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Spis treści:

Od dziecka przeznaczałem swój czas na dwie fascynacje. 

Na początku uczęszczałem do Szkoły Muzycznej.  

Była to wieloletnia przygoda zgłębiania tajemnic 

notacji muzycznej, fascynacji i zaprzyjaźnianiu się 

z moim wyuczonym instrumentem głównym: gitarą. Szkoła 

muzyczna zawsze nadawała mojemu życiu poczucie, że 

robię coś wyjątkowego. Widziałem to w słuchających 

mnie osobach, czułem, że potrafię swoją grą wywoływać 

u nich konkretne emocje. Cierpliwi nauczyciele wpoili 

mi wiedzę i technikę, tak bym umiał posługiwać się 

głosem i instrumentem. Jednak, choć może to zabrzmieć 

trywialnie, dopiero moi rodzice pozwolili mi zrozumieć,  

że technika jest ważna, ale grać należy sercem.  

Muzykę należy czuć. Bez wkładu emocji moja gra bardziej 

przypominała syntezator. W Liceum Plastycznym, a później 

na studiach otworzyła się przede mną nowa rzeczywistość: 

dzięki poznaniu technik plastycznych mogłem wizualnie 

przekazywać różne idee i odczucia. Nauczyłem się 

myśleć szerzej. Przede wszystkim upodobałem sobie 

wachlarz możliwości, jakie dawała mi grafika warsztatowa. 

Poznawanie technik graficznych i umiejętne posługiwanie 

się nimi przypominało mi ćwiczenia gry na instrumencie. 

Jako gitarzysta często brałem udział w jam session - 

improwizacji na scenie. Podobnie czułem się tworząc 

grafiki, gdzie również jest miejsce na eksperymentowanie 

i twórcze, świadome wykorzystanie przypadku. Grafika stała 

się dla mnie najodpowiedniejszym medium do wyrażania 

emocji. Kwestią czasu było to, że zapragnąłem łączyć moje 

pasje. Znalazłem sposób, by ukazywać dźwięk w jego czystej 

i pierwotnej formie, zaczerpniętej wprost ze zjawisk fizycznych.  
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Mogłem jednocześnie kierować dźwiękiem i kreować obraz na matrycy graficznej.  

Czułem się bardzo dobrze, wykorzystując do swoich celów środki przekazu takie jak instalacja 

i performance. Przekaz dźwięku i obrazu w czasie rzeczywistym, był mi bliski ze względu 

na moje występy chóralne w Filharmonii Warmińsko – Mazurskiej. Zależało mi na kontakcie 

z widownią i sceną. Środki te pomogły mi ukazać sferę wizualną dźwięku. Chęć połączenia 

moich pasji doprowadziła mnie do momentu, w którym chciałem nauczyć się swojej własnej  

synestezji barwno - dźwiękowej. Chciałem bardziej i intensywniej doświadczać muzyki i obrazu, 

nadać dźwiękowi dodatkowy, wizualny sens. Moje rozważania i eksperymenty doprowadziły mnie 

do stworzenia dwóch sfer artystycznych, w których osiągnąłem ten cel.

Grafiki i instalacja to mój unikalny kod i sposób na odbiór polisensoryczny. Obie sfery mają 

charakter kontemplacyjny, tak aby widz mógł wejść w interakcję z dziełem. Wzory powstałe 

dzięki podporządkowaniu zjawiskom fizycznym mają charakter uporządkowanej, niemal 

symetrycznej abstrakcji. Figury zawarte w pracach mają za zadanie wprowadzić uczestnika w stan 

pogłębiania relacji z muzyką, pomagając zrozumieć jej pochodzenie. W przypadku ukazywania 

dźwięku znamiennie brzmią słowa Paula Klee: „Sztuka nie odtwarza tego co widzialne, ona czyni 

widzialnym”¹. W tym przypadku chodziło o to, aby zjawiska fizyczne, które dotyczą fal dźwięku 

były widoczne dla oka.

Chcę by moje prace miały charakter poszerzonej interpretacji poprzez wciągnięcie widza 

w interakcję. Tworzę je tak, by widz mógł wejść w interakcje, sam mógł tworzyć sferę wizualną wokół 

siebie. Mógłby doświadczać czegoś na wzór projektowanej, sztucznej synestezji. Muzyk mógłby 

wykorzystać moją sztukę do udoskonalania swojego warsztatu, a osoba głucha doświadczać 

dźwięku innymi zmysłami. Inspirując się działalnością artystyczną Lecha Kolasińskiego próbuję 

dokonać przekładu intersemiotycznego (tj. dokonać przekładu jednego systemu znaków na 

drugi)². Poprzez tworzenie zróżnicowanego przekazu w czasie rzeczywistym, kreuję swoisty 

koncert polisensoryczny. Pozwalam jednak również widzowi - uczestnikowi decydować w jaki 

sposób wykorzysta potencjał mojego dzieła.

Bardzo ważnym aspektem moich prac jest ich abstrakcyjność. W książce pt. „O obrazach i Widzeniu” 

Gottfrieb Boehm pisze: „Miłośnicy sztuki dawno już przekonali się, że obrazy abstrakcyjne 

dysponują pewną wizualną ekonomią, która starannie bilansuje obie strony, drogi i bezdroża, 

zakłócenia i ułatwienia. […] Pitagorejczycy wyprowadzili stąd również koncepcję estetyczną. 

Odkrycie, że można „policzyć” ogłuszające dźwięki albo zmysłowe zjawiska ciał, że można 

ich oddziaływanie sprowadzić do racjonalnego porządku, należy z pewnością do najbardziej 

podniecających i brzemiennych w skutki wydarzeń w świecie nauki i sztuki”³. Według Gadamera 

i jego wizji, sztuka abstrakcyjna naśladuje strukturę świata⁴, to co niewidoczne. Może muzyka 

też wynika z tej struktury? Podążając za pitagorejczykami staram się ukazać to poprzez moją 

pracę twórczą. „Metaforyka dzieł abstrakcyjnych traktuje o budowie jakiegoś świata (przy czym 

jego charakter, składniki i zasady konstrukcji mogą być bardzo różne), który wyłania się z tego, 

co znane, zużyte, wiadome oraz generuje nowe i nieznane przedtem perspektywy, dostępne 

wyłącznie dzięki temu właśnie obrazowi. Ta konieczność albo oczywistość, która zaznacza 

się w udanych obrazach, wymyka się kategoriom naukowym, nie daje się bez reszty zawrzeć 

w pojęciach. Gadamer, dokonując zdumiewającego i śmiałego zwrotu myślowego, nazwał tę siłę 

sztuki abstrakcyjnej „mimetyczną”⁵.

Chciałem też, aby część prac w dalszym stadium rozwoju pełniło rolę formy warsztatowej z osobami 

głuchymi, gdyż zauważyłem w tym środowisku ogromną potrzebę wizualizacji i zrozumienia dźwięku.

Grafiki mają pełnić rolę medytacyjną. Na swój sposób przypominają mandale, formy do medytacji 

nad dźwiękiem.

Tak duża różnorodność aspektów moich prac jest spowodowana wynikami eksperymentów, 

pracy z materią i dźwiękiem. Pojawiały się one stopniowo w miarę rozwoju projektu. Sfery, które 

tworzyłem dzięki połączeniu zjawisk fizycznych same podsunęły mi możliwości interpretacji 

i zastosowania ich możliwości. Projekt, który był w czystej mierze przeniesieniem dźwięku na 

obraz nabrał większego znaczenia i utwierdził mnie do praktycznego i zasadnego podjęcia się 

jego realizacji.

W dalszej części mojej pracy ukażę twórców, którzy tworzyli świat wizualizacji dźwięku. Byli oni 

moją inspiracją do prowadzenia przeze mnie eksperymentów. 

1 P. Klee, Das bildnerische Denken, Shrigen zur Form-und Gestallungslehre, Hg. J. SPiller, Basel-Studtgart 1956, s. 76
2 W. Żuchowska, Szansa w metodzie, „Nowa Polszczyzna” 1998, nr 2, s. 3–5.

3 G. Boehm, O obrazach i widzeniu, przekł. Małgorzata Łukasiewicz, Anna Pieczyńska-Sulik, s. 112.
4 K. Michalski, O hermeneutyce Gadamera, s. 416.
5 Ibidem



66 77
Opis podjętego problemu artystycznegoOpis podjętego problemu artystycznego

Synestezja?Synestezja?

Opis podjętego problemu artystycznegoOpis podjętego problemu artystycznego

PoczątekPoczątek

Od dłuższego czasu interesuję się ideą syntezy muzyki 

i sztuk wizualnych. Moja edukacja w szkole muzycznej 

przyczyniła się do pogłębiania wrażliwości na 

muzykę i zawsze pragnąłem, by moja muzyczna pasja 

korespondowała z dziełami plastycznymi jakie tworzę. 

Ograniczyłem swoje badanie do zmysłów słuchu 

i wzroku ponieważ plastyka i muzyka to dziedziny, które 

najbardziej mnie interesują i zgłębiłem je najlepiej. 

