzania procesów animacji obiektów 3D.

Tym szczególnym  procesem  jest  możliwość  translacji  obrazu  3D  z  programu  Blender

do dźwięku  programu  OsciStudio za  pomocą  patcha41 stworzonego  przez  Hansi  Rabera

o nazwie  OsciStudio client.  Z kolei  zaprojektowany przez Chrisa Allena  patch pod nazwą

VAMP (Rys. 10), umożliwia nowy rodzaj uproszczenia siatek modeli w programie  Blender.

Pozwala  on  na  uzyskanie  odpowiedniej  siatki  obiektu  3D,  która  ma  określoną  długość

dla wyświetlania  jej  śladu  laserem.  Twórcy  wspomnianego  programu  OsciStudio

wyewoluowali  zapomnianą  już  trochę  muzykę  oscyloskopową  do  nowej  formy,  która

umożliwia realizowanie bardziej zaawansowanych animacji na oscyloskopach.

41 ang.  patch  (pl. łata, łatka) – poprawka lub uaktualnienie do programu (rzadziej do danych), przeznaczona

do usunięcia  pewnych  problemów,  błędów,  rozszerzenia  funkcjonalności  programu  albo  zwiększenia

wydajności  wcześniejszej  wersji  programu.  https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81ata_(informatyka),

dostęp: 03.03.2022.
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Rys. 10. Patch VAMP Chrisa Allena

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81ata_(informatyka


Translacja  grafiki  na dźwięki  oscyloskopów (Rys.  11)  otwiera  wiele  możliwości  zarówno

komponowania, jak i wyświetlania struktury dźwięku. Aranżacja utworu może odbywać się

poprzez  odpowiednią  selekcję  animacji  (które  są  dźwiękiem  jednocześnie)  i  ułożenia

ich w określonej  kolejności,  dla  stworzenia  właściwego  przekazu,  rodzaju  opowieści

o liniowym przebiegu czasowym. Dokonując selekcji próbek dźwiękowych twórca kieruje się

na ogół obrazem, a nie dźwiękiem.

Mechanizm działania oscyloskopów i urządzeń laserowych jest podobny, z tą różnicą,

że  w  laserach  wiązka  jest  odbijana  przez  bardzo  szybko  obracające  się  lusterko,  które

pozycjonuje ostateczne położenie promienia światła. W efekcie na płaszczyźnie widzimy ślad

pozostawiony  przez  przemieszczającą  się  szybko  plamkę  światła  lasera.  Efekt  może

przypominać rozciąganie i deformowanie się struny. Muzyka i animacje, które pojawiają się

w projekcie, są tworzone dokładnie w ten sam sposób, tylko za pomocą znacznie bardziej

złożonych  przekształceń  i  fuzji  kilku  programów:  TouchDesigner, Blender,  Borderlands

Granular, OsciStudio. 
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Rysunek 11: Translacja grafiki z programu Blender do OsciStudio



Program OsciStudio Hansiego Rabera stał się szczególnie odpowiednim narzędziem

do łączenia projekcji laserowej i muzyki. Za pomocą programu udało się przekonwertować

modele 3D do obiektów, które w projekcji laserowej stwarzają wrażenie trójwymiarowych

hologramów.

Dźwięki,  które  powstają  w  procesie  przetworzenia  z  użyciem  programów

Blender/OsciStudio, przypominają muzykę Noise42. Aby lepiej zrozumieć charakter dźwięków

posłużę  się  opisem  procesu  powstawania  obrazu  dźwięku  rejestrowanego  mikrofonem

i podłączonego do analogowego oscyloskopu. 

Mikrofon  zamienia  fale  dźwiękowe  na  sygnał  elektryczny.  Oscyloskop

pokazuje  następnie,  jak  wyglądają  te  fale  elektryczne.  W  przypadku

czystego dźwięku o tylko jednej częstotliwości, jak kamerton czy gwizd, fala

wygląda gładko i  regularnie.  Są to tak zwane fale sinusoidalne.  Wysokie

tony mają wysoką częstotliwość, a fale są bardzo blisko siebie. Niskie nuty

mają niską częstotliwość, a fale są rozłożone. Inne ładne dźwięki, takie jak

śpiew lub skrzypce, również są regularne. Tworzą fale, które się powtarzają,

ale nie są tak gładkie. Dzieje się tak, ponieważ wiele częstotliwości miesza

się ze sobą, tworząc dźwięk.  Dźwięki, takie jak hałas lub rozmowa, tworzą

postrzępione  linie.  Wydaje  się,  że  w  ogóle  nie  ma  wzoru.  Zbyt  wiele

częstotliwości jest ze sobą pomieszanych43. 

Odwróćmy  ten  proces.  Materiałem  wejściowym  programu  OsciStudio jest obraz,

wymodelowany w programie  Blender. Następnie  algorytm programu  OsciStudio tłumaczy

go na  dźwięk,  który  stworzyłby  ślad sygnału  elektrycznego  w  oscyloskopie.  Rezultat

końcowy całego procesu staje się hałaśliwą strukturą dźwiękową.

42 Noise -   (z ang.  hałas,  szum),  gatunek sztuki,  a  zarazem forma estetyczna,  z  której  korzystają

artyści  sztuki  medialnej.  Termin noise  odnosi  się  zarówno do form współczesnej  industrialnej

muzyki elektronicznej, sound artu, sztuki generatywnej jak i różnych strategii sztuk wizualnych

i performatywnych, które bazują na rozmaitych formach szumu i hałasu (mogą mieć one charakter

dźwiękowy,  jak  i  wizualny).  Culture.pl,  Sztuka  technologiczna,  https://culture.pl/pl/artykul/maly-

slownik-sztuki-technologicznej, dostęp: 01.03.202.

43 W autorskim tłumaczeniu z: https://wonders.physics.wisc.edu/oscilloscope/, dostęp: 16.03.2022.
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4. Medytacja stabilizująca

Pierwsza część  projektu  nosi  nazwę  Medytacja  (Rys.  12).  Odbiorca/interaktor

medytuje z  założonym na głowę  MindWave Mobile44,  urządzeniem które na bazie  technik

biofeedbacku monitoruje  aktywność mózgu i  pełni  rolę kontrolera/instrumentu sterującego

wieloma  procesami  zachodzącymi  w  projekcie.  Interakcje  z  zastosowaniem  technik

neurobiofeedbacku (biologicznego sprzężenia zwrotnego) Marek Chołoniewski w publikacji

Biokineza.  Metainstrument  kinetycznej  przestrzeni  wideosonicznej opisuje  jako  „metodę

polegającą  na  monitorowaniu  fizjologicznych  procesów organizmu znajdujących  się  poza

świadomą  kontrolą  ludzkiego  umysłu”.  Urządzenia  śledzące  fale  mózgowe  są  wrażliwe

na szum elektromagnetyczny wysyłany z mózgu. Uzyskanie właściwego obrazu odczytu fal

z przygotowanego  algorytmu  wymaga  intensywnego  treningu  użytkownika.  W  pierwszej

44 MindWave Mobile firmy Neurosky – zakładane na głowę mobilne urządzenie do monitorowania aktywności

mózgu,  podobne w działaniu do urządzeń:  EPOC,  Muse.  wymienianych przez  Marka  Chołoniewskiego

w artykule  Biokineza. Metainstrument kinetycznej przestrzeni wideosonicznej  w Bez granic, Przetworzone

ciało - Poszerzony mózg - Rozproszona sprawczość,  Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, Gdańsk 2020,

ISBN 978-83-61646-19-8, s. 235
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Rys. 12. Medytacja – konfiguracja systemu I części



części  projektu  wykorzystałem strumień danych  Meditation,  które powiązane są  z  falami

delta, theta i alfa.

Pionierskim projektem wykorzystującym biofeedback był  Music for solo performer

Alvina  Luciera  z  1965  roku45,  w  którym   odczyt  fal  alfa  generował  drgania  głośników

przenoszone na membrany instrumentów perkusyjnych.

Kotły,  gongi,  basy,  werble  i  talerze  są  porozrzucane,  pozornie

bez wykonawców, którzy mogliby je ożywić. Znikąd grzmiące dźwięki basu

wprowadzają  te  instrumenty  w  wibracyjne  drgania,  a  ich  dźwiękowa

aktywność rozprzestrzenia się po przestrzeni w nieustannie zmieniającym się

strumieniu dźwięku. Mężczyzna siedzi spokojnie pośrodku... Z zamkniętymi

oczami słucha tej niezwykłej widmowej orkiestry, na której, jak się okazuje,

gra jego mózg46.

Wspomniany  utwór  Luciera  jest  pierwszym  dziełem  muzycznym  wykorzystującym  fale

mózgowe do bezpośredniego generowania dźwięku, a jego wykonanie stało się przełomowym

i doniosłym wydarzeniem muzyki współczesnej.

Współpraca  z  Markiem  Chołoniewskim  nad  projektami  wykorzystującymi

biofeedback:  Wiatrofale,  Megapolis,  FoMaTi  była  dla  mnie  impulsem  do  stworzenia

podobnego  rodzaju  interakcji,  a  doświadczenie  pokierowało  mnie  do  wykorzystania

monitorowania zakresu fal alfa występujących w trakcie medytacji. Odczyt fal mózgowych

w projekcie  Wiatrofale interpretowany  był  do  struktur  dźwiękowych  generowanych

w programie  Max jak również do deformacji wizualizacji obiektów 3D. W podobny sposób

zjawisko  biofeedbacku  wykorzystane  było  w  intermedialnym  spektaklu  FoMaTi47.

Trójwymiarowy model mózgu deformowany był na żywo przez dane płynące z  MindWave

obydwu  performerów  –  Marka   Chołoniewskiego  i  Chrisa  Cutlera.  Sfera  wizualna  była

dodatkowo wzbogacona o projekcję laserową wyświetlającą symbolicznie przedstawione fale,

neurony,  jak  i  mózg.  Promienie  laserowe  podkreślone  mgłą  z  wytwornic  dymowych

wypełniały historyczną zajezdnię tramwajową  Lem Station we Lwowie (Rys.  13), tworząc

45 https://youtu.be/bIPU2ynqy2Y, dostęp: 03.02.2022.

46 Andrew  Raffo  Dewar,  w  autorskim  tłumaczeniu: https://daily.redbullmusicacademy.com/2017/05/alvin-

lucier-music-for-solo-performer, dostęp: 03.02.2022.

47 ang. Folded Maps of Time, pl. Zwijane Mapy Czasu
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imersyjną  przestrzeń  wokół  odbiorców.  Obracające  się  modele  z  projekcji  laserowych

tworzyły dodatkowo zjawisko hologramu,  przenikając przez kłębiące się  warstwy gęstego

dymu. Programując warstwę wizualną FoMaTi zauważyłem, że strumień danych Meditation

można świadomie kontrolować, a dzięki temu jest możliwe przypisanie im określonej funkcji.

Marek  Chołoniewski  podkreśla  ogromny  potencjał  w  wykorzystaniu  ich  do  celów

artystycznych:

Zastosowanie  tych  urządzeń  (…)  jest  szczególnym  wyzwaniem

i przesunięciem  zakresu  działań  biorelaksacyjnych  w  stronę  złożonych

i oryginalnych  zjawisk  artystycznych  w  obszarze  sztuki  audiowizualnej,

kompozycji  muzycznych,  sztuki  performance,  sztuki  dźwiękowej,

kinetycznej  i  interaktywnej,  a  także  programowania,  psychoakustyki

i muzykoterapii48.

48 Chołoniewski  M.,  Biokineza.  Metainstrument  kinetycznej  przestrzeni  wideosonicznej  w  Bez  granic,

Przetworzone ciało - Poszerzony mózg - Rozproszona sprawczość,  Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia,

Gdańsk 2020, ISBN 978-83-61646-19-8, s. 235.
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Rys. 13. Imersyjna przestrzeń FoMaTi (fot. z archiwum Instytutu Adama Mickiewicza)



Zgłębiając  temat  medytacji  –  opieram  swoje  badania  na  doświadczeniu  praktyki

buddyzmu i  hinduizmu.  Medytacja  traktowana jest  jako szczególna  forma transcendencji,

poza  bezpośrednim odniesieniem religijnym,  liturgicznym czy sakralnym,  traktuję  ją  jako

specyficzną  formę  języka  sztuki  performance  z  odniesieniem  do  wybranych  elementów

kognitywistyki.

Wyróżniamy  dwa  rodzaje  medytacji.  Pierwszy  z  nich  to  medytacja

z wykorzystaniem  myślenia  analitycznego,  a  drugi  rodzaj  to  medytacja

polegająca  na  jednopunktowej  koncentracji  na  przedmiocie

bez jednoczesnego poddawania  go analizie.  O pierwszej  z  nich mówi się

jako o medytacji analitycznej, drugą zaś nazywa się stabilizującą. Niektórzy

uważają,  że  medytacja  polega  po  prostu  na  powstrzymaniu  się

od intensywnego  myślenia  –  stwierdzenie  takie  jest  słuszne  jedynie

w odniesieniu do medytacji  stabilizującej.  (…) Najogólniej rzecz ujmując,

medytacja  to  zaznajamianie  się  z  czymś,  a  medytacja  analityczna

to zaznajamianie  się  z  danym  zagadnieniem  poprzez  jego  badanie

i zgłębianie.  Dla  porównania  medytacja  stabilizująca  oznacza  pełną

koncentrację na określonym przedmiocie przez podjęcie świadomej decyzji

o  skupieniu  na  nim  swojego  umysłu.  Utrzymujemy  zatem  umysł

w określonym stanie, nie zagłębiając się w analityczne rozważania na temat

tego przedmiotu49.

W string-o-scilomem interaktor z założonym na głowę sensorem MindWave zajmuje

wygodną  pozycję  naprzeciwko  obrazu  projekcji  laserowej.  W tym  obszarze  znajduje  się

również monitor ruchu  Kinect,  który odczytuje ruch interaktora na poziomie minimalnych

zmian ruchu. W praktyce w pierwszej części urządzenie znajduje się w trybie oczekiwania

na większą aktywność interaktora, która będzie wykorzystana w drugiej części projektu. Stan

medytacji monitorowany jest w czasie rzeczywistym, a jego poziom można zaobserwować

po wielkości  rosnącego  okręgu  wiązki  laserowej.  Po  osiągnięciu  odpowiedniego  poziomu

medytacji  projekcja  laserowa  zmienia  kształt  w  pulsujący  obiekt  świetlny.  Oznacza

to przejście z medytacji stabilizującej w analityczną.

Nie  wystarczy  po  prostu  zadeklarować  zamiaru  dokonania  przemiany

swojego  umysłu,  nie  wystarczy  jedynie  tego  chcieć  –  same  chęci

49 Dalajlama, Hopkins J., Droga do oświecenia, Helion S.A., Gliwice 2011, s. 35.
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nie przyniosą oczekiwanych rezultatów. Jeżeli zależy nam na prawdziwym

rozwoju umysłu, trzeba wiele rozmyślać nad powodami, które nas do tego

motywują.  Szczegółowe  poznanie  tych  powodów  dodatkowo  wzmacnia

nasze ambicje i motywuje nas do podejmowania kolejnych wysiłków50.

Ta faza jest stymulacją praktyki ćwiczenia umysłu z efektywnym sterowaniem wiązki

lasera i tworzonego na żywo obrazu animacji. Jest formą zachęty interaktora do poddania się

praktyce  mającej  na  celu  wywołanie  zainteresowania  kolejnymi  częściami.  Mózg  ludzki

w ramach  swoich  funkcji  wytwarza  drgania  w  różnych  zakresach  częstotliwości  pola

elektromagnetycznego,  charakterystycznych  dla  różnych  rodzajów  aktywności  (relaksu,

odprężenia,  pracy  umysłowej,  wykonywania  ruchu,  głębokiego  snu,  medytacji,  transu,

intensywnego  marzenia,  czy  też  emocji).  Wyróżnia  się  5  podstawowych  zakresów

częstotliwości  fal  mózgowych,  odpowiadających  w dużym stopniu  za  stany świadomości

człowieka, a oznacza się je za pomocą nazw liter alfabetu greckiego (delta, theta, alfa, beta

i gamma,). Częstotliwości występujące podczas medytacji to fale theta (4 – 8 Hz) i alpha (8 –

12  Hz).  Oprogramowanie  TouchDesigner zamienia  w  czasie  rzeczywistym  te  informacje

w zrozumiały, symboliczny obraz, w którym interaktor aktywnością swojego mózgu steruje

parametrami  wielkości  obiektu  wyświetlanego  projekcją  laserową.  Jest  to  swego  rodzaju

trening, który można porównać do eksperymentu opisanego przez Vilayanura Subramaniana

Ramachadrana:

W biofeedbacku fizjologiczny sygnał z organizmu pacjenta lub jego mózgu

jest  rejestrowany  przez  specjalne  urządzenie  (Elektroencefalograf)

i pokazywany na monitorze. Zadanie pacjenta polega na koncentrowaniu się

na  wzmacnianiu  lub  osłabianiu  tego  sygnału,  aby tym sposobem zyskać

choćby  częściową  świadomą  nad  nim  kontrolę.  Można  na  przykład

unaocznić komuś jego tętno jako podskakujący i piszczący punkt na ekranie.

W  wyniku  takich  ćwiczeń  większość  ludzi  potrafi  się  nauczyć  –

wykorzystując  biologiczne  informacje  zwrotne  –  samodzielnie  zwalniać

swój rytm pracy serca.  Również aktywność mózgu można stosować jako

zmienną kontrolowaną w ten właśnie sposób51.

50 Dalajlama, Hopkins J., Droga do oświecenia, Helion S.A., Gliwice 2011, s. 35.

51 Ramachandran  V.  S.,  Neuronauka  o  podstawach  człowieczeństwa,  Wydawnictwa  Uniwersytetu

Warszawskiego, Warszawa 2012, str. 166.
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Łączenie technologii monitorowania aktywności mózgu z laserem poszerza formułę

biofeedbacku o nowy element ilustrujący procesy zachodzące w organizmie. Światło lasera

staje  się elementem bezpośrednio i  wyraźnie powiązanym z dziełem,  przez co nadaje mu

wartość  nie  tylko  sfery  otaczającej  odbiorcę,  ale  również  ilustrującej  procesy  w  nim

zachodzące. Biofeedback w projekcie string-o-scilomem ilustruje Rys. 14.
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Rys. 14. Biofeedback w instalacji interaktywnej string-o-scilomem



5. Laser jako medium

Projekcja  laserowa  jest  medium  o  olbrzymich  możliwościach  wykorzystania

w rozbudowanych przestrzennych projektach audiowizualnych za sprawą konstrukcji,  skali

i długości  promienia,  gęstości  i  szerokości  wiązki  oraz  mocnego  i  wyrazistego  koloru.

Ewolucja programów do projektowania wizualnego pozwoliła na bardziej swobodny wybór

narzędzia projekcji, w tym lasera. Nie jest już urządzeniem dostępnym tylko w laboratorium,

staję się wręcz nieodłącznym elementem scenografii teatralnych, imprez klubowych, dużych

festiwali  i  koncertów.  Współczesne  tendencje  i  możliwości  w  projektowaniu  efektów

specjalnych i przestrzeni świetlnych spektakli pokazują żywe zainteresowanie tą technologią.

W  zakresie  literatury  omawiającej  zagadnienia  sztuki  laserowej  trudno  jest  znaleźć

obszerniejsze publikacje komentujące działalność artystów wykorzystujących światło lasera

jako główne medium. 

Pionierem  wykorzystania  wiązki  laserowej  i  holograficznej  był  Peter  Van  Riper.

W swoich wypowiedziach często posługiwał się koncepcją environmentu52. W trakcie studiów

w Japonii w latach 60-tych brał udział w performansach grupy Fluxus. Później pojawił się

w Tellus Audio Cassette Magazine #24 FluxTellus, Harvestworks, 1990, jako członek zespołu

wykonującego Solo For Lips And Tongue George'a Maciunasa. Współpracował z członkami

Fluxusu  podczas  wystaw  i  występów53.  Jego  muzyka  często  zainspirowana  była

dalekowschodnimi tradycjami z Japonii czy Indonezji,  a częstym tłem jego pokazów były

eksperymenty świetlne. Pierwszą  instalację laserową p.t.  Sound, Light, & Air (Rys. 15)54.

wykonał w 1968 roku w Cranbrook Museum of Art, w miasteczku Bloomfield Hills, w stanie

Michigan55.  Od  1972  roku  rozpoczął  rezydencje  w  Optics  Laboratory  w  Japonii,  gdzie

52 environment -  rodzaj amerykańskiej i europejskiej sztuki wizualnej, który powstał około 1960 r. Stanowi

rodzaj działań artystycznych, w czasie których twórca wykorzystuje różne sposoby oddziaływania i miesza

rozmaite  poziomy  realności,  urządzając  tym  samym  trójwymiarową  kompozycję  dysponującą  swoją

przestrzenią oraz włączając do niej otoczenie wraz z widzem, http://gdziejestsztuka.pl/environment/, dostęp:

21.03.2022.

53 https://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Van_Riper, dostęp: 25.03.2022.

54 Peter  Van  Riper, Sound,  Light,  &  Air,  dokumentacja  instalacji,  https://youtu.be/dn3noFu2nzo,  dostęp:

27.03.2022.

55 https://petervanriper.tumblr.com/cv, dostęp: 03.02.2022.
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eksplorował możliwości i  eksperymentował z oddziaływaniem wiązki lasera na otoczenie.

W jego aranżacjach przestrzeni i happeningach światło stało się elementem medytacji. Van

Riper  swobodnie  łączył  aranżacje  świetlne  z  recytowaną  poezją,  czytaniem  zbioru

filozoficznych sentencji. Stosował odbicia, refrakcje i dyfrakcje fali świetlnej. W ten sposób

tworzył przestrzenie audiowizualne zachęcające do medytacji i kontemplacji.