Poszerzając swoją wiedzę w tym temacie natknąłem 

się na informacje o eksperymentach fizycznych 

dotyczących fal dźwiękowych, za pomocą których 

można je ukazać. Zacząłem więc eksperymentować. 

Byłem ciekaw jak bardzo można połączyć obie dziedziny. 

Badania V. S. Ramachandrana wskazują, że jednoczesne 

stymulowanie bodźców wzrokowych i słuchowych 

o wiele mocniej aktywuje korę mózgową niż pojedyncze 

bodźce⁶. Fascynacją i powodem do pogłębienia tematu 

stała się dla mnie synestezja – zjawisko w którym 

upatrywałem sposobu na urzeczywistnienie moich 

pragnień. Pogłębianie wiedzy na ten temat doprowadziło 

mnie do pewnej konkluzji, którą podzielę się w dalszej 

części rozprawy. 
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Trop który podjąłem, naprowadził mnie na zjawisko 

synestezji. Kandinsky, który był synestetą twierdził, 

że: „Nie jest pustym obrazem ani przenośnią opowieść 

muzyka o tym, że farby, zapachy lub promienie jawią mu 

się w postaci dźwięków, a ich połączenie widzi on jako 

cudowny ich koncert”⁷.

Moją wyobraźnię dodatkowo rozbudziły słowa pianistki 

Moniki Kozakiewicz o jej własnych synestetycznych 

wrażeniach: „Utwory odbierane przeze mnie posiadają 

swego rodzaju subiektywną nadbudowę; nadaje im ona 

niepowtarzalnego charakteru, wydobywa z nich coś, 

czego inni ludzie nie odczuwają”⁸ oraz: „Synestezja ma 

niebagatelny wpływ też na coś, co jest de facto całym 

moim życiem – a więc na wykonawstwo muzyczne – 

zarówno na grę na fortepianie jak i śpiew chóralny. 

Stanowi swego rodzaju wskazówkę, jak dany utwór 

winno się wykonywać. Pozwala mi także nadać moim 

wykonaniom specyficznego charakteru, rzutując na 

interpretację tego, co zaklęte w nutach”⁹.

Niezwykle interesująca wydała mi się możliwość 

doświadczania czegoś na wzór synestezji. Koniecznie 

chciałem bazować na doświadczeniach innych 

synestetyków do rozwoju mojej pracy. Przytoczę tu 

słowa Moniki Kozakiewicz: „Coraz częściej artyści 

powracają do metod zawierających elementy synestezji, 

ponieważ dają one możliwość uchwycenia w procesie 

odbioru sztuki złożonej indywidualnej dynamiki myślenia 

twórczego jednostki. Ze względu na to, że synestezja 

stanowi jedną z form abstrakcyjnego asocjacyjnego 

myślenia twórczego, wszelkie wywołujące ją zjawiska 

6 E. M. Hubbard, V. Ramachandran, Neurocognitive Mechanisms of Synestesthsia, 
Neuron 48(3) : 509-20 Źródło: https://www.researchgate.net/publication/ 7499468_
Neurocognitive_Mechanisms_of_Synesthesia, 2005

7 E. T. A. Hoffmann, Bułko, Spiel mit dem Kriminalschema, 2004, s. 247.
8 M. Kozakiewicz, Barwna emanacja Sztuki. Wykorzystanie polimodalnej synestezji
w twórczości muzycznej i poetyckiej - Synestezja a Sztuka, s. 146
9 Ibidem, s. 147.
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powstają w wyniku bardzo ścisłego połączenia sfery poznawczej i emocjonalnej człowieka”10.

Synestezja jest wewnętrznym i indywidualnym odczuciem występującym wtedy, gdy jeden 

bodziec zmysłowy wyzwala mimowolnie jednoczesne wrażenie w dwu lub więcej modalnościach 

zmysłowych. Synestezja jest cechą niezmiernie rzadką. Prawdopodobnie obdarzone nią jest  

ok. 3,7% populacji.

Sam nie posiadam synestezji, dlatego musiałem znaleźć sposób na wygenerowanie własnego 

doświadczenia odbioru polisensorycznego. Szczególnie interesowała mnie klasyfikacja synestezji. 

Określenie rodzaju tego zjawiska bardzo pomogło mi zdefiniować, jakie elementy powinny 

zawierać moje prace. Chodzi o chromastezję – dotyczącą sprzężenia dźwięku z wizualnością. 

Jest to tzw. "kolorowe słyszenie". Jest to jeden z najczęściej spotykanych typów synestezji. 

Kolorowe wrażenia wzrokowe mogą być wywoływane przez pojedyncze dźwięki, tonacje, tematy 

muzyczne, barwy instrumentów, akordy. Odmienne wrażenia kolorystyczne może wywołać 

także muzyka różnych kompozytorów. Ciekawe badania nad zjawiskiem chromostezji prowadził 

psycholog Rogers (1987). Jego pacjenci relacjonowali, że chromostetyczne zdolności ułatwiają im 

zapamiętywanie muzyki oraz granie utworów ze słuchu11. Najbardziej znanymi synestetykami byli 

tacy artyści jak Messiaen, Scriabin, Sibelius, Rimsky-Korsakov, Kandinsky, Hockney, oraz Klee.

Chciałem wywołać u widza konkretną reakcję polisensoryczną, która mieści się w kategoriach 

synestezji (według Aleksandry Rogowskiej):

- sensoryczna – czyli wywołana przez bodźce zmysłowe o charakterze wrażeniowym,

- perceptualna – czyli wywoływana na skutek percepcji bodźca, pojawiającego się w bezpośrednim 

otoczeniu,

- zewnętrzna – synestezyjne wrażenie jest odbierane z zewnątrz, np. podczas odbioru muzyki,

- syntetyczna – stymulacja powoduje złożone synestezyjne odczucia, 

- całościowa – wszystkie elementy danej kategorii mają swoje synestezyjne odpowiedniki.12

Moim celem jest wprowadzenie odbiorcy nieposiadającego zdolności synestezyjnych w stan 

odbioru polisensorycznego za pomocą grafik i instalacji.

Synestezja – wydawała mi się dość oczywistym wyborem. Chciałem doświadczać podobnych 

podwójnych bodźców w trakcie odbioru oraz komponowania lub projektowania swoich prac jak 

osoby nią obdarowane.

Zdałem sobie jednak sprawę, że synestezja jest bardzo subiektywna, a kluczem do zrozumienia 

tego była moja rozmowa przeprowadzona z dr Mariką Kuźmicz (osobą obdarzoną chromastezją): 

„Ja to po prostu widzę, nie umiem powiedzieć czy to jest w głowie czy przed oczami. Pewnie 

w głowie, ale gdy słucham muzyki z zamkniętymi oczami to jest jak przed oczami. Gdy ktoś mnie 

pyta jaką muzykę lubię, to odpowiadam, że symetryczną. To taka muzyka, która generuje mi 

ładne, regularne, nie niepokojące doznania kształtowe. Właściwie tak było zawsze, tylko ja tego 

nie umiałam nazwać. […] Bardzo adekwatnym terminem było sformułowanie tego przez Phila 

Spectora (w jego metodzie aranżacji) jako „ściana dźwięku”. Dla mnie to było bardzo oczywiste, gdyż 

widziałam tę ścianę dźwięku w jego utworach. Na tym polega dla mnie radość z muzyki, że widzę te 

piękne regularne, symetryczne kształty”. Na początku wyciągnąłem wniosek, że odczucia Mariki 

Kuźmicz wydają się opisywać moje grafiki (symetria, ściana dźwięku), co wydało mi się niezwykle 

interesujące. Jednak po dłuższym przyjrzeniu się odczuciom synestetyków dowiedziałem 

się, że każdy synestetyk ma odmienne, indywidualne wrażenia wynikające z indywidualnych 

predyspozycji. Każdy synesteta „jest inny”. Doświadcza jednostkowo. W przeciwieństwie do tego 

działaniami artysty kieruje idea tego, co zadziała na nieskończenie szeroką publiczność.13

Zrozumiałem, że nie jestem w stanie dokładnie odtworzyć tego, co osoba posiadająca synestezję 

widzi/czuje. Po tym wniosku nastąpił zwrot moich badań. 

10 I. Boychuk, Synestezja a sztuka, 2016, s. 65.
11 M. Kozakiewicz, op cit s. 148.
12 A. Rogowska, J. Kaleńska-Rodzaj, Synestezja a sztuka, 2016, s. 46-47.

13 C. van Campen, Synesthesia in Art. And Science
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Z poszukiwań wyłoniły się wartości estetyczne, które 

wynikały z posługiwania się językiem nauki (w tym wypadku 

zjawisk fizycznych) do tworzenia sztuki. Izabela Franckiewicz 

opisuje, że: „W przeszłości wielu artystów działających na 

polu syntezy sztuk nie chciało działać wyłącznie na polu 

artystycznym. Często, poprzez tworzenie teorii, dążyli 

do nadania swej działalności naukowego charakteru. Ich 

próby z pewnością miały oparcie w technice, jednak jak 

dotąd nie znaleziono jedynego właściwego sposobu na 

zinterpretowanie dźwięków kolorami ani też takiego, który 

uznany by został za właściwy przez grono szersze aniżeli 

twórca i środowisko z nim związane. Wynika to być może 

z faktu, że teoretycy różnili się już w kwestii podstawowych 

wyznaczników relacji, tzn. właściwości dźwięku i obrazu, 

które mogłyby sobie odpowiadać i byłyby w stanie taką 

relację zbudować, a także charakteru związku między nimi 

zachodzącego, zasad ekwiwalencji itd. Rozważania te, 

odwołujące się do różnorakich teorii, same w sobie nie były 

w stanie sprostać standardom nauki”14.