Laser  od  początków  jego  stosowania  w  pracach  artystycznych  stanowił  głównie  element

wypełniający  przestrzeń.  W  pokazach  laserowych  eksponuje  się  jego  spektakularność

i specyfikę poprzez wyświetlanie nim prostych wzorów geometrycznych, które w projekcji

na dużych  przestrzeniach  tworzą  płynne  przejścia  promieni  świetlnych.  Praca

Horsta H. Baumanna p.t.  Laserscape  Kassel wykorzystuje  pojedynczą  wiązkę  lasera  jako

najprostszą formę komunikacyjną dzieła laserowego. Wartość estetyczna takiej formy zależy

od  jej  funkcji  komunikacyjnej  oraz  tego  jak  może  przyciągać  i  wchodzić  w  interakcję
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Rys. 15. Peter Van Riper, Sound, Air & Light



z ludźmi oraz wpływać na ich działania  w środowisku przestrzennym56.  Florian Dombois,

który  na krakowskim  ArtBoom  Festival  w  2011  r.  pokazał  instalacje  laserową

Szkieletor & Błękitek,  wykorzystał  medium  lasera  do  specyficznego  dialogu  architektury

z odbiorcą. Opowiada nim wielowymiarową legendę miejską.

Praca Floriana Dombois,  na  którą  składają  się  lasery i  odległościomierze

umieszczone  na  dachu  niższego  „Błękitka”  oraz  na  szczycie  wyższego

„Szkieletora", a także komputerowo wygenerowana wizualizacja odchyleń

i ruchów  obu  budynków  w  czasie  rzeczywistym,  obejmuje  nie  tylko

interesujące w kontekście legendy o dwóch wieżach budowle, lecz także całą

przestrzeń  pomiędzy  nimi,  urbanistyczną  oś  wyznaczoną  przez  aleję

Powstania Warszawskiego57.

Instalacja była próbą oswojenia przestrzeni miejskiej z ruiną jaką w tamtym czasie stanowił

Szkieletor.  Poprzez  swoją  ogromną  skalę  instalacja  ta,  jak  opisuje  Wojciech  Szymański,

wchodzi „w niezwykle intymną relację z dwiema wieżami, podchodząc do nich,

jak do organizmów żywych, które jak każdy budynek, poruszają się i żyją, a dzięki mariażowi

sztuki, geodezji, fizyki i informatyki „rozmawiają” ze sobą na naszych oczach”58.

Powyższe  przykłady  wykorzystują  laser  jako  główne  medium  sztuki  w  różnych

podejściach konceptualnych wykorzystujących walor zarówno przestrzenny jak i żywiołowy

promienia światła, energii.

56 Diaa Ahmed Mohamed Ahmedien,  Physics of Laser in Contemporary Visual Arts, Uniwersytet w Bernie,

Szwajcaria 2017, s. 65

57 Szymański W., Szkieletor & Błękitek w Odzyskać Miasto, KBF, Kraków 2011 s.202.

58 Tamże, s.202.
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6. Wielowymiarowość strun interaktywnych hipermediów

Termin intermedia został zainicjowany przez Dicka Higginsa, amerykańskiego artystę

grupy Fluxus, w połowie lat sześćdziesiątych XX wieku. Opisywał trudne do zdefiniowania

interdyscyplinarne  działania,  które  łączyły  odmienne  dziedziny  sztuki  (m.  in.  poezję

z rysunkiem, teatr z malarstwem, rzeźbę z filmem). Higgins, w swoim eseju opublikowanym

na łamach  Something Else Newsletter  pierwszeństwo użycia terminu intermedia przypisuje

poecie Samuelowi Taylorowi Coleridge-owi w jego eseju Lecture III: On Spenser z 1812 r.,

w którym Coleridge napisał  „Alegoria narracyjna różni  się od mitologii  jak rzeczywistość

od symbolu;  jest  to  w  skrócie,  właściwe  intermedium  między  osobą  a  personifikacja59”.

Termin intermedium wprowadzono by porównać tradycyjne użycie średniowiecznej alegorii

Edmunda Spensera z wyższym poczuciem nieśmiertelnej twórczości Williama Szekspira. 

Łączenie  różnych  obszarów  sztuki  z  mediami,  przekraczanie  granic  pomiędzy

dziedzinami,  które  wcześniej  nie  były uznawane za  formę twórczości  (w tym działalność

na komputerach)  Higgins  opisał  jako najbardziej  intrygujący trend w nowych dziedzinach

twórczości.  Fluxus  głosił  absolutną  interdyscyplinarność  środków,  podkreślał  wyższość

procesu  twórczego  nad  produktem finalnym,  a  także  dopuszczał  efemeryczność  istnienia

dzieła60.  We  współczesnej  sztuce  intermedialnej  artyści  często  korzystają  z  nowych

technologii  przetworzenia  obrazu  aby  rozbudzić  wyobraźnię,  uruchomić  inne  podejście

czy też  rozszerzyć  badany  temat.  Przyglądając  się  nowym  koncepcjom  odzwierciedlania

świata  fizycznego,  spróbowałem wyobrazić  sobie  transformacje  wielowymiarowości  teorii

strun  na  zbiory  symboli  graficznych.  Przeprowadzając  eksperymenty,  zauważyłem pewne

podobieństwo w projekcjach laserowych imitujących projekcje holograficzne do rzutowania

wymiarów  trójwymiarowych  na  dwuwymiarowe  w  teorii  strun  (to  zagadnienie  opisuję

w rozdziale  9).  Posługując  się  symbolicznym  przedstawieniem  budowy  świata  w  swoim

projekcie staram się pobudzić wyobraźnię,  zobrazować abstrakcyjne pojęcia wprowadzone

przez  teoretyków  do  opisu  zjawisk  fizycznych  zachodzących  we  wszechświecie.  Idealną

formą okazała się zaprogramowana instalacja interaktywna, która potrafi zobrazować dźwięk

59 Moren  L.,  INTERMEDIA:  The  Dick  Higgins  Collection  at  UMBC, Library  &  Gallery,  University

of Maryland, Baltimore County, 2003, w autorskim tłumaczeniu s. 12.

60 Anglani M., Martini M.V., Princi E., Wielka historia sztuki, 10. Sztuka współczesna, Arkady, 2012, s. 109.
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jako deformujące i rozciągające się struny. A możliwość kontroli kształtu i wyglądu tych strun

w  czasie  rzeczywistym  może  wywołać  zaciekawienie  zarówno  tematem  teorii  strun,

jak i zastosowaną technologią.

W procesie kreacji głównie koncentruję się na programowaniu i eksperymentowaniu

z  osiągniętymi  efektami  wizualnymi,  a  także  na  konstruowaniu  brył  3D i  możliwościami

modyfikacji  ich  kształtu,  formy i  fizyki  w ich  wnętrzu.  Etap  programowania  jest  bardzo

ważny w praktyce,  gdyż od niego zależy końcowy rezultat  animacji,  wizualizacji,  czy też

instalacji  interaktywnej.  W  prezentowanej  pracy  artystycznej  można  zauważyć  proces

kształtowania się kompozycji audiowizualnej poprzez interakcję odbiorcy z instalacją, czyli

pokonywanie kolejnych etapów przyjętej strategii i zaprogramowanego systemu gestów, czy

też określonej  reakcji  programu na wysyłany sygnał  z organizmu odbiorcy wyposażanego

w monitor fal mózgowych. Jednym z ograniczeń dla odbiorcy jest narzucony (zaplanowany),

określony zestaw gestów, który powoduje przejście do kolejnego etapu kompozycji (Rys. 16). 
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Rys. 16. Zestaw gestów



Media  interaktywne  pogłębiają  jedną  z  właściwości  nowych  mediów  –

przetwarzanie,  nadając  jej  charakter  partycypacyjny  i  rozszerzając

tym samym  jej  spektrum  (od  procesu  twórczego,  dostępnego  jedynie

dla artystów, do procesu twórczo-odbiorczego, włączającego w sferę działań

kreacyjnych  także  odbiorców).  To  rozszerzenie  spektrum  przetwarzania

oznacza  zarazem  rozbudowanie  zakresu  zachowań  interaktywnych:

od interakcji z medium do interakcji z dziełem-wydarzeniem61.

(…)  Sztuka  nowych  mediów  to  sztuka  cyfrowa.  Jej  pojęcie  jest

wystarczająco  pojemne,  aby  ogarnąć  szerokie,  różnorodne,  ale  zarazem

reprezentatywne  dla  współczesności  spektrum form najnowszej  medialnej

twórczości  artystycznej,  form zarówno  radykalnych  i  eksperymentalnych,

jak i popularnych.  Wybór  ten  pozwala  także  ominąć  trudności  związane

z brakiem  jednoznaczności  w  przeciwstawieniu  mediów  cyfrowych

i interaktywnych,  gdyż  obejmuje  sztukę  mediów  w  doświadczeniu

odbiorczym  linearną,  jak  animacja  komputerowa,  oraz  nielinearną,

jak sztuka interaktywnych hipermediów62.

(…) Nowe komputerowe zjawiska multimedialne są obecnie coraz częściej

interaktywne.  Ponieważ  jednak  związek  multimedialności

z interaktywnością nie ma charakteru konieczności, równie często występują

we  współczesnej  sztuce  linearne,  nieinteraktywne  formy  multimedialne,

więc warto wobec tego wprowadzić w tym miejscu do naszych rozważań

jeszcze jedną kategorię – hipermedia63.

Poszukując  terminu  opisującego  adekwatnie  powiązanie  instalacji  interaktywnej

z interaktorem  wykonującym  kompozycję  audiowizualną  /  projekt  intermedialny,  można

stwierdzić, że mamy do czynienia z interaktywnymi hipermediami.

61 Kluszczyński  R.  W.,  Sztuka  interaktywna.  Od  dzieła-instrumentu  do  interaktywnego  spektaklu,

Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010, str. 19. 

62 Tamże, s.19

63 Tamże, s. 24.
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7. Kineza metainstrumentu

Ruch organizmu, który jest reakcją na bodziec, w biologii nazywany jest kinezą64,

dotyczy  reakcji  ruchowej  zwierząt  na  zmianę  czynników  środowiska.  Sterowanie

oscyloskopami i projekcją laserową w drugiej części projektu pod nazwą  Kineza  (Rys. 17)

odbywa się poprzez ruch odbiorcy przed Kinectem. Specyficzne środowisko z dużą ilością

bodźców słuchowych i wzrokowych, które są odmienne od tych tradycyjnie doświadczanych

n.p. w przestrzeni  miejskiej  czy  też  w  domowym zaciszu  tworzą  strukturę  drugiej  części

projektu.  Odbiorca,  który  podejmuje  interakcje  automatycznie  staje  się  performerem.

Odkrywając  specyficzną  reakcję  zarówno  dźwiękową  jak  i  wizualną  na  swoje  ruchy,

interaktor  ma  wpływ  na  przebieg  wykonania  kompozycji,  a  on  sam  wraz  z  instalacją

interaktywną staje się „metainstrumentem  drgającej i przesuwanej realnie animacją materii

kontrolowanej  na  żywo  przez  mózg  wykonawcy”65.  Zjawisko  kinezy  występuję  również

w pozostałych częściach projektu. Pojawia się nie tylko pod postacią ruchu przed Kinectem,

ale również w taktylności iPada, wibracji dźwięku.