W mojej strategii artystycznej nie przypisuję kształtu 

i światła do dźwięków według własnych przekonań jak robił 

to Skriabin. Wykorzystuję fizykę eksperymentu z materią 

by transponować zjawisko dźwiękowe na zjawisko wizualne 

- związane ze zmysłem wzroku. Estetyka wizualna dzieł 

wyłania się dopiero w etapie końcowym. Jest produktem 

przetworzenia twórczości muzycznej przy użyciu specjalnej 

aparatury.

Podsumowując: Celem powstania prac było stworzenie obiektów polisensorycznych, które będą: 

- przekładem sztuki muzycznej na sztuki plastyczne,

- dawały możliwość pełniejszego przeżywania/odczuwania muzyki i sztuk wizualnych na wzór 

osób obdarzonych synestezją poprzez dwa zmysły,

- wykorzystaniem zjawisk fizycznych występujących w naturze, by nie przekłamywać przekazu 

brakiem obiektywizmu,

- umożliwić widzowi pełniejsze odczuwanie sztuki dźwięku poprzez działania interaktywne, 

- wspomagały percepcję osób z niepełnosprawnością słuchu poprzez transkrypcję medium 

dźwiękowego w wizualne.

Ze względu na to, iż nie mogłem oprzeć się na osobistych doświadczeniach, które synestetyk 

posiada niejako „w głowie”, postanowiłem oprzeć się na zjawiskach, które zachodzą w naturze. 

W swoich realizacjach chciałem „wywołać” projekcję polisensoryczną za pomocą sfer wizualnych 

zaczerpniętych ze zjawisk fizycznych, związanych z drganiem i częstotliwością tych drgań. 

Położyłem nacisk na interaktywność zjawisk z moją pracą artystyczną. Interaktywność ta 

przejawia się w dodatkowych bodźcach, które są podawane widzowi, bądź gdy widz staje się 

ich twórcą. Praca artystyczna składa się z trzech części, będących wynikiem moich dociekań. 

14 I. Franckiewicz, kolor, dźwięk i rytm…, Warszawa, 2010, s. 167.
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Kandinsky, chciał by malarstwo było sztuką tak samo czystą 

i abstrakcyjną jak muzyka, by przekaz malarstwa używał 

podobnych niezależnych środków. Artysta swoje badania 

i rozważania filozoficzne na ten temat zawarł w dziele Űber 

das Geistige in der Kunst (1912, O duchowości w sztuce), 

a uzupełnienie tych teorii możemy znaleźć w artykułach 

w Almanachu Der Blaue Reiter oraz w Rückblicke (pamiętniku 

artystycznego Kandinskiego). Kandinsky bardzo wnikliwie, 

z wielką dociekliwością poruszył problem syntezy i rozwoju 

sztuk. Wielu późniejszych badaczy odwoływało się do jego 

dzieła w tej kwestii.

Umberto Boccioni pisał: „Wywodzimy się z tego pierwszego 

uniwersalnego wrażenia kiedy nasz duch potrafi już 

spostrzegać dzięki niezwykle intensywnej syntezie 

wszystkich zmysłów w jedną uniwersalną całość. To dzięki 

temu możemy pokonać zbytnią złożoność i powrócić do 

pierwotnej prostoty. To oznacza, iż pragniemy, aby podmiot 

stał się jednością z przedmiotem”15. Nacisk w sztuce 

kładziony jest z powrotem do pierwszej jedności zmysłów16. 

Dziś nauka udowadnia, że zmysły u dzieci w pierwszym 

okresie ich życia są powiązane synestezyjnie. Według 

futurystów synestezja miała być odpowiedzią na przemiany 

technologiczne i kulturowo - społeczne. Według nich 

prędkość i ruch sprawiały, iż postrzeganie otaczającego 

świata – wychodzące poza przestarzałą ideę stałej formy 

– jest możliwe dzięki połączeniom pomiędzy zmysłami17. 

15 E. Coen, Boccioni, 1988, s. 118.
16 J. Ganczarek, Synestezja w malarstwie jako doświadczenie protomentalne,  s. 85.
17 Ibidem, s. 86.

Ryc. 1 Wassily Kandinsky, Kompozycja IV, Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf, Niemcy, 1911 r.
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Aleksander Skriabin to kolejny wizjoner w świecie muzyków. „Uważał się za mesjasza sztuki- 

religii, a swoją twórczość za przygotowanie do misterium L’Acte préalable (fr. akt przedwstępny), 

łączącego muzykę, taniec, grę kolorowych świateł, zapachów. Przygotowaniem do tego misterium 

była jego V Symfonia, zatytułowana Prometeusz: Poemat ognia (1909-10). Wykonywać miała 

ją orkiestra z fortepianem, chór i fortepian świetlny. Skriabin chciał, by muzyce towarzyszyły 

kolorowe światła na ekranie, uruchamiane przez fortepian świetlny, którego klawisze służyły do 

wydobywania kolorów; przyporządkowanie kolorów klawiszom widać na poniższej ilustracji”18.  

Ta koncepcja była postrzegana jako realizacja „sztuki totalnej” postulowanej przez Wagnera.  

Tego typu realizacje rozwijano wraz z rozwojem filmu głównie przez wizualizacje muzyki.  

Powstały dzieła takie jak Opus – Waltera Ruttmana oraz Błękitna Rapsodia Fishingera. 

Problem połączenia koloru i dźwięku fascynował twórców już w XVIII w. Wówczas francuski jezuita, 

matematyk i fizyk Louis-Bertrand Castel wynalazł specjalne organy (color organs). Dostrzegał on 

relację między siedmioma kolorami i siedmioma miejscami na skali dźwięku. Około 1730 r. obmyślił 

konstrukcję Ocular Harpsichord, instrumentu przypisującego poszczególnym dźwiękom kolory19. 

Swoje organy skonstruował Bainbridge Bishop. W 1893 r., w eseju A Souvenir of the Color Organ, 

with Some Suggestions in Regard to the Soul ofthe Rainbow and the Harmony of Light, zaproponował 

odmienne od Castelowskiego przyporządkowanie kolorów dźwiękom. Eksperymenty z muzyką 

chromatyczną, mieszczącą się w obszarze malarstwa, podjęli również bracia Bruno Corra i Arnoldo 

Ginna’. W ich kompozycjach „kolory miały następować po sobie w czasie tak, jak dźwięki w muzyce”20. 

W tym celu skonstruowali fortepian chromatyczny, którego klawisze połączone były z kolorowymi 

lampami. Na przestrzeni lat powstało wiele podobnych instrumentów. Wśród ich twórców wyróżnić 

można filadelfijską pianistkę Mary Hallock Greenwalt, brytyjskiego malarza Adriana Bernarda 

Kleina, związanych z Bauhausem Ludwiga Hirschfelda-Macka, węgierskiego muzyka Aleksandra 

Laszló, a także rosyjskiego artystę Grigorija Iwano-wicza Gidoniego i Czecha Zdenka Pesaneka21.  

O. Fischinger budował swój Lumigraph. W dużych rozmiarów konstrukcji ukrył on elementy 

emitujące światło, które przenikało jedynie przez cienką szczelinę. Zakreślając więc w tym  

obszarze wzory przy użyciu jakiegokolwiek przyrządu (pałeczka, ręka w rękawiczce itp.), 

otrzymywało się barwną projekcję. Wykorzystywane kolorowe filtry były wymienne.  

Fischinger wykonywał performanse do muzyki przy pomocy wymyślonego przez siebie 

instrumentu świetlnego.

18 I. Bełza, Skriabin, Kraków 2004 r. 19 B. Bishop, A Souvenir of the Color Organ, with Some Suggestions in Regard to the Soul ofthe Rainbow and the Harmony of Light, New Russia 1893
Źródło: pdf: http://rhythmiclight.com/books/HarmonyOfLight.pdf.
20 R.W. Kluszczyński, Film - sztuka..., s. 144.
21 J. Zilczer, Art Collectors in America, s. 71.

Ryc. 2 Aleksander Scriabin, Prometeusz - Yale Symphony Orchestra, Yellow Color Stage V, 2010 r.
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Kolejną inspiracją jest skonstruowanie instrumentu Virtual Color Organ w 1998 r. będącego wynikiem 

współpracy Jack Ox z programistą Davidem Brittonem. Urządzenie to, nie tylko za sprawą swej 

nazwy, przenosi ideę instrumentów świetlnych na obszar cyfrowej sztuki interaktywnej. Virtual 

Color Organ David S. Rubin określa mianem instalacji elektronicznej22. Składa się ona ze specjalnie 

przygotowanego komputerowego software’u, trójwymiarowych modeli z ręcznie wykonanymi 

teksturami i opartego na barwie systemu wizualizacji dźwięku. Dzięki organom artystka jest w stanie 

do stworzonego już przez siebie słownika audiowizualnego dodać przekładalność barw na dźwięki 

i tworzyć wizualizacje znacznie bardziej skomplikowanych kompozycji muzycznych. 