64 https://pl.wikipedia.org/wiki/Kineza, dostęp: 20.03.2022.

65 Chołoniewski  M., Biokineza.  Metainstrument  kinetycznej  przestrzeni  wideosonicznej  w  Bez  granic,

Przetworzone ciało - Poszerzony mózg - Rozproszona sprawczość,  Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia,

Gdańsk 2020, s. 242.
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8. Interakcja ewolucyjna

W  części  II  następuje  wytrącenie  odbiorcy  ze  stanu  medytacji  stabilizującej

w analityczną.  Potrzebny  czas  do  osiągnięcia  tego  momentu  zależy  od  indywidualnych

predyspozycji organizmu odbiorcy i jego odpowiedniej symbiozy z biofeedbackiem. Mocne

uderzenia oscyloskopu, uruchomionego przez osiągnięty próg poziomu Meditation z odczytu

fal  mózgowych,  powoduje  jego  natychmiastowy  spadek.  Rozpoczyna  się  wewnętrzna

„walka”  organizmu  z  atakującym  dźwiękiem.  Odbiorca  wchodzi  w  etap  odkrywania

modulacji oscyloskopów, staję się instrumentem muzycznym wraz z instalacją..

„Sztuka interaktywna nie ma jednego, wyraźnie określonego początku”66.

Kultura  mieszczańska  końca  XIX  i  początku  XX  wieku,  poprzez  ograniczający

system norm społecznych i restrykcyjną moralność religijną,  krępowała wolność jednostki

przystosowując  ją  do  współdziałania  w  hierarchicznym  społeczeństwie  przemysłowym67.

Potrzeba  poczucia  nieskrępowanej  wolności  indywidualnej  i  wyrwania  się

ze zhierarchizowanego systemu norm społecznych, spowodowała naturalny bunt przeciwko

wpajanym wartościom religijnym i wzorcom kultury narzucanych przez elity burżuazyjne.

Artyści  dążyli  do  przekroczenia  bariery  elitarności  sztuki  kojarzącej  się  głównie

z ekskluzywnym i alienującym otoczeniem galerii, muzeów, a w szczególności prywatnych

wystaw.  Sztuka  stała  się  bardziej  partycypacyjna  i  inkluzywna,  dostępna  dla  każdego

człowieka.  Marcel  Duchamp stworzył  termin  ready-made,  oznaczający użycie  przedmiotu

gotowego jako dzieła sztuki,  a dadaiści,  których był założycielem, rzadko wykorzystywali

tradycyjne  gatunki,  takie  jak  rzeźba,  malarstwo  czy  grafika.  Action  painting Jacksona

Pollocka,  jako  jeden  z  przykładów  akcjonizmu,  było  oscyloskopowym obrazem

fizjologicznych  funkcji  żywego  organizmu68.  Wraz  z  większą  dostępnością  odbiorników

66 Kluszczyński  R.  W.,  Sztuka  interaktywna.  Od  dzieła-instrumentu  do  interaktywnego  spektaklu,

Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010, str. 63. 

67 Karoń J., https://www.historiasztuki.com.pl/strony/001-09-00-WSPCZ-POSTMODERNIZM.html, dostęp: 

01.03.2022.

68 Tamże.
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telewizyjnych  możliwe było  prezentowanie  prac  z  różnych stron  świata  szerszemu gronu

odbiorców. Nam June Paik i Wolf Vostell zaczęli używać technologii wideo na początku lat

60-tych.  Vostell  filmując  taśmą  światłoczułą  ekran  telewizora  i  dekonstruując  medium

telewizyjne  stworzył  specyficzny  found  footage.  Paik  na wystawie  „Exposition  of  Music,

Electronic  Television”  w  1963  roku  pokazał  prace  stworzone  z  użyciem  odbiorników

telewizyjnych.  Eksperymenty  z  manipulacją  sygnału  telewizyjnego,  użycie  magnesów,

syntezatorów, generowanie efektów świetlnych i  powodowanie wideo-sprzężeń za pomocą

różnych  technologii  przez  Nam  June  Paika  zaowocowało  oryginalnym  i  interesującym

przekształceniem obrazu wideo.

Nam June Paik stworzył nowy gatunek wystawienniczy, prezentując swoją

pierwszą  indywidualną  wystawę  The  Exposition  of  Electronic  Music-

Electronic  Television  w  Galerie  Parnass  w  Wuppertalu  w  Niemczech

Zachodnich.  Świeżo  po  studiach  z  Johnem  Cage  i  Karlheinzem

Stockhausenem,  a  już  weteranem  Fluxusu,  Paik  stworzył  dezorientujące

środowisko, które zapowiadało wiele z tego, co miało nadejść w latach 60.:

goście, witani przy wejściu przez świeżo ubitą głowę wołu, byli nie tylko

skonfrontowani  z  nowością  obrazu  elektronicznego  w  monitorach

telewizyjnych  Paika,  ale  także  zintegrowali  się  z  dadaistyczną  instalacją,

na którą  składały  się  preparowane  fortepiany,  mechaniczne  obiekty

dźwiękowe, gramofony i instalacje magnetofonowe69.

Magazyn,  ulica,  front  sklepu  czy  też  park  stały  się  miejscem,  które  umożliwiło

artystom poszerzyć pole ekspozycji  dzieł,  dotrzeć do większego grona odbiorców, a także

ułatwiło  zaproszenie  widza  do  partycypacji.  „Niki  de  Saint  Phalle  zaprojektowała

monumentalną rzeźbę Golema w parku Rabinovicha w Jerozolimie ze zjeżdżalnią dla dzieci.

W 1971 Gordon Matta-Clark ugotował  świnię pod Brooklyn Bridge i  podał  500 kanapek

z wieprzowiną w ramach przedstawienia”70. Różnorodność działań większości wymienionych

w tym podrozdziale artystów, którzy tworzyli w oparciu o sztukę instalacji i akcji, pokazuje

złożoność  i  rozbieżność  form  ekspresji,  a  interakcja  pojawia  się  na  rożnych  poziomach

69 König W., Nam June Paik: Exposition of Music, Electronic Television, Revisited, w autorskim tłumaczeniu:

https://www.artbook.com/9783865606198.html, dostęp: 01.03.2022.

70 Interactive art, w autorskim tłumaczeniu: https://www.tate.org.uk/art/art-terms/i/interactive-art, 

dostęp: 01.03.2022.
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interpretacji  dzieła.  Wybierając  poszczególnych  przedstawicieli  tego  kierunku  podążałem

za procesami ewolucji sztuki i uwalniania jej z ram: elitarności kultury, miejsca ekspozycji,

metody ekspresji. Wolność ta pozwala w dzisiejszych czasach na tworzenie i nazywanie dzieł

mocno powiązanych z technologią, fizyką i interakcją.

Ryszard  Kluszczyński  wskazuje,  że  pierwsze  wyraźne  ślady  sztuki  interaktywnej

można odnaleźć w latach czterdziestych ubiegłego stulecia. 

(…)  jako  rozpoznawalny,  świadomie  formowany  i  zyskujący  ciągle

na znaczeniu  nurt  sztuki  współczesnej  dopiero  ćwierć  wieku  później  –

w latach  siedemdziesiątych,  przede  wszystkim dzięki  upowszechniającym

się  powoli,  ale  systematycznie,  w  środowiskach  artystycznych

zastosowaniom w pracy twórczej narzędzi elektronicznych oraz cyfrowych

technologii komputerowych 71.

Interakcja w muzyce i sztuce audiowizualnej z zastosowaniem technologii

komputerowej  jest  ważną  częścią  badań  i  projektowania  systemów

komputerowych  od  końca  lat  60-tych.  Dotyczyła  głównie  synchronizacji

czasowej  wybranych  elementów  przygotowanej  wcześniej  partytury

komputerowej podczas jej koncertowego wykonania72.

Senster będący  jedną  z  pierwszych  rzeźb  cybernetycznych  sterowanych  przez

komputer, reagujących na otoczenie, w tym emocje widza, stanowi jeden z podstawowych

modeli interakcji. Jego autorem jest Edward Ihnatowicz (1926-1988), który w czasie II wojny

światowej zamieszkał w Wielkiej Brytanii. Pod koniec lat 60. na zamówienie firmy Philips

stworzył  dużego  i  podatnego  na  bodźce  potwora  ze  stali  –  o  trzech  nogach  i  długiej

dinozaurzej szyi – którego nazwa pochodziła od angielskich słów sensitive i monster73.

71 Kluszczyński R., Teoretyczno-kulturowe i filozoficzne konteksty sztuki interaktywnej w Interaktywne media

sztuki,  red.:  Antoni  Porczak,  Wydawnictwo  Akademii  Sztuk  Pięknych  im.  Jana  Matejki  w  Krakowie,

Kraków 2019, s. 9.

72 Chołoniewski M.,  Systemy interaktywne,  skrypt w Międzyuczelnianej  Specjalności  Multimedialnej  Inter-

University,  Multimedia  Program  UMFC,  Warszawa  2011,  https://docplayer.pl/5092665-Marek-

choloniewski-systemy-interaktywne-i-interakcja-historia.html, dostęp: 30.03.2022, str. 1.

73 https://culture.pl/pl/artykul/kanoniczne-dziela-sztuki-nowych-mediow , dostęp: 01.03.2022.
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Mierzący ponad pięć metrów masyw został wykonany ze stali.  Kształtem

przypominał  niezidentyfikowane  bliżej  zwierzę,  poruszał  się  dzięki

zsynchronizowanej  pracy  ośmiu  siłowników.  Zmianą  położenia  sterował

program komputerowy74.

Dzięki  zainstalowanym  mikrofonom  i  czujnikom  dopplerowskim  mechaniczny  obiekt

reagował  na  dźwięk,  ruch  i  zgiełk  otoczenia  –  podążając  za  łagodnym  i  spokojnym

obserwatorem,  a  na  gwałtowne  ruchy  lub  wysokie  dźwięki  odpowiadając  wycofaniem

(podnosił się do góry i zastygał). Tworząc Senstera Ihnatowicz nawiązywał do doświadczeń

ówczesnej  robotyki,  oraz eksperymentów w dziedzinie  sztucznej  inteligencji75.  Senster był

trzecim z dzieł sztuki mediów, jakie zrealizowano pod patronatem holenderskiego koncernu

technologicznego  Philips.  Senster  został  uruchomiony i  był  przez  kilka  lat  eksponowany

w słynnym  Evoluon w  Eindhoven.  Praca  kontynuowała  serię  rozpoczętą  przez  CYSP  1

Nicolasa  Schöffera  (1956)  oraz  Poème  électronique  autorstwa  Le  Corbusier,  Iannisa

Xenakisa i Edgarda Varèse (1958)76. Warto wspomnieć, że praca ta została odnowiona dzięki

współpracy dwóch krakowskich uczelni: Akademii Sztuk Pięknych i Akademii Górniczo –

Hutniczej i działa z nowoczesnym sterownikiem od roku 2018.