Innym przykładem działań na pograniczu obrazu i dźwięku były realizacje koreańsko 

amerykańskiego artysty Nam June Paika, który także eksperymentował z obrazem. Pracował 

z sygnałem telewizyjnym. Używając magnesów, tworzył sprzężenia wideo. Korzystał również 

z syntezatorów. Nad ich konstruowaniem pracował wspólnie z Shuya Abe. Paik użył pierwszego 

modelu swojego urządzenia m.in. do zilustrowania czwartego koncertu fortepianowego 

Beethovena. Tzw. TV-wiolonczela, wykorzystywana podczas performansów z Moorman, była 

najbardziej spektakularnym przykładem instrumentu audiowizualnego. 

Proces Twórczy w odniesieniu do istniejących praktyk artystycznych i teoretycznychProces Twórczy w odniesieniu do istniejących praktyk artystycznych i teoretycznych

22 D.S. Rubin, Obrazowanie muzyki. Wprowadzenie do sztuki Jack Ox, w: Jack Ox..., s. 48.

Ryc. 3 Jack Ox, Virtual Color Organ, 1998 r.

Ryc. 4 Nam Jun Paik, TV-cello, 1976 r.
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Podobnie Ed Emshwiller, amerykański malarz abstrakcjonista i twórca filmowy; pracował 

z syntezatorami i systemem komputerowym w celu urzeczywistnienia swej wizji twórczej. W 1972 

r. podjął współpracę z inżynierami z korporacji Dolphin. Wykorzystał syntezator wykonany przez 

Roberta Mooga dla realizacji pracy wideo Thermogenesis. Rok później swój Image Processor — 

analogowy komputer do produkcji obrazów - skonstruował Dan Sandin. Przy jego użyciu stworzył 

pracę Spiral PTL,w której ruchowi linearnych spirali, stworzonych z elektrycznie wygenerowanych 

kropek — niczym pik- seli — towarzyszy dźwięk. Keith Sonnier zastosował natomiast jedną 

z wczesnych wersji skanera komputerowego do tworzenia abstrakcyjnych kolaży audiowizualnych. 

Jego pracami są m.in. Painted Foot: Black Light (1970) i Color Wipe (1973)23. 

Kolejną inspiracją do moich grafik jest działalność Zygmunta Krauzego – polskiego kompozytora, 

który czerpał z malarstwa Władysława Strzemińskiego. „Inspiracje unizmem Władysława 

Strzemińskiego i funkcjonalizmem stoją u źródeł pierwszej w Polsce instalacji dźwiękowej 

zrealizowanej w Galerii Współczesnej w Warszawie, pod którą podpisani są: architektka Teresa 

Kelm, kompozytor Zygmunt Krauze i rzeźbiarz Henryk Morel. Praca była kontynuacją poszukiwań 

zainicjowanych przez Morela i Krauzego w 1966 roku w ramach zrealizowanego wspólnie 

z Cezarym Szubartowskim i Grzegorzem Kowalskim działania zatytułowanego 5x. Praca została 

zrealizowana już po śmierci Morela, co spowodowało rezygnację z pierwotnie planowanych 

elementów rzeźbiarskich. Odbiorca otrzymywał możliwość kontrolowania docierających do niego 

dźwięków i kolorów. Swobodnie poruszając się pomiędzy przestrzeniami budował swoją wersję 

kompozycji używając zaoferowanych przez artystów narzędzi. Dla twórców był to sposób walki 

z kanoniczną, bierną formą odbioru w sali koncertowej. Nie możemy jednak ograniczać inspiracji 

dla tej realizacji tylko do polskiej awangardy międzywojennej. Artyści oddali słuchaczowi władzę 

nad jego audiosferą, a źródeł takiego podejścia można szukać w doświadczeniu obróbki taśmy 

magnetofonowej. Modularność kompozycji powoduje, że poszczególne ścieżki można z łatwością 

łączyć i separować. Wyzwolenie słuchacza od biernej pozycji łączy się więc tutaj z przemyśleniem 

zasad rządzących narzędziami do nagrywania i miksowania”24.

Przytoczę tu również działalność Yoshimasy Kato i Yuichi Ito, przede wszystkim instalacja 

dźwiękowa: White Lives on Speeker (2007). 
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23 I. Franckiewicz, op cit, s. 172. 24 D. Muzyczuk, Spatial Music: Zygmunt Krauze, Źródło: http://beczmiana.pl/index.php?id_product=184&controller=product 

Ryc. 5 Ed Emshwiller, Thermogenesis, 1972 r.

Ryc. 6 Yoshimasy Kato i Yuichi Ito, 
White Lives on Speeker, 2007
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W trakcie mojej edukacji, interesowałem się zjawiskami 

fi zycznymi i chemicznymi. Pewnego razu natrafi łem na 

zjawisko fi gur Chladniego pokazywane przez naukowców. To 

regularne fi gury tworzone przez drobinki materiału stałego, 

np. piasku czy soli, które gromadzą się w węzłach fali 

stojącej, na wprawionej w drgania sprężystej płytce. Kształt 

i ilość węzłów (elementów stojących) i strzałek (obszarów 

maksymalnej amplitudy drgań) zależą od częstotliwości 

siły wymuszającej drgania oraz częstości drgań własnych 

płytki. Podczas tych drgań drobinki pyłu zsypują się do 

pozycji linii węzłowych tworząc niepowtarzalne kształty na 

matrycy grafi cznej. Zafascynowany, próbowałem odtworzyć 

eksperyment za pomocą stworzonego przez siebie, specjalnie 

przekonstruowanego głośnika i metalowej blaszki. Po wielu 

próbach udało mi się zbudować odpowiedni instrument 

i badać wpływ drgań głośnika na sypki materiał położony 

bezpośrednio na przymocowaną do niego płytkę. Zachwyciły 

mnie abstrakcyjne formy wyłaniające się z określonych 

częstotliwości. Tu zaczęły się moje eksperymenty z cymatyką 

– nauką o kształtach fal akustycznych. Nauka ta zajmuje 

się wizualizacją dźwięku poprzez wprawianie w drgania 

takich substancji jak piasek czy woda25. Rozchodzące się 

fale dźwiękowe przybierają różny kształt w zależności od 

ośrodka, w którym się znajdują.  

Moja kreacja zawarła się w użyciu emitera częstotliwości, który podawał sygnał do wzmacniacza. 

Wzmacniacz podłączony był do specjalnie skonstruowanego głośnika, który wprawiał w wibrację 

metalową płytę, posypaną pyłem z kalafonii. Wibracje płyty w konkretnej częstotliwości 

powodowały ukazywanie się konkretnego wzoru na matrycy. Następnie przenosiłem matrycę 

do pudła z opadającą kalafonią i nagrzewałem całość do zapieczenia się wzoru z kalafonii na 

powierzchni płyty. Następnie wytrawiałem blachę w kwasie azotowym i zmywałem kalafonię 

alkoholem etylowym. Na tak przygotowaną matrycę nanosiłem farbę drukarską w celu odbicia 

wzoru na innej powierzchni. Proces twórczy polegał na sterowaniu częstotliwością za pomocą 

emitera by bez ingerencji mechanicznej  ukazać konkretny wzór.

25 Figury Chladniego, Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Figury_Chladniego

Ryc. 7 Wizualizacja aparatury do generowania fi gur Chladniego
(od lewej: emiter częstotliwości, wzmacniacz, głośnik z przerobioną membraną membraną i płytką posypaną sypkim materiałem)
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Stworzoną aparaturę wykorzystywałem w różny sposób. Zauważyłem, że skomplikowanie 

wzorów zależy od wielu czynników. Niskie częstotliwości dawały formy dość proste, o niewielkiej 

ilości elementów i zagięć; wysokie były ich przeciwieństwem. Na wzory wpływ miała grubość 

płytki, wielkość, masa oraz jej kształt. Zauważyłem, że wzór od danej częstotliwości dopasowuje 

się do kształtu płytki. Najbardziej satysfakcjonującym kształtem było koło. Pierwszym 

spostrzeżeniem była wszechobecna symetria. Wtedy stawała się ona najwyraźniejsza, a kształty 

przypominały mandale. Świadomie pozostałem przy kształcie koła. Ilość kombinacji i możliwości 

jest w zasadzie nieskończona. Zauważyłem, że dźwięki najbliżej systemu strojenia instrumentów 

tzw. temperowanego i naturalnego, dają wzory najbardziej symetryczne i przyjemne dla oka. 