Wideoinstalacje  Wojciecha  Bruszewskiego z  przełomu lat  70.  i  80.  łączyły  obraz

z dźwiękiem  generowanym  na  żywo  za  pomocą  różnej  aparatury.  Bardzo  interesującą,

krytyczną, podsyconą humorem Bruszewskiego realizacją była Kura telewizyjna. Urządzenie

zsynchronizowane  z  telewizorem generowało  dźwięk  gdakającej  kury,  którego  brzmienie

zmieniało  się  w  zależności  od  wyświetlanego  obrazu77.  Bruszewski  opowiadał  anegdotę

o swoim dziele:

Obiekt  reaguje  na  program  telewizyjny  i  na  wszystko,  co  zmienia

jaskrawość.  Był  przechowywany w  komórce,  gdzie  bywa,  że  trzyma  się

kury. Padł ofiarą włamania. Chciałbym widzieć minę Pana Złodzieja, kiedy

testowo włączył obiekt do sieci elektrycznej78.

74 http://senster.agh.edu.pl/ , dostęp: 01.03.2022.

75 Sztuczna  inteligencja  –  inteligencja  wykazywana  przez  urządzenia  sztuczne  (w  przeciwieństwie

do inteligencji naturalnej). Termin ten utworzył John McCarthy w 1956 roku na konferencji w Dartmouth.

76 http://senster.agh.edu.pl/ , dostęp: 01.03.2022.

77 https://culture.pl/pl/artykul/kanoniczne-dziela-sztuki-nowych-mediow, dostęp: 03.02.2022.

78 Tamże. 

44

https://culture.pl/pl/artykul/kanoniczne-dziela-sztuki-nowych-mediow
http://senster.agh.edu.pl/
http://senster.agh.edu.pl/


Współczesne  instalacje  interaktywne  są  bardzo  często  oparte  na  algorytmach

programów  komputerowych,  generujących  określone  działania.  Instalacje  reagują

na obecność odbiorcy dzięki technologii stworzonej przez artystę, wspieranego często przez

programistów, inżynierów czy też zespół naukowców i techników. Publiczne dzieła Vincenta

Houzé  i  Refika  Anadola  bazują  na  imersyjnych  przestrzeniach,  stworzonych  przez

generowane  na  żywo  i  deformujące  się  przez  obecność  i  ruch  odbiorcy,  wyświetlanych

na otaczającej  go  architekturze  wnętrza  wizualizacjach.  Sztuka  interaktywna  kojarzy  się

również z estetyką relacyjną79.  Interaktywność to  właściwość dzieła sztuki,  która sprawia,

że jego odbiorca może podjąć działania, które wpłyną na formę końcową utworu. Stanowi

jedną z ważniejszych cech współczesnych dzieł sztuki intermediów.

Interaktywność w sztuce, którą pojmuję jako swoisty dialog, komunikację

pomiędzy odbiorcą/interaktorem i artefaktem, dialog zachodzący w czasie

rzeczywistym i  przybierający formę wzajemnego oddziaływania,  staje  się

jedną z najważniejszych właściwości współczesnej kultury.80

Sprawia, że dzieło jest poliwersyjne i zależy od aktywności odbiorcy (interaktora). Następuje

zmiana elementów składających się na komunikat artystyczny. Twórcza działalność artysty

w pierwszym etapie dotyczy konstrukcji dzieła, które  powstaje w swoim finalnym kształcie

w drugim etapie, podczas interakcji z odbiorcą.

Instalacje  interaktywne  wykorzystujące  technologie  skanowania  ruchu  otworzyły

szereg nowych możliwości kontroli wirtualnych obiektów wyświetlanych na żywo. Możemy

sterować  położeniem,  obrotem,  przyspieszeniem,  zmieniać  ich  kolor,  jasność,  oświetlenie

a także szereg parametrów związanych z fizyką takich jak: rozpad,  siła eksplozji,  lepkość

cieczy,  mechanika  płynu,  prędkość  wiatru  poruszających  się  cząstek  i  wiele  innych

parametrów, które można zaprogramować.

W  projekcie  string-o-scilomem wykorzystuję  technologię  sensorów  Kinect

do odczytania  w  czasie  rzeczywistym  położenia  poszczególnych  części  ciała  interaktora.

Zaprogramowany algorytm, w środowisku TouchDesigner, reaguje na ruchy głowy, rąk i nóg.

79 W autorskim tłumaczeniu z: https://www.tate.org.uk/art/art-terms/i/interactive-art, 

dostęp: 01.03.2022.

80 Kluszczyński R. W.,  Film-Wideo-Multimedia. Sztuka ruchomego obrazu w erze elektronicznej, Warszawa:

Instytut Kultury Warszawa, 1999, ISBN 83-853-23-85-6, OCLC 830257044. s. 26.
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Poruszając  się  przed  Kinectem w  drugiej  części  kompozycji  modelujemy  dźwięki

oscyloskopów i kształt fali dźwiękowej wyświetlanej przez projektory laserowe, a w trzeciej

części mamy wpływ na zniekształcenie dźwięków i obrazu odgrywanej kompozycji. Ruchy

i położenie  kończyn  sterują  różnymi  parametrami  dźwięku  oscyloskopu  –  patcha81

stworzonego  przez  Jerobeama Fendersona dla  programu  Live.  Określony gest82 powoduje

przejście z drugiej do trzeciej części instalacji – Hologram.

Sterowanie  ruchem  wirtualnych  awatarów  jest  ważną  częścią  zarówno  sztuki

interaktywnej,  jak  i  wybranych działów grafiki  komputerowej.  Algorytmy  motion capture

pozwalają na sterowanie ruchem wirtualnego awatara, face capture na kontrolę mimiki twarzy

awatara, a ich połączenie daje pełne sterowanie wirtualnym aktorem. W pracy artystycznej

dźwięk oscyloskopu sterowany jest przez ruchy ciała interaktora, a algorytm interpretujący

falę dźwiękową w czasie rzeczywistym przetwarza go w projekcję laserową ilustrującą kształt

fali dźwiękowej. Proces ten kreuje wirtualną rzeczywistość dźwiękową z awatarem w jego

centrum.  To  interaktywne  środowisko  funkcjonuje  jako  metainstrument25 muzyczny,  gdyż

przemieszczanie  się  odbiorcy  jest  źródłem  generowanych  dźwięków.  Podobny  charakter

dzieła miał reaktywny environment Myrona W. Kruegera – Psychic Space (1971), w którym

Ryszard  Kluszczyński  podkreśla  dużą  rolę  składników  interaktywnego  doświadczenia

uczestnika: interakcji człowiek – reaktywne otoczenie.

Działania uczestnika wywoływały natychmiastowe reakcje interaktywnego

środowiska, a strategia organizująca przebieg interakcji posiadała strukturę

gry.  Poruszając się w fizycznej  przestrzeni,  uczestnik manipulował w ten

sposób  swoim symbolem –  awatarem;  jego  czy  jej  ruchy  w  przestrzeni

galerii przekładały się na ruchy awatara w rzeczywistości wirtualnej (sam

Krueger posługuje się terminem sztucznej rzeczywistości)83.

81 Patch Trop 0.4, https://oscilloscopemusic.com/maxforlive.php , dostęp: 07.03.2022.

82 Zaciśnięcie obydwu pięści przed Kinectem.

25 Przypis na str. 15.

83 Kluszczyński R. W.,Sztuka interaktywna. Od dzieła-instrumentu do interaktywnego spektaklu, ISBN 978-83-

60807-73-6, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010. s. 95.
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Ruch  w  przestrzeni  posiada  podwójny  wymiar  –  pozwala  na  działania  w  wirtualnym

środowisku84 (dźwiękowym  w  string-o-scilomem)  oraz  na  wykonywanie  peformansów

sonicznych.  Uzyskana  w  ten  sposób  złożoność  interakcji  wpływa  w  szczególny  sposób

na stopień wyrafinowania opisywanego projektu.

Wirtualną rzeczywistość można programować na wielu różnych platformach takich

jak:  Unity,  Unreal,  Notch,  TouchDesigner.  Programy  te  mają  wbudowane  algorytmy

do kontroli wirtualnego wcielenia, którymi można sterować korzystając z różnych technologii

śledzenia ruchu naszego ciała  (kamera,  Kinect,  leap motion i  inne).  W pracy artystycznej

głównymi  algorytmami  przetwarzającymi  na  żywo  informacje  z  Kinecta są  algorytmy

ewolucyjne  programu  TouchDesigner.  Bez  nich  szybkie  rozpoznanie  interaktora  byłoby

niemożliwe,  tak samo  jak  płynne  odczytywanie  położenia  części  ciała  interaktora.

TouchDesigner posiada  możliwość  dowolnej  translacji  i  transmisji  danych  między

programami  (posiadającymi  protokoły  OSC,  MIDI,  Spout)  oraz  urządzeniami  (Kinect,

RealSense,  leap motion, Oculus, Etherdream),  dzięki  temu jest  uniwersalnym programem

do ich łączenia.

Proces powstawania kompozycji, który zastosował Marek Chołoniewski w utworze

audiowizualnym  Passage85,  był  inspiracją  do  stworzenia  projektu  instalacji  interaktywnej

string-o-scilomem.  Podążając  za  komentarzem  zamieszczonym  w  książce  programowej

festiwalu  konstruuję  swoje  podejście  do  prezentowanej  kompozycji.  Wybór  materiału

dźwiękowego  oparłem  na  wstępnym  przygotowaniu  określonych  symboli  graficznych

nawiązujących  do  teorii  strun,  które  poprzez  algorytm  programu  OsciStudio zostały

zmienione w sample muzyczne. W tym procesie interaktor pozbawiony zostaje możliwości

podejmowania indywidualnych decyzji w odniesieniu do poszczególnych parametrów dzieła

muzycznego. Wybór wynikał  z metody,  która ze ścisłą  konsekwencją stworzyła określone

noisowe i  oscyloskopowe  struktury  dźwiękowe.  Marek  Chołoniewski  opisuje  ten  rodzaj

działania jako „częściowe wyzwolenie od własnych indywidualnych preferencji i wkroczeniu

w obszar eksperymentu poddanego ścisłej kontroli”86.  Zaznacza także, że taka „kompozycja

jest  sumą  doświadczeń  z  wieloletniej  pracy  nad  komputerowymi  kompozycjami

84 Tamże, s. 96.

85 Utwór audiowizualny Passage miał swoje prawykonanie w Muzeum Etnograficznym w Warszawie podczas

festiwalu „Warszawska Jesień” w 2001 r.
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algorytmicznymi,  w  których  zniesiony  został  podział  na  muzykę  instrumentalną

i komputerową, zniesione zostały również granice stylistyczne i materiałowe w odniesieniu

do podstawowych  elementów  dzieła  muzycznego”87.  Sam  proces  odgrywanej  kompozycji

na żywo w drugiej części mojego projektu, podobnie jak u Chołoniewskiego, ma charakter

teatru  gestów,  który  steruje  dźwiękiem oscyloskopów.  Interaktor  staje  się  performerem –

muzykiem, a instalacja i ruchy ciała – jego instrumentem.