Podejmowałem wiele prób użycia kilku źródeł dźwięku, podwójnych częstotliwości. Zamiast 

drobinek piasku używałem różnych materiałów w tym: pyłu z widłaka (lycopodium), styropianu, 

gliny w proszku, substancji kleistych, pyłu kalafonii. Zauważyłem, że ten ostatni daje mi dodatkowe 

możliwości ze względu na zdolność do utrwalania gotowego wzoru. Opracowałem własną metodę 

zastosowania blachy jako matrycy, a jednocześnie rezonatora, by przenieść za pomocą trawienia 

kwasem wzór pyłu z kalafonii.

Grafika warsztatowa, była dla mnie najbardziej odpowiednim medium do obrazowania tego 

co odkrywałem. Miałem w niej wpływ na siłę wytrawienia wzoru, na jego przestrzenność, 

kontrasty. Dodatkowo warsztat jaki oferowały techniki graficzne pozwalał mi na wyjątkowo 

elastyczne warunki pracy. Spostrzegłem, że tak jak w muzyce, połączenie kilku wzorów (matryc) 

pozwala na stworzenie „akordu wizualnego”. „Dźwięki” o konkretnej częstotliwości zapisane na 

matrycach dobierałem czysto subiektywnie na podstawie symetryczności i złożoności danego 

wzoru. Zainspirowany kompozycjami przestrzennymi Tamary Berdowskiej26, stwierdziłem, że 

najlepszym medium i nośnikiem informacji będzie przezroczysta pleksi, gdyż pozwoli mi to na 

łączenie moich prac w wizualne „akordy”, nakładanie ich na siebie. Znalazłem sposób, dzięki 

któremu mogłem odbijać tradycyjną matrycę graficzną na tworzywie syntetycznym. Stworzyłem 

18 matryc, które pogrupowałem w „trójdźwięki”, nie mniej, by zachować harmonię i nie więcej by 

nie doszło do swoistej kakofonii (jako muzyk jestem świadomy kompozycji muzycznej). W wyniku 

mojego działania powstało 6 zestawów trójdźwięków, które dowolnie można było układać 

z powstałych matryc. Nakładanie na siebie kolejnych odbitek stworzyło głębię i urozmaiciło 

wzór. Następnie zapisane wcześniej częstotliwości odtworzyłem za pomocą syntezatora  

by każdy zestaw można było odsłuchać na żywo, kontemplując to co wizualne. Przyczyniło 

się to, do znacznego pogłębienia mojej wiedzy o kompozycji, oraz tego, że dobierając kształty 

subiektywnie według odczuć, mogę tworzyć swoistą notację muzyczną.

Jest to próba stworzenia swojego unikalnego kodu na odbiór polisensoryczny. Swoimi działaniami 

nawiązuję do wystawy The Responsive Eye z 1962 roku, na której eksponowano ponad 120 

prac, kurator William C. Seitz, opisywał: „Te dzieła istnieją mniej jako obiekty do zbadania lecz 

bardziej jako generatory reakcji percepcyjnych w oku i umyśle widza. Używa się tu tylko linii, 

pasm i wzorów, płaskich obszarów koloru, białe, szare lub czarne czysto oszlifowane drewno, 

szkło, metal i plastik. Artyści percepcyjnie nawiązują nową relację między obserwatorem, 

a dziełem sztuki. Te nowe rodzaje subiektywnych doświadczeń, które wynikają z równoczesnego 

kontrastu kolorów, powidoków, iluzji i innych urządzeń optycznych są całkowicie realne dla oka, 

mimo że fizycznie nie istnieją w samym dziele. Każdy obserwator widzi i reaguje nieco inaczej”27.  

Kolor, dobierałem subiektywnie, Marianne Greated w swojej pracy twierdziła, że nie ma możliwości 

przypisania koloru do dźwięku czysto obiektywnie. Da się to zrobić jedynie subiektywnie, ze 

względu na różnice pomiędzy charakterystyką fal dźwięku, a promieniowaniem świetlnym. Można 

jedynie szukać analogii takich jak ta, że wysokie dźwięki tak jak jasne, jaskrawe barwy wymagają 

wzmożonej percepcji. Dla przykładu wysoka częstotliwość – to wzmożona reakcja (dźwięki niskie 

są rytmiczne, spokojne, a wysokie ciągłe, ożywiające).28

Chciałem, by grafiki miały wymiar kontemplacyjny, by widz sam mógł dostrzec w nich dźwięk i jego 

kształt. Ostatecznie mówimy o abstrakcji, która wywodzi się z dźwięku. Muzyka nie zawierająca 

słów sama w sobie jest abstrakcyjna29. Barwy zawarte w pracach tak jak barwy dźwięku mają za 

zadanie wprowadzić stan pogłębiania relacji z muzyką. Zrozumieć jej pochodzenie. Ukazać coś, 

czego nie widać gołym okiem. 

26 T. Berdowska, Źródło: https://desa.pl/pl/artysci/tamara-berdowska/ 27 W. C. Seitz, Responsive Eye, Źródło: https://www.moma.org/calendar/exhibitions/2914?
28 M. Greated, The nature of sound and vision in relations to colour, 
Źródło: https://www.infona.pl/resource/bwmeta1. element.elsevier-2ffc1077-52c4-39 df-8f18-0899bd7d8ea5
29 A. Serafin, Abstrakcja geometryczna, a forma organiczna, 2014, s. 45.
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Drugim równie ważnym elementem mojej pracy stała się 

zaprojektowana przeze mnie interaktywna instalacja. 

Używam w niej wiązek lasera oscylujących na różnych 

kręgach do źródła dźwięku. Pomysł instalacji wziął się 

z chęci wizualizacji dźwięku w czasie rzeczywistym. Mocny 

laser wskaźnikowy rzucany jest na lustro przytwierdzone 

do membrany głośnika. Gdy głośnik emituje dźwięki, 

drgania lustra na membranie głośnika, wywołane falami 

dźwiękowymi pozwalają ujrzeć je w postaci wizualnej. 

Wiązki zachowują się jak kształty zmieniających się orbit 

lub fal. Zauważyłem zależność, podobną do przypadku 

fi gur Chladniego - im wyższa częstotliwość, tym bardziej 

skomplikowane i krótkie elipsy są rzucane na ścianę przez 

laser. Przy niskich częstotliwościach oscylacje są delikatne, 

duże i proste. Instalacja reaguje na dźwięki z otoczenia 

(również na te pochodzące od widzów) dzięki mikrofonowi 

pojemnościowemu ustawionemu na środku przestrzeni.

Wiązka lasera reaguje na żywo, na głos bądź odgłosy, a te 

zbiera mikrofon, kierujący dźwięk do wzmacniacza, potem 

do rozgałęźnika, który dzieli dźwięk na tony wysokie i niskie 

i przekazuje przez wzmacniacz do głośników. Mamy zatem 

do czynienia z dźwiękiem rozbitym dla klarowności na cztery 

wiązki lasera. 

Instalacja i performanceInstalacja i performance

Gdy całe urządzenie zostało wykonane, potrzebowałem wyciemnionej i stonowanej przestrzeni, 

by wytworzyć częściowy Ganzfeld effect30 - deprywację percepcyjną, która jest zjawiskiem 

percepcji spowodowanej ekspozycją na nieustrukturyzowane, jednolite pole stymulacji. Efekt 

jest wynikiem wzmocnienia przez mózg szumu neuronowego w celu wyszukania brakujących 

sygnałów wizualnych. Przede wszystkim zależało mi na odcięciu zbędnych bodźców, by móc 

skupić się na wzroku i słuchu. Najbardziej adekwatną defi nicję takiej interaktywności opisuje 

Michał Ostrowicki: „immersja to zaangażowany odbiór, w którym dzieło przybliża się i ogarnia 

odbiorcę, oddziałując w sposób pełny na władze poznawcze. Historycznie można mówić 

o sposobach (strategiach) w tworzeniu immersji, co wiąże się np. z zastosowaniem rodzajów 

30 A. Dunning, P. Woodrow. "ColourBlind: Machine Imagination, Closed Eye Hallucination and the Ganzfeld Effect,
Źródło: https://www.academia.edu/455637/ColourBlind_Machine_Imagination_Closed_Eye_Hallucination_and_the_Ganzfeld_Effect

Ryc. 20  Wizualizacja aparatury do generowania instalacji.
(od lewej: emiter częstotliwości, laser,  wzmacniacz, głośnik z lustrem)
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perspektywy lub techniki artystycznej i realizacji wartości artystycznych, przez co sztuka wydaje 

się zawierać teleologie immersyjności, powodować twórców do stwarzania środowisk, które są 

zdolne w jakiś sposób pochłaniać lub angażować odbiorcę. Immersyjność wyłania się jako aspekt 

sztuki, który mógłby być traktowany nie tylko jako właściwość, ale jako geneza lub cel: odbiorca 

oczekuje immersji – sztuka jest immersyjna”31. 

Będąc twórcą i jednocześnie uczestnikiem instalacji, zauważyłem, że mogę pełniej i lepiej odbierać 

swój śpiew i grę na instrumencie. Poprzez wiązki lasera mogę zobaczyć niedoskonałości, bądź 

różnice pomiędzy śpiewem profesjonalnym, podpartym przeponą, a śpiewem białym. Vibrato, 

które stosuje w śpiewie jest widzialne jako płynne oscylowanie wiązki. Jest to moment, w którym 

moje zmysły łączą się, by doświadczać podwójnej satysfakcji ze śpiewu. Modulując głosem, mogę 

wpływać na kształty i ruch lasera. Wydając dźwięki kreuję sferę wizualną wokół siebie. Jest to 

fakt łączący obie realizacje. Jako muzyk wiem, że tego typu instalacja może być narzędziem 

udoskonalania głosu przez osoby uczące się śpiewu. 