Od  dawna  proces  kompozycyjny  opiera  się  na  indywidualnym  wyborze

materiału  dźwiękowego.  Najczęściej  wybór  dokonywany  jest  według

indywidualnych  preferencji  kompozytora  na  bazie  obowiązujących zasad,

stylów i konwencji. Częstokroć kompozytor tworzy swój własny styl, który

w istocie bywa uosobieniem i zwieńczeniem obowiązujących w danej epoce

wzorców  stylistycznych  lub  radykalnym  odejściem  od  owych  zasad.

We wszystkich przypadkach kompozytor stosuje określone sposoby selekcji

w odniesieniu do poszczególnych parametrów dzieła muzycznego.

W  kompozycji  Passage wybór  materiału  dźwiękowego  opiera  się

na wstępnym przygotowaniu określonych sposobów selekcji (algorytmów),

które w istocie pozbawiają twórcę (w pozytywnym tego słowa znaczeniu)

możliwości  podejmowania  indywidualnych  decyzji  w  odniesieniu

do poszczególnych parametrów dzieła  muzycznego.  Wybór  wynika  zatem

z metody,  która,  stosowana  ze  ścisłą  konsekwencją,  tworzy  określone

struktury  dźwiękowe.  W  ten  sposób  twórca  wyzwala  się  częściowo

od własnych indywidualnych preferencji; wkracza w obszar eksperymentu,

który w przypadku kompozycji 'Passage' został poddany ścisłej kontroli. 

Wyjściowym materiałem źródłowym dla  kompozycji  "Passage"  jest  gest,

który przyjmuje dwie podstawowe formy: figur geometrycznych i ekspresji

muzycznych. Gest wykonany bliżej (wyżej) źródła światła (high) oznacza

wyższą wartość – dźwięk wyższy. Gest bliżej podłogi, oddalony od źródła

światła  (low)  oznacza  wartość  niższą  –  dźwięk  niższy.  Interaktywny

86 Chołoniewski M.,  Systemy interaktywne,  skrypt w Międzyuczelnianej  Specjalności  Multimedialnej  Inter-

University,  Multimedia  Program  UMFC,  Warszawa  2011,  https://docplayer.pl/5092665-Marek-

choloniewski-systemy-interaktywne-i-interakcja-historia.html, dostęp: 30.03.2022, str. 17.

87 Tamże, s. 18.
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optyczny  system  komputerowy  reaguje  na  zmianę  położenia  ręki  oraz

na jej pozycję88.

W string-o-scilomem gest pojawia się we wspomnianym wcześniej sterowaniu parametrami

oscyloskopu  oraz  używany  jest  do  przejścia  etapów  kompozycji.  Interakcja  pojawia  się

na wielu poziomach projektu stanowi jedną z najważniejszych jego cech. Odróżnia w sposób

szczególny tą pracę on innych dzieł interaktywnych z wykorzystaniem światła laserowego

i jego  reaktywności  na  obecność  odbiorcy.  Koherentny  charakter  połączenia  oscyloskopu

z systemem  laserowym  nadaje  jej  specyficzne  właściwości.  Algorytmy  ewolucyjne  użyte

w detekcji postaci sprawiają, że instalacja płynnie reaguje na działania interaktora.

Zupełnie  inną  perspektywą  zrozumienia  procesów  rządzących  projektem

intermedialnym  byłoby  odniesienie  do  sztuki  performance,  a  także  dołączenie  rozważań

dotyczących formy wykonania dzieła, jako instalacji i kompozycji audiowizualnej, aspektów

poruszonych na początku pracy.

88 Tamże, s. 18.
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9. Performance technologiczny

Podstawowym  medium  oraz  konstytutywnym  elementem  performansu  jest  ciało

performera. Znaczenie performansu odbierane i doświadczane jest poprzez ciało89.

Sztuka performance narodziła się na początku lat 60-tych wraz ze wspomnianymi już

w  rozdziale  5  działaniami  grupy  Fluxus.  Potrzeba  przekroczenia  granic  dyscyplin

artystycznych wytworzyła hybrydę, w „której przedmiotem i podmiotem jest obecność artysty

w określonym kontekście czasu i przestrzeni oraz własnych ograniczeń90”.

Eric  Andersen,  w  wywiadzie  przeprowadzonym przez  Artura  Tajbera  w 2008  r.,

rozróżnia dwie odrębne kategorie sztuki performance.  Tam, gdzie nie powstaje tradycyjna

forma sztuki, a w której wykorzystuje się dźwięki i elementy wizualne nazywa intermediami.

Twierdzi  również,  że  dźwięki  nie są muzyką,  a  elementy wizualne nie są sztuką wizualną

w tradycyjnym  znaczeniu  tego  terminu,  są  czymś  innym.  Kategorię,  w  której  mamy

do czynienia z tradycyjnymi dziedzinami, takimi jak: teatr, muzyka, sztuki wizualne, taniec,

aktorstwo nazywa multimediami91.

Według Dziamskiego sztuka  multimedialna  wykracza  poza  swoje granice  na  inne

dziedziny,  głównie  technologię  i  obszary  życia  codziennego.  Jednak  dla  autora  media

i multimedia  w ujęciu  refleksji  nad  sztuką  najnowszą  są  pojęciami  przestarzałymi.

Wprowadził zatem bardziej aktualny termin – postmedia – oznaczający podejście do dzieła

sztuki  abstrahujące  od  teorii  formy i  topologii  medium.  Postmedia  powinny istnieć  poza

podziałem na sztukę cyfrową, interaktywną, wirtualną, internetową i multimedialną92.

89 Dancewicz M., Medialność ciała. Performans technologiczny jako performans postmedialny, Uniwersytet 

Wrocławski, Wrocław 2019, s.87.

90 https://pl.wikipedia.org/wiki/Performance, dostęp: 01.03.2022.

91 Andersen E., Metamuzeum. Sztuka na ulicy, red.: Artur Tajber, Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki,

Kraków 2011, s. 29

92 Dancewicz M.,  Performans postmedialny. Współczesny kontekst technologiczny działań performatywnych,

Wrocław 2019, s. 44
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W postmediach  mamy  do  czynienia  z  ciągłą  remediacją  medium,

które  ma  wiele  form i  znaczeń,  ponieważ  wszystkie  wykształcone

dotąd  media  kumulują  się  w  nim  i  przekształcają,  wideo  wpływa

na sztukę komputerową, fotografia na wideo, publicystyka i reklama

na  literaturę,  film  i  sztuka  komputerowa  na  performans.  A zatem

postmedia mają z jednej strony konwergentny charakter produkcyjny

z  punktu  widzenia  technologii  wytwarzania  dzieła  oraz

są odwróceniem  technologii  masowej  produkcji  z  perspektywy

dystrybucyjnej93.

John McKenzie i RoseLee Goldberg w ujęciu historycznym wskazują na te same

źródła  performansu  technologicznego.  Performance  art  wywodzi  się  od  awangardy,

futuryzmu, dadaizmu i Bauhausu. RoseLee Goldberg w Performance: Live art science 1960

wskazuje, że performance technologiczny i jego ekspansja dokonała się na bazie performance

art  i  ukształtowana  została  przez  rozwój  rzeczywistości  wirtualnej  i  cyberprzestrzeni.

Omawiając zagadnienia rodzaju performansu pojawiającego się w pracy artystycznej i jego

możliwej  interpretacji,  jako  źródło  odniesienia  należy  wskazać  publikacje  Małgorzaty

Dancewicz. W artykule Performans technologiczny jako performans postmedialny Dancewicz

wyraża, że:

Sztuka  awangardowa  zawsze  wykorzystywała  najnowsze  zdobycze  nauki

i technologii,  znajdowała  w  technologii  inspirację  formalną,  ale  i  obszar

aksjologicznych namysłów nad zastosowaniem, funkcją i  konsekwencjami

użycia  téchne.  Nowe  technologie  w  perspektywie  rozwoju  sztuki,

od awangardy  po  postmedia,  stopniowo  przechodzą  rozwój  od  bycia

przedmiotem i tematem sztuki, do bycia maszyną, aparatem wytwórczym.

Performans technologiczny łączy obie te funkcje w jednym. Technologiczna

możliwość  jest  pretekstem  do  podjęcia  autorefleksji  przez  sztukę

technologiczną nad samą technologią i jej cywilizacyjnymi konsekwencjami,

prowadząc  do  wyłonienia  się  performansu  postmedialnego,  opartego

na sprzężeniu  między kulturową  subwersją  i  technologicznym rozwojem.

Postmedia  łączą  formę  i  treść,  autotelicznie  stając  się  narzędziem,

przedmiotem,  nowym produktem i  znaczeniem sztuki  najnowszej.  W tym

93 Tamże, s.44.
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kontekście  performanse  powstałe  przy  użyciu  nowych  technologii

neurokognitywnych (Marina Abramović, Marta de Menezes), biotechnologii

(Art  Orienté  Objet,  Orlan)  i  technologii  informacyjno-komunikacyjnych

(Gazira  Babeli,  Critical  Art  Ensemble)  są  ewolucyjną,  historyczną

kontynuacją działań awangardy i neoawangardy94.

W  pracy  artystycznej  prezentuję  instalację  interaktywną  będącą  równocześnie

kompozycją  audiowizualną,  złożoną  z  4  odrębnych  części  wykonywanych  na  żywo

przez interaktora, odbiorcę i wykonawcę w jednej osobie. Czy interaktor przyjmuje również

rolę performera?

Szukając  odpowiedzi  na  zadane  pytanie  w  zaproponowanej  interpretacji  rozumienia

współczesnego  rodzaju  performansu  przez  Małgorzatę  Dancewicz,  nazwałbym  zaistniałe

zjawisko  performansem  technologicznym,  który  może  przyjąć  rolę  performansu

postmedialnego.

Zawsze  jednak  kwintesencją  performansu  jest  cielesny  element,  który

narusza  i  kwestionuje,  w  ten,  czy  inny  sposób  granice  dyscyplin,  znosi

różnicę  między tym,  co  prywatne  i  publiczne,  likwiduje  granicę  między

sztuką a nie-sztuką. (…) Połączenie subwersywnych i nowatorskich praktyk

neoawangardy  oraz  technologicznej  sprawczości  komputerów  i  Internetu

zaowocowało  pojawieniem  się  nowego  typu  performansu,  działania

stopniowo odchodzącego od  medium ciała,  opartego na  oprogramowaniu

i mediowaniu kontekstów i afektów.(…) Formułując koncepcję postmediów,

Manovich  opiera  ją  na  ideach  pochodzących  z  kultury  komputerowej

i sieciowej. Na postmedia wpływa zapoczątkowana w latach 60. mnogość

gatunków sztuki  oraz ekspansja takich jej  form jak happening,  instalacja,

performans,  sztuka  konceptualna,  interaktywna,  intermedia,  site-specific

i wiele innych; oraz dokonana w latach 80. zmiana analogowych technologii

życia i twórczości na technologie cyfrowe. W epoce postmediów głównym

medium  sztuki  stał  się  komputer  i  software.  Manovich  podkreśla  istotę

kategorii  działania  w  sztuce  postmediów,  działania,  które  następuje

na zasadzie  klasycznej  triady  komunikacyjnej  –  nadawca,  komunikat,

odbiorca. To, jak i dlaczego dany software jest użyty, jest istotą postmediów.