Dzięki instalacji mogłem udoskonalać swój śpiew na żywo, doświadczałem immersji w postaci 

wizualnej. Umożliwiłem sobie uczestniczenie niejako we własnym koncercie w zupełnie odmienny 

sposób. Jako twórca i odbiorca zarazem. Myślę, że nie byłoby nadużyciem stwierdzenie,  

że moim słuchaczem i odbiorcą stała się również ścieżka wiązki lasera. Dwa zmysły mogą 

wzmocnić i uzupełnić poszerzanie granic medium. Włączyć podwójne zaangażowanie. Obraz jest 

ograniczony w przestrzeni, a dźwięk obejmuje wszystko. Kiedy te dwa media pracują razem, to nie 

tylko podsumowują się wzajemnie, ale tworzą sposób doświadczania i zbliżania się do sztuki.32  

"Zła" sztuka zazwyczaj charakteryzuje się grą na ustalonych regułach, rodzimych i wpojonych, 

podczas gdy "dobra" sztuka odwołuje się do naszej aktywności, dla której odbiorcy muszą 

zmobilizować zasoby swoich doświadczeń, nie oczekując, że wszystko będzie dla nich znane.33 

Swoim działaniem chcę spowodować to u odbiorcy. Ważne jest, że to dźwięk podbija, stymuluje do 

większego zaangażowania zmysłów. Jego nagłe zmiany mogą wpływać na mocniejszą stymulację 

zmysłów.34 

Instalacja i performanceInstalacja i performance

31 M. Ostrowicki, Wirtualne realis. Estetyka w epoce elektroniki, Universitas: Kraków 2006, s. 204.
32 M. Greated, op cit
33 C. van Campen, Synesthesia in Art. And Science,
Źródło: https://www.researchgate.net/publication/281096294_The_Hidden_Sense_Synesthesia_in_Art_and_Science
34 Ibidem

Ryc. 21 Część sprzętu wykorzystanego do wizualizacji dźwięku
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Trzecim elementem moich badań, była współpraca 

z oddziałem Polskiego Związku Głuchych w Olsztynie oraz 

rozmowa z osobą obdarzoną synestezją. W siedzibie związku 

prowadziłem warsztaty, w których pokazywałem wizualną 

stronę dźwięku osobom z całkowitym lub częściowym 

ubytkiem słuchu. Ukazywałem proces tworzenia się dźwięku 

na płycie pobudzanej drganiami, oraz na pojedynczej 

wiązce lasera. W celu wygłuszenia samego dźwięku, który 

w tej sytuacji był zbędny, zbudowałem klatkę wygłuszającą 

z pleksi. Spotkałem się z bardzo dużym zainteresowaniem.  

Na potrzeby badań przeprowadziłem ankietę dotyczącą 

odczuć tych osób podczas warsztatów. Interesującym 

wnioskiem może być to, że odbiorców najbardziej ciekawiły 

możliwości doświadczania dźwięku w sposób wizualny. 

Niektóre z osób głuchych próbowały stworzyć dźwięk za 

pomocą przyniesionych instrumentów. Inne kontemplowały 

możliwość ujrzenia drgań. Warsztaty dla tych osób okazały 

się niezwykle absorbujące. Otrzymałem wiele pytań 

o genezę pokazywanych zjawisk. Byłem pytany o możliwość 

zorganizowania powtórnych warsztatów, tym razem dłużej, 

na co oczywiście się zgodziłem. Ciekawym zjawiskiem 

było dla mnie to, że osoby głuche same chciały wpływać 

na wiązkę lasera. Próbowano niewerbalnego stukania, 

gry na moim instrumencie, chrząkania, ewentualnego 

krzyku. Pomimo tego, iż osoby te nie mówią, były 

w stanie posługiwać się uniwersalnym językiem wiązki 

lasera. Każda z tych osób chciało w jakiś sposób wyrazić 

pewną ekspresję. Byłem pod ogromnym wrażeniem ich 

kreatywności gdy tylko dałem im narzędzie. Spotkałem 

się również z ogromną liczbą pytań o technologię oraz 

Praktyki artystyczne. Znaczenie społecznePraktyki artystyczne. Znaczenie społeczne

podpowiedzi, co do możliwego zastosowania tego zjawiska np. w celu kontroli samochodu.  

Na potrzeby projektu przeprowadziłem ankiety dotyczące skojarzeń dźwięków wysokich i niskich 

z konkretną barwą. Wyniki potwierdziły doświadczenia synestetyczki Mariki Kuźmicz, żw jest to 

bardzo personalne i subiektywne.

Fragment wywiadu:

Marcin Piotrowicz: Czyli posiada Pani zwrotną synestezję? Gdy 

patrzy Pani na dany kolor, to też on rozbrzmiewa?

Marika Kuźmicz - Tak, ale w drugą stronę jest to mocniejsze 

i spektakularne. Ostatnio słucham dużo Sama Cook’a i jest taki 

jego utwór, gdzie pojawia się drugi głos – widzę tam tak piękne 

złote ozdobniki, że nie mogę odkleić się od tej piosenki.

- To znaczy, że najbardziej pociągająca w muzyce jest harmonia, 

złożoność muzyki?

- Tak, chodzi właśnie o tą dodatkową WARSTWĘ. Coś co porusza, 

uruchamia melodię.

- Jakie są doświadczenia np. przy dźwiękach wysokich? Czy 

następują też wrażenia świetlne?

- Tak, tak jest najczęściej w zasadzie.

- Podam teraz dwa przykłady, jakby Pani scharakteryzowała 

barwę, jasność dźwięku trąbki i klarnetu?

- Trąbka jest zdecydowanie w „cytrynowych” rejestrach, klarnet 

w zależności od melodii byłby bardziej granatowy

- Kontrabas i wiolonczela?

- Bordo, złoto - brązy.



3434
Od dźwięku do obrazuOd dźwięku do obrazu

3535

To właśnie te rozmowy uzmysłowiły mi, że mogę stosować barwy subiektywnie trzymając 

się jednak podstawowego założenia, że to fizyka nada dźwiękom kształt i ruch. Wśród ludzi 

pozbawionych możliwości percepcji jednym ze zmysłów, pojawiła się chęć dotknięcia klatki 

dźwiękowej podczas przeprowadzania warsztatów. Czytając odpowiedzi z ankiety wnioskuję, że 

zajęcia miały również charakter terapeutyczny tak dla mnie, jak i dla tych osób. Cytując Pawła 

Możdżyńskiego: Doświadczenie estetyczne jest „całkowite i pełne”, zapewnia ono rozwój i pełnię 

życia35. Wanda Gołkowska mówiła: „Działalność twórcza umożliwia artyście rozpoznanie samego 

siebie. Jest afirmacją własnej osobowości, spełnia fizjologiczną potrzebę, zaspokojenia egoizmu 

twórczego działania. Przesłanie artystyczne wynika z konieczności oczyszczenia się, poprzez 

twórcze spełnienie”36. Sztuka współczesna – w opinii Chen Zhena – „ma być przestrzenią medytacji 

i terapią zarówno samego artysty, jak i tego, kto z jego dziełem obcuje”. „Pojęta jako jedno terapia 

umysłu i ciała (zgodna z zasadami tradycyjnej medycyny chińskiej – jednej z fascynacji artysty) to 

misja, którą ma do wypełnienia artysta. Medycyna staje się sztuką, a sztuka medycyną, mającą 

formę artystycznych i filozoficznych poszukiwań”37. 

Praktyki artystyczne. Znaczenie społecznePraktyki artystyczne. Znaczenie społeczne

35 J. Dewey, Democratic Concept of School in Different Countries of the World, s. 116.
36 J. Studzińska, Otwieram „UKŁAD OTWARTY” Wandy Gołkowskiej, s. 218.
37 P. Możdżyński, Inicjacje I Transgresje, Warszawa, 2005, s. 211.

Ryc. 23 Warsztaty pt. Zobrazować dźwięk, 2021 r.

Ryc. 22 Warsztaty pt. Zobrazować dźwięk, 2021 r.
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Jestem przekonany, że udało mi się ukazać dźwięk 

w formie wizualnej. Dzięki swojej pracy udoskonaliłem 

sposoby posługiwania się zjawiskami fizycznymi 

do kontroli i wpływania na wizualny aspekt muzyki. 

Realizacja grafik daje mi pełny obraz tego, że mogę 

świadomie manipulować dźwiękiem w celu kreowania 

jego widzialnej postaci. Dodatkowo zauważyłem, że mogę 

go dowolnie transponować na formę dającą się uchwycić 

zmysłowi wzroku. Matryca graficzna stała się nośnikiem 

informacji zapisanej fali dźwięku, jak na przykład zapis 

na płycie gramofonowej - tyle, że w dużo szerszym 

kontekście. W tym kontekście dokonał się przekład 

intersemiotyczny jednego systemu poznawczego na 

drugi. Obiekty polisensoryczne dały mi świadomość, 

że mogę doświadczać czegoś na wzór dwuzmysłowej 

synestezji. Choć zrozumiałem, że samo zjawisko jest na 

tyle subiektywne, że jest to coś zupełnie innego, co tyczy 

się tylko osób nim obdarzonych.

Warsztaty z osobami głuchymi i rozmowy z synestetyczką 

pomogły mi zrozumieć istotę prowadzonych przeze mnie 

badań. Używając performance mogę mieć prawdziwy 

kontakt z widownią i sceną, jednocześnie zapewniając 

uczestnikom intensywniejsze doświadczanie muzyki. 

Widz może wejść w interakcje z dziełem. Dzięki 

doświadczeniu wiem, że gdy zostawię instalację samym 

widzom, mogą oni samodzielnie doświadczać efektów jej 

działania. Wejść w interakcję z dziełem doświadczając 

immersji z dźwiękiem i obrazem generowanym przez 

stworzoną przeze mnie aparaturę. Moje prace realizują 

PodsumowaniePodsumowanie

wizję Gadamera, - sztuki abstrakcyjnej naśladującej strukturę świata, to co niewidoczne. Wiążą 

się z nauką fizyki, którą można doświadczyć w sposób zmysłowy. Moje interpretacje pomagają 

odkryć nowe perspektywy i ukazują nam genezę powstawania dźwięku, jego fali, która staje się 

widoczna na dwa różne sposoby.

Myślę, że udowodniłem przydatność moich badań w życiu osób głuchych, choć to dopiero początek 

rozważań o ilości korzyści z nich płynących. Przez pandemię covid-19 badania w tej materii zostały 

zatrzymane, jednak wystarczy sobie wyobrazić, ile jeszcze można zdziałać. Użyteczność instalacji 

i performance widzę po eksperymentach na sobie samym. Przyczyniły się one do mojego rozwoju 

muzycznego, poszerzenia świadomości własnego głosu, kierowania nim. Dzięki moim pracom 

można zanurzyć się w świecie dźwięku i doświadczać go w dwójnasób. Wyciszając inne zmysły 

widzimy źródło abstrakcji, którą sami kreujemy głosem, szeptem, instrumentem, ruchem ciała. 

Mam szczerą nadzieję, że moich prac doświadczy dużo więcej osób, by mogły poczuć to co ja.
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Ryc. 1 Wassily Kandinsky, Kompozycja IV, 2021 r. Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen,
Düsseldorf, Niemcy, 1911 r., 
Źródło:
http://www.isztuka.edu.pl/i-sztuka/node/711

Ryc. 2 Aleksander Scriabin, Prometeusz - Yale Symphony Orchestra, Yellow Color Stage V,
2010 r. 
Źródło:
https://www.youtube.com/watch?v=V3B7uQ5K0IU

Ryc. 3 Jack Ox, Virtual Color Organ, 1998 r.
Źródło:
https://www.jackox.net/pages/hisindex.html

Ryc. 4 Nam Jun Paik, TV-cello, 1976 r.
Źródło:
https://www.artsy.net/artwork/takahiko-iimura-charlotte-moorman-performing-on 
-nam-june-paiks-tv-cello-wearing-tv-glasses-bonino-gallery-new-york-city

Ryc. 5 Ed Emshwiller, Thermogenesis, 1972 r.
Źródło:
https://film-makerscoop.com/catalogue/ed-emshwiller-thermogenesis/stills/2

Ryc. 6 Yoshimasy Kato i Yuichi Ito, White Lives on Speeker, 2007 r.
Źródło:
https://www.youtube.com/watch?v=Dw9fpEaQkkU

Ryc. 7 Wizualizacja aparatury do generowania figur Chladniego.
(od lewej: emiter częstotliwości, wzmacniacz, głośnik z przerobioną membraną 
i płytką posypaną sypkim materiałem)

Ryc. 8-19 Dokumentacja i efekty moich eksperymentów z cymatyką.
Źródło:
prywatne archiwum

Ryc. 20 Wizualizacja aparatury do generowania instalacji.
(od lewej: emiter częstotliwości, laser,  wzmacniacz, głośnik z lustrem) 
Źródło:
prywatne archiwum

Ryc. 21 Część sprzętu wykorzystanego do wizualizacji dźwięku
Źródło:
prywatne archiwum

Ryc. 22-23 Dokumentacja zdjęciowa warsztatów pt. Zobrazować dźwięk prowadzonych 
przeze mnie w siedzibie Polskiego Związku Głuchych w Olsztynie, 2021 r.
Źródło:
prywatne archiwum

Ryc. 24 Grafiki: 6018 - 3401 - 5447.2 Hz 
Źródło:
prywatne archiwum

Ryc. 25 Akwatinta: 6018 - 3401 - 5447.2 Hz, 100 x 70 cm, 2021 r.
Źródło:
prywatne archiwum

Ryc. 26 Grafiki: 3401 - 4131.5 - 6360.8 Hz 
Źródło:
prywatne archiwum

Ryc. 27 Akwatinta: 3401 - 4131.5 - 6360.8 Hz, 100 x 70 cm, 2021 r.
Źródło:
prywatne archiwum

Ryc. 28 Grafiki: 5447.2 - 3947.9 - 4471.7 Hz 
Źródło:
prywatne archiwum

Ryc. 29 Akwatinta: 5447.2 - 3947.9 - 4471.7 Hz, 100 x 70 cm, 2021 r.
Źródło:
prywatne archiwum

Ryc. 30 Grafiki: 6042 - 3818.8 - 4730 Hz 
Źródło:
prywatne archiwum

Ryc. 31 Akwatinta: 6042 - 3818.8 - 4730 Hz, 100 x 70 cm, 2021 r.
Źródło:
prywatne archiwum

Ryc. 32 Grafiki: 4824.5 - 4621.5 - 3253.2 Hz 
Źródło:
prywatne archiwum

Ryc. 33 Akwatinta: 4824.5 - 4621.5 - 3253.2 Hz, 100 x 70 cm, 2021 r.
Źródło:
prywatne archiwum

Ryc. 34 Grafiki: 5447.2 - 6042 - 2688 Hz 
Źródło:
prywatne archiwum

Ryc. 35 Akwatinta: 5447.2 - 6042 - 2688 Hz, 100 x 70 cm, 2021 r.
Źródło:
prywatne archiwum

Ryc.36-41 Zdjęcia wykonane na potrzeby dokumentacji 
w Galerii „Stara Kotłownia” w Olsztynie, 2021 r.
Źródło:
prywatne archiwum

Ryc.42-47 Zdjęcia i kadry z filmu nagranego podczas performance'u
 na potrzeby dokumentacji w Państwowym Liceum Plastycznym
w Olsztynie, 2021 r.
Źródło:
prywatne archiwum
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Praca doktorska dotyczy dwóch realizacji artystycznych: 

grafik oraz performance z instalacją. Celem powstania 

prac było stworzenie obiektów polisensorycznych, 

które będą: - przekładem sztuki muzycznej na sztuki 

plastyczne,

- pełniejszym przeżywaniem/odczuwaniem muzyki 

i sztuk wizualnych na wzór osób obdarzonych synestezją 

poprzez dwa zmysły,

- wykorzystaniem do tego zjawisk fizycznych 

występujących w naturze, by nie przekłamywać przekazu 

brakiem obiektywizmu,

- umożliwić widzowi pełniejsze odczuwanie sztuki 

dźwięku poprzez działania interaktywne, - wspomagać 

percepcję osób z niepełnosprawnością słuchu poprzez 

transkrypcję medium dźwiękowego w wizualne.

W pracy dzielę się moim doświadczeniem muzycznym 

i wizualnym, pragnieniem wyuczenia się czegoś na 

wzór synestezji barwno - dźwiękowej by bardziej 

i intensywniej doświadczać sztuki wizualnej. Opisuję 

odkrycia, które doprowadziły mnie do tego, by posłużyć 

się do tego zjawiskami fizycznymi. Ważne było to, by 

widz mógł doświadczać czegoś na wzór projektowanej, 

sztucznej synestezji. W pracy omówiony jest dokładnie 

aspekt synestezji, przeprowadziłem również rozmowę 

z osobą obdarzoną tym zjawiskiem. Kataloguję swoje 

prace według kategorii synestezji. Wymieniam szereg 

inspiracji pracami artystów nawiązujących do syntezy 

sztuk i soundartu. Posługuję się eksperymentem i wiedzą 

zaczerpniętą z badań różnych naukowców zajmujących 

się tą tematyką.

Abstrakt w języku polskimAbstrakt w języku polskim

Cykl prac graficznych powstał w skutek eksperymentów fizycznych z falami dźwięku. Stworzyłem 

własną technologię utrwalania wzorów powstałych dzięki manipulacji częstotliwością dźwięku 

na matrycy graficznej. Cykl prac to 18 przeźroczystych pleksi z wydrukowanym w technice 

akwatinty wzorem konkretnej częstotliwości w celu utworzenia akordów dźwiękowych w postaci 

widzialnej. Prace mają charakter kontemplacyjny. Ważny jest aspekt abstrakcyjności wywodzący 

się z czystego dźwięku.