94 Dancewicz M., Performans technologiczny jako performans postmedialny w Medialność ciała, Uniwersytet 

Wrocławski, Wrocław 2019, s. 88.
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Użytkowanie  software’u  powinno  rozróżniać  i  oddzielać  właściwe,

projektowane  użytkowanie  programu,  od  użytkowania  software’u

w praktyce.  Praktyczne  użycie  oprogramowania  często  jest  niezgodne

z założonym. W odniesieniu do stosowanych za Michelem de Certeau taktyk

użytkownika,  Manovich  twierdzi,  że:  W  zasadzie  fundamentalnym

mechanizmem  współczesnej  kultury  jest  systematyczne  „niewłaściwe”

używanie  programu  komputerowego.  (…)  Niepoprawne  i  odbiegające

od zakładanej  normy  użycie  software’u  jest  postmedialnym  działaniem

subwersywnym,  tym  samym,  o  którym  pisał  McKenzie  w  odniesieniu

do performansu  kulturowego.  Performanse  technologiczne  w  wydaniu

postmedialnym  to  takie,  do  których  produkcji  zastosowano  technologie

zgodnie  z  założeniami  systemu,  ale  których  kulturowe  użycie  odbiega

od planowanej  normy  zachowań  i  znaczeń,  stwarzając  płaszczyznę

subwersji.  Performanse  bioartowskie,  neuroestetyczne  i  internetowe

to wreszcie  takie,  których  kształt  i  zasady  działania  można  przewidzieć

i zaprojektować, ale których kontrolowanie nie jest możliwe95.

Jednym z artystów wykorzystujących podobne podejście do technologii w sztuce jest

Stelarc.  Prace  australijskiego  artysty  obejmują  szeroki  wachlarz  eksperymentów  opartych

na wykorzystaniu  nowoczesnych  technologii  medycznych,  robotyki  i  komputerów.  Używa

biotechnologii,  Internetu,  systemów  wirtualnej  rzeczywistości  do  tworzenia  intymnych

i mimowolnych interfejsów wchodzących w bezpośrednią interakcję z ciałem96. Wprowadza

koncepcję  obsolete  body,  czyli  przestarzałego,  słabego  i  niewystarczającego  ciała,  które

wymaga wzmocnienia parametrów i udoskonalenia, by przystosować go do nowych, coraz

bardziej wymagających warunków współczesnego świata technologii. Artysta w performance

Amplified Body, wykorzystuje sieć czujników monitorujących fale mózgowe, mięśnie, puls

i ciśnienie  krwi  by  pokazać  wzajemne  oddziaływanie  kontroli  fizjologicznej  i  stymulacji

elektrycznej, kontroli funkcji ludzkich i ich mechanicznego wspomagania97.

95 Dancewicz M., Performans technologiczny jako performans postmedialny w Medialność ciała, Uniwersytet 

Wrocławski, Wrocław 2019, s. 87-88.

96 http://stelarc.org/?catID=20239, dostęp: 17.03.2022.

97 Biskupski  Ł.,  Nieznośna  Lekkość  Bytu.  O  Sterlacu  i  Metaforze  Ciała  w  Świecie  Postbiologicznym,

http://www.e-splot.pl/?pid=magazyn&code=article&id=39, dostęp: 17.03.2022.
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Artysta  działa  w  obrębie  instalacji,  która  wydaje  sygnały  świetlne

w odpowiedzi  na  sygnały ciała  –  czasami  zgodnie  z  nimi,  czasami

na zasadzie  opozycji.  Światło  traktowane  jest  jako  odwzorowanie

rytmów  ciała.  Performance  staje  się  układem  choreograficznym

złożonym z kontrolowanych,  ograniczonych i  niezależnych  od woli

ruchów dokonywanych w rytm wewnętrznej „muzyki ciała”98.

Instalacja  interaktywna  w  powiązaniu  z  interakcją  widza  jest  równocześnie

performansem technologicznym i formą kompozycji audiowizualnej. Niewłaściwa kolejność

budowania  kompozycji  audiowizualnej  przez  interaktora  ma  mały wpływ na  interpretację

utworu, lecz można przez to wnioskować, że staje się on performansem postmedialnym.

98 Tamże.
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10. Hologram laserowy

Hologram  jest  nazwą  kolejnej,  trzeciej  części  projektu  string-o-scilomem,  której

jednym  z  najważniejszych  składników  jest  projekcja  laserowa  tworząca  iluzję

trójwymiarowego obrazu holograficznego (Rys. 18).

Polski  profesor  fizyki  Mieczysław  Wolfke  był  jednym  z  pionierów

i prekursorów  prac  w  dziedzinie  hologramów.  W  1920  roku  opracował

podstawy teoretyczne i podzielił proces obrazowania na dwie oddzielne fazy.

Zasugerował  możliwość wykorzystania  interferencji  do zapisu informacji,

tworząc  w  ten  sposób  teoretyczne  podstawy  współczesnej  holografii.

W 1948  r.  mieszkający  w  Wielkiej  Brytanii  naukowiec  węgierskiego

pochodzenia Dennis Gabor, opisał ideę trójwymiarowej fotografii nazwanej

holografią.  W  1947  r.  przeprowadził  też  pierwsze  próby  zapisywania

i odtwarzania  obrazów  metodą  holograficzną.  Przeszkodą  w  rozwoju  tej
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metody  był  brak  źródeł  światła  emitujących  wiązki  świetlne  o  ściśle

określonej długości fali, a przy tym bardzo spójne i o odpowiednio dużym

natężeniu. Z realizacją hologramów musiano czekać do wynalezienia lasera

w 1960 roku. Dennis Gabor otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki

w 1971  r.  za  wynalezienie  i  rozwinięcie  holografii  na  przełomie  lat

czterdziestych  i  pięćdziesiątych.  W  1962  r.  amerykańscy  fizycy  Juris

Upatnieks  i  Emmett  Leith  (1927-2005)  za  pomocą  lasera

półprzewodnikowego  zrealizowali  holografię  optyczną.  W  1969  r.

amerykańscy fizycy Byron B. Brenden i Gary Langlois opracowali podstawy

holografii  akustycznej,  w  której  fale  dźwiękowe  są wykorzystywane

do rejestrowania obrazu obiektu i jego rekonstrukcji99.

Wielowymiarowość  czasoprzestrzeni,  rozciągłe  struny,  oscylacje,  kompaktyfikacja

wymiarów, hipoteza holografii (zasada holograficzna), dualizm korpuskularno-falowy, fotony

te  wszystkie  pojęcia  fizyczne  z  zakresu  teorii  strun  sprowokowały  mnie  do  próby

ich interpretacji w sposób obrazowy. Z punktu widzenia laika w kwestii pełnego zrozumienia

teorii strun, czytając i próbując wyobrazić sobie poszczególne podejścia i koncepcje do niej

nawiązujące,  podjąłem  próbę  zobrazowania  ich  w  konwencji  audiowizualnej  instalacji

interaktywnej. Pierwszą myślą było: a co jeśli możliwe byłoby stworzenie wiązki laserowej

o średnicy  jednego  fotonu?  Kolejne:  czym  jest  dla  mnie  połączenie  oscylacji  dźwięku

i światła? Czy da się  połączyć te  dwie fale? Czy jedno pasmo może wynikać z  drugiego

w procesie fuzji? Czy zasadę holograficzną teorii strun da się zobrazować? Czy potrzebne jest

rzutowanie  wymiarów  do  wyjaśnienia  zjawisk?  Czy  dzięki  obecnym,  nowoczesnym

technikom wizualizacji  da  się  odpowiedzieć  na  niektóre  problemy teorii  strun w szerszej

perspektywie? Ewentualnie zmienić tą perspektywę?

Modele teorii strun są próbą unifikacji wielu teorii fizycznych. Istnieje odwieczne

zapotrzebowanie  na  hipotetyczną  teorię  opisującą  w  spójny  sposób  wszystkie  zjawiska

fizyczne, dzięki której można przewidzieć wynik dowolnego doświadczenia fizycznego. Jest

to  próba  stworzenia  Teorii  Wszystkiego.  Obecnie  najbardziej  zaawansowaną  teorią

pretendującą do miana Teorii Wszystkiego jest opierająca się na zasadzie holograficznej, 11 –

wymiarowa M – teoria100, nazywana też teorią superstrun. Aby móc zilustrować wspomniane

99 https://encyklopedia.biolog.pl/index.php?haslo=Holografia, dostęp: 10.03.2022.

100 https://pl.wikipedia.org/wiki/Teoria_wszystkiego, dostęp: 17.03.2022.
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zjawiska  i  pojęcia  należałoby  zrozumieć  ich  skomplikowane  transformacje  i  znaczenia

fizyczne.  Może  właśnie  podejście  artystyczne  mogłoby  przynieść  pozytywny  rezultat

w poszukiwaniu  odpowiedzi  na  unifikację  zjawisk  wielu  teorii  fizycznych?  Posłużę  się

opisem wyjaśniającym wyobrażenie wielowymiarowości przestrzeni:

Standardową analogią przy rozważaniu wielowymiarowych przestrzeni jest

wąż  ogrodowy.  Jeżeli  wąż  jest  oglądany  z  odpowiedniej  odległości,

to wygląda,  jakby był  jednowymiarowy — posiadał  tylko  długość.  Jeżeli

pomyśli się o kuli o rozmiarze pozwalającym na wrzucenie jej do środka

węża,  to  będzie  się  ona  poruszała,  w przybliżeniu,  w jednym wymiarze;

w jakimkolwiek  eksperymencie  jedynym  ważnym  ruchem  będzie  ruch

jednowymiarowy.  Jednak  jeżeli  zbliży  się  do  węża,  to  zauważy  się,

że posiada on obwód. Wtedy mrówka krocząca po wewnętrznej ścianie węża

będzie  się  poruszać  w  dwóch  wymiarach  (a  mucha  latająca  we  wnętrzu

w trzech). Te dodatkowe wymiary są widoczne jedynie z relatywnie bliskiej

odległości,  lub  eksperymentując  z  cząstkami  z  ekstremalnie  małymi

długościami  fal  (rzędu  wielkości  promienia  wymiaru  kompaktowego),

co w mechanice  kwantowej  oznacza  bardzo  wysokie  energie  (dualizm

korpuskularno-falowy)101.

Światło lasera w projekcji nie posiada rozdzielczości typowej dla projekcji wideo.

Jest to zawsze oscylująca w pewnych zakresach plamka światła. Rezultatem powiększonego

obrazu plamki  jest  drgająca  struna.  Drgania  osobnych  strun  mogą mieć  na  siebie  wpływ

poprzez niewidzialne zjawisko, które spaja te struny. Narysowanie obydwu strun w jednym

cyklu  przebiegu  wiązki  laserowej  jest  ograniczone  prędkością  i  oscylacją  mechanizmu

lusterek  odbijających  wiązki  lasera.  To  ograniczenie  może  być  zinterpretowane  jako  siła

wiążąca  te  dwie  osobne  struny.  Symulacje  takiego  zjawiska  obrazuję  za  pomocą  patcha,

którego autorem jest Mike Tyka na platformę programistyczną  Blender.  Strange Attractors

pozwala  na kreowanie  spiralnych kształtów,  które przypominają  struny.  Dla zilustrowania

teorii unifikacji , wybrałem jedną z symulacji o nazwie  WangSun (Rys. 19). Łatka pozwala

symulować kształt pola magnetycznego czarnych dziur, pulsarów. Projekcja symulacji tych

obiektów  przypomina  zasadę  holograficzną  teorii  strun.  Holograficzny  obraz  na  laserze

powstaje ze współdziałania kilku programów. Preparowanie próbki odbywa się w programie

101 https://pl.wikipedia.org/wiki/Teoria_strun, dostęp: 17.03.2022.

57

https://pl.wikipedia.org/wiki/Dualizm_korpuskularno-falowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dualizm_korpuskularno-falowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Teoria_strun


Blender,  następnie  sygnał  trafia  do  programu  OsciStudio,  tam jest  przekształcony w falę

dźwiękową, która trafiając do  TouchDesignera zostaje przetworzona autorskim algorytmem

na  sygnał  trafiający  do  lasera  (Rys.  20).  Można  spotęgować  efekt  holograficzny poprzez

nałożenie na siebie dwóch niezależnych promieni laserowych emitujących określone kształty:

spirali jako tło i obiektu 3D. Takie zjawisko było prezentowane podczas obchodów  500 –

lecia Dzwonu Zygmunt w Krakowie12.  

12 Zob. przypis na str. 11.
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Rys. 20. Proces powstania próbki hologramu

Rys. 19. Symulacja próbki holograficznej w OsciStudio



12. Memy partytury interaktywnej

Mem to  czwarta,  ostatnia  część  string-o-scilomem,  dotycząca  koncepcji,  która

pojawiła się już na pierwszym etapie projektowania kompozycji. Termin został wprowadzony

przez  biologa  Richarda  Dawkinsa  określającego  w  memetyce  najmniejszą  jednostkę

informacji  kulturowej102.  Obiekty modelowane w programie  Blender odnoszą się do pojęć

z zakresu teorii strun. Sygnał dźwiękowy z  iPada jest wysyłany do  TouchDesignera, który

przetwarza ten go na projekcję laserową. Sygnał ten jest minimalnie deformowany przez dane

płynące z monitora fal mózgowych.

Tak  jak  geny rozprzestrzeniają  się  w puli  genowej,  przeskakując  z  ciała

do ciała  za  pośrednictwem  plemników  lub  jaj,  tak  memy  propagują  się

w puli  memów,  przeskakując  z  jednego  mózgu  do  drugiego  w  procesie

szeroko  rozumianego  naśladownictwa.  Jeśli  naukowiec  przeczyta

lub usłyszy  jakiś  dobry  pomysł,  przekazuje  go  kolegom  i  studentom.

Wspomina o nim w artykułach i na wykładach. O propagowaniu się nośnej

idei można powiedzieć wtedy, gdy przenosi się ona z mózgu do mózgu103.

102 Dawkins R., Samolubny gen, Prószyński i S-ka, Warszawa 1996, s.146 (wersja pdf).

103 Tamże, s. 146.
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Rys. 21. Mem – konfiguracja systemu IV części



Ta strategia pozwala na mocniejsze utrwalenie stworzonych przeze mnie symboli opisujących pojęcia

teorii strun, a akże może w specyficzny sposób zadziałać na wyobraźnię odbiorcy. Po krótkim czasie

zaznajomienia się z symboliką może on bardziej świadomie dopasowywać i budować kompozycję.

Dawkins przytacza cytat N. K. Humphreya: 

(…)  memy  należy  traktować  jako  struktury  żywe  nie  tylko  w  sensie

metaforycznym,  ale  i  dosłownym.  Gdy wprowadzasz  do  mojego  umysłu

płodny mem, to  tak jakbyś  umieścił  w nim pasożyta,  wykorzystując mój

mózg  jako  narzędzie  do  rozprzestrzeniania  memu  w  dokładnie  taki  sam

sposób,  w jaki  wirus  podporządkowuje  sobie  aparat  genetyczny komórki

gospodarza.

Ten  cytat  jest  adekwatnym  odniesieniem  do  sposobu  rozprzestrzeniania  się  informacji

kulturowej.

W  string-o-scilomem głównym  nośnikiem  narracji  jest  obraz  i  ewolucja  warstw

muzycznych, od interaktywnie zmieniającego się kształtu fali dźwiękowej po muzykę teorii

teorii  strun.  Intencją  wprowadzenia  koncepcji  memu  do  projektu  intermedialnego  była

potrzeba zobrazowania następujących pojęć z zakresu teorii strun: Bozony, fermiony, hadrony,

plazma kwarkowo-gluonowa,  wielka  unifikacja,  dwuwymiarowa rozmaitość i  wiele  innych

terminów. Memowa charakterystyka tych pojęć może pozwolić na przybliżenie ich znaczeń

odbiorcy  instalacji  i  zachęcić  do  lepszego  poznania  ich  funkcji  i  znaczeń   przydatnych

we właściwym uruchamianiu poszczególnych algorytmów instalacji.

Łączenie  procesu  kreatywnego  z  warsztatem  technologicznym,  w  tym

programowania  i  obsługi  urządzeń  laserowych,  umożliwiło  zbudowanie  środowiska

pozwalającego  na  bezpośrednie,  improwizowane  i  ekspresyjne  wykonanie  ostatniej  części

kompozycji.  Fuzja  programów  Blender i  OsciStudio służyła  do  skomponowania  zbioru

próbek audiowizualnych. Aplikacja  Borderlands Granular  przenosi je na poziom partytury

interaktywnej.  W  aplikacji  sterowanie  dźwiękiem odbywa się  za  pomocą  wbudowanych

w tablet akcelerometrów , a algorytm dostosowuje położenie czytnika próbek do parametrów

grawitacji i nachylenia. Budowanie kompozycji z krótkich elementów składowych, których

kolejność  wybierana  jest  losowo w czasie  wykonywania  utworu104 przypomina  koncepcję

104 https://pl.wikipedia.org/wiki/Aleatoryzm, dostęp: 03.03.2022.
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formy  otwartej,  którą  zastosował  Karlheinz  Stockhausen  w  utworze  fortepianowym

Klavierstück XI (Rys. 22)105.

Klavierstück XI składa się z 19 fragmentów rozłożonych na jednej,  dużej

stronie.  Wykonawca  może  zacząć  od  dowolnego  fragmentu  i  przejść

do dowolnego innego, przechodząc przez labirynt aż do trzeciego fragmentu,

kiedy  spektakl  się  kończy.  Oznaczenia  tempa,  dynamiki  itp.  na  końcu

każdego fragmentu należy zastosować do następnego fragmentu106.

105 https://www.universaledition.com/klavierstueck-xi-fuer-klavier-stockhausen-karlheinz-ue12654, 

dostęp: 29.03.2022

106 W autorskim tłumaczeniu z: https://en.wikipedia.org/wiki/Klavierst

%C3%Bccke_(Stockhausen)#CITEREFTruelove1984, dostęp: 03.03.2022.
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Rys. 22. Karlheinz Stockhausen – Klavierstück XI

https://en.wikipedia.org/wiki/Klavierst%C3%BCcke_(Stockhausen)#CITEREFTruelove1984
https://en.wikipedia.org/wiki/Klavierst%C3%BCcke_(Stockhausen)#CITEREFTruelove1984
https://www.universaledition.com/klavierstueck-xi-fuer-klavier-stockhausen-karlheinz-ue12654


Próbki rozłożone są na całym dostępnym obszarze aplikacji (Rys. 23), wykonawca

może  zacząć  od  dowolnego  fragmentu  i  przejść  do  następnego,  również  dowolnego.

Dotknięciem i pochyleniem tabletu sterujemy położenie czytnika granularnej syntezy próbki.

Podwójnym  dotknięciem  otwieramy  menu  kontekstowe  z  możliwością  zmiany

poszczególnych parametrów. Efektem jest granularne przetworzenie sampli graficznych, które

deformują się w oryginalny sposób, przypominający linearne animacje po-klatkowe. Próbki

odgrywane  są  losowo z  aplikacji  podobnie  jak  pianista  wybiera  poszczególne  fragmenty

Klavierstück XI  w utworze Stockhausena. Próbki audiowizualne na ekranie aplikacji tworzą

partyturę  w  formie  otwartej  również  dając  interaktorowi  możliwość  dowolnego  wyboru.

Termin  partytura  interaktywna  odnosi  się  w  ten  sposób  do  techniki  zastosowanej  przez

Stockhausena.
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Rys. 23. Partytura interaktywna w Borderlands Granular 



13. Podsumowanie

W   string-o-scilomem wykorzystane  zostały  szczególne  możliwości  wybranych

programów:  TouchDesigner,  Live,  OsciStudio,  Blender,  aplikacji  Borderlands Granular,

BrainWave OSC.  TouchDesigner pełni  w  tym  zestawie  rolę  szczególną.  To  platforma

programistyczna  do  projektowania  wizualnego  algorytmów,  które  odpowiadają

za interaktywne przetworzenie dźwięku i jego formy wizualnej oraz przetworzenie sygnałów

z urządzeń  odczytujących  zmiany  określonych  parametrów.  W  pracy  artystycznej  jest

głównym  środowiskiem  programistycznym  i  podstawowym  systemem  odpowiadającym

za koordynację  procesów zachodzących  w instalacji  interaktywnej,  a  także,  co  niezwykle

ważne,  do  projekcji  urządzeń  laserowych.  Przetwarza  w  czasie  rzeczywistym  próbki

dźwiękowe  i  sygnały  z  fal  mózgowych  na  obraz,  sterując  parametrami  oscyloskopu

w programie Live. TouchDesigner umożliwia połączenie biofeedbacku i wiązki światła lasera,

stworzenie  interakcji  pomiędzy  użytkownikiem  instalacji  i  obrazem  zarówno  projekcji

laserowej, jak i przestrzennej dyfuzji dźwięku. Jest uniwersalnym narzędziem do sterowania

parametrami  innych  programów  użytych  w  projekcie  i  koordynacji  właściwej  pracy

zastosowanych urządzeń. 

Dzięki  zastosowaniu  algorytmów  ewolucyjnych  do  interaktywnego  sterowania

dźwiękiem i projekcją laserową projekt intermedialny  string-o-scilomem inicjuje powstanie

nowej formuły sztuki laserowej. Algorytmy ewolucyjne kreujące formy integralnie powiązane

z teorią strun pozwalają żywić nadzieję, że w przyszłości  string-o-scilomem jako instalacja

interaktywna rozpali  ciekawość  chociaż  jednego użytkownika.  Odbiorca  mogąc w sposób

interaktywny  kontrolować  dramaturgię  przebiegu  zdarzeń,  tworzy  własną  wersję  utworu

intermedialnego i doświadczenia estetycznego.
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