Instalacja i performance powstały w skutek potrzeby wizualizacji dźwięku w czasie rzeczywistym. 

Specjalna aparatura z laserem, pozwala przenieść drgania z membrany na inną powierzchnię 

pozwalając zobaczyć oscylacje do źródła dźwięku. Instalacja jest interaktywna, widz może 

wejść w interakcje z instalacją i samemu powodować reakcję sensorów i wizualizację dźwięku 

który wyemitował. Performance pozwala mi na udoskonalanie śpiewu, dzięki temu, że widzę 

dodatkowo wszystkie niedoskonałości w sferze wizualnej. Dzięki tej wizualizacji widz i ja możemy 

doświadczyć pełnej immersji dźwiękowo - plastycznej.

Ostatnim elementem pracy jest społeczna rola projektu – czyli moja współpraca z osobami 

z niepełnosprawnością. Spotkanie się z ich reakcjami i wnioskami na temat tego, co przestawia 

moja praca, to próba potraktowania mojej sztuki jako terapii dla nich jak i dla mnie.

Konkluzja zawiera przekonanie, że udało mi się ukazać dźwięk w czystej formie, że udało mi się 

zrealizować większość postawionych celów. Udoskonaliłem sposoby posługiwania się zjawiskami 

fizycznymi, manipulowania dźwiękiem i wizualizowania go w różnych konfiguracjach. Na koniec 

dochodzę do wniosku, że chcąc uzyskać abstrakcję bez powiązań figuratywnych można posłużyć 

się zjawiskami fizycznymi tak jak w przypadku muzyki. Można czerpać wizualność z czystej 

abstrakcji jaką jest muzyka.
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A graphic. 

My creation involved the use of a frequency emitter that 

transmitted the signal to the amplifier. The amplifier was 

connected to a specially constructed speaker that vibrated 

a metal plate sprinkled with rosin dust. The vibration of 

the plate at a particular frequency caused a particular 

pattern to appear on the die. I then transferred the die 

to a box of falling rosin and heated the whole thing until 

the rosin pattern baked onto the surface of the plate and 

subsequently etched the plate in nitric acid and washed 

off the rosin with ethyl alcohol.  I applied ink to the matrix 

thus prepared to reflect the pattern on another surface.  

The creative process involved controlling the frequency 

with an emitter to display a particular pattern, without 

mechanical interference with the created pattern. 

I used the created apparatus in various ways. A feature 

I instantly observed was the ubiquitous symmetry. I noticed 

that the complexity of the patterns depended on many 

factors. Low frequencies produced patterns and shapes 

that were fairly simple, with few elements and folds; 

high frequencies produced the opposite result. Patterns 

were affected by wafer thickness, size, mass, and shape. 

I noticed that the pattern from a given frequency matched 

the shape of the plate. The most satisfying shape was the 

circle, where the symmetry became most pronounced 

and the shapes resembled mandalas. I made a deliberate 

decision to stick with the circular shape. The number  

of combinations and possibilities is endless. I noticed that 

the sounds closest to the tuning system of the instruments, 

Opis pracy w języku angielskimOpis pracy w języku angielskim

Description in EnglishDescription in English

so-called tempered and natural, produce patterns that are  most symmetrical and pleasing  

to the eye. I have made many attempts to use multiple sound sources, dual frequencies.  

Instead of sand particles, I used different materials including fork dust (lycopodium), polystyrene, 

clay powder, sticky substances, rosin dust. I have noticed that the latter material gives me additional 

options because of its ability to fix the finished pattern. I have developed a technique that turns 

a metal plate that previously served as a resonator into a graphic matrix. I found that transparent 

plexiglass would be the best medium and information carrier, as it would allow me to combine my 

works into visual "chords" by layering them on top of each other. I found a way that allowed me to print 

a traditional graphic matrix onto a synthetic material. I therefore created 18 matrices, which I grouped 

into "triads", the number of which could not be smaller so that the harmony is maintained, or bigger 

to avoid a kind of cacophony (as a musician I am familiar with musical composition). My work resulted 

in 6 sets of triads, which could be arranged freely from the matrices. Overlapping successive prints 

created depth and variety in the pattern. I then played back the previously recorded frequencies 

using a synthesizer so that each set could be listened to live while contemplating the visual. This 

contributed to a significant deepening of my knowledge of composition, as well as to the realization 

that by selecting shapes subjectively, based on my feelings, I can create a kind of musical notation. 

It is an attempt to create a unique code for polysensory perception. My work draws on the 1962 

exhibition "The Responsive Eye," which exhibited over 120 works. It was described by the curator 

William C. Seitz as follows: "These works exist less as objects to be examined and more as generators 

of perceptual responses in the eye and mind of the viewer. Only lines, bands, and patterns are used 

here, flat areas of color, white, gray, or black purely polished wood, glass, metal, and plastic are 

being used. The artists perceptually establish a new relationship between the observer and the 

artwork. These new kinds of subjective experiences that result from simultaneous color contrast, 

afterimages, illusions, and other optical devices are entirely real to the eye, even though they do not 

physically exist in the work itself. Every observer sees and reacts slightly differently.”

I wanted the prints to have a contemplative dimension so that the viewer could perceive the sound 

and shape in the print themselves. Ultimately, we are talking about abstraction, which derives from 

the sound. Music without words is itself abstract. The colors in the works, like the colors of sound, 

are meant to introduce a state of deepening a relationship with music. To make you understand its 

origin. To show something that is not visible to the naked eye. 
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Interactive installation.

Here I use laser beams oscillating on different circles towards the sound source. The idea for 

the installation came from a desire to visualize sound in real time. A powerful pointer laser  

is projected onto a mirror attached to the speaker’s membrane. When the speaker emits sounds, 

the vibrations of the mirror on the speaker's membrane, caused by the sound waves, allow us  

to see them in their visual form. The beams behave like shapes of changing orbits or waves. 

 I noticed a correlation that, much like with Chandni figures, the higher the frequency, the more 

complex and short ellipses are projected onto the wall by the laser. At low frequencies, the 

oscillations are subtle, large, and simple. The installation reacts to ambient sounds (including 

those from the audience) by means of a condenser microphone placed in the middle of the space, 

the laser beam reacts to voice or noise in real time. All sounds are collected by the microphone, 

which directs the sound to the amplifier, then to the splitter, which divides the sound into high 

and low tones and passes it through the amplifier to the speakers. So we are dealing with sound 

broken up into four laser beams so as to obtain clarity.

Once the entire apparatus was completed, I needed a dim and subdued space to produce  

a partial Ganzfeld effect - perceptual deprivation, which is a phenomenon of perception caused 

by exposure to an unstructured, uniform stimulation field. The effect is the result of the brain 

amplifying neural noise to search for missing visual signals. I was predominantly concerned with 

cutting off unnecessary stimuli so that I could focus on sight and hearing. The most adequate 

definition of such interactivity is described by Michal Ostrowicki: "immersion is an engaged 

reception, in which a work of art brings itself closer to and embraces the viewer, fully affecting 

the cognitive organs. Historically, one can speak of ways (strategies) in creating immersion, which 

involves, for example, the use of types of artistic perspective or technique and the realization of 

artistic values, by which art seems to contain teleologies of immersion, causing artists to create 

environments that are capable of absorbing or engaging the viewer in some way. Immersivity 

emerges as an aspect of art that could be treated not only as a property, but as a genesis or goal: 

the viewer expects immersion - art is immersive".

Being a creator and a participant of the installation at the same time, I noticed that I can perceive 

my singing and playing an instrument more fully and more accurately. The laser beam enables me 

to see imperfections or differences between professional singing, supported by the diaphragm, 

and white singing. The vibrato that I use in singing is seen as a smooth oscillation of the beam.  

At this point my senses converge, creating an experience which doubles the satisfaction derived 

from singing. By modulating my voice, I can influence the shapes and movement of the laser.  

By making sounds I create the visual realm around me. This is the link between the two projects. 

As a musician, I know that this type of installation can serve as a tool for improving the voice  

of those who are in the process of learning to sing. 

I was also inspired by Zygmunt Krauze, a Polish composer who used Władysław Strzemiński's 

theory of painting in music. "The inspirations of Władysław Strzemiński's Unison and functionalism 

underlie the first sound installation in Poland realized at the Contemporary Gallery in Warsaw, 

signed by the architect Teresa Kelm, the composer Zygmunt Krauze and the sculptor Henryk 

Morel. The work was a follow up to the exploration initiated by Morel and Krauze in 1966 within 

the framework of an undertaking entitled 5x, carried out jointly with Cezary Szubartowski and 

Grzegorz Kowalski. The viewer was given the possibility of controlling the sounds and colors 

reaching him. Moving freely between spaces, he built his version of the composition using the tools 

offered by the artists. For the artists, it was a way of fighting against the canonical, passive form 

of reception in the concert hall. The artists gave the listener the power over his audio sphere, and 

the sources of this approach can be found in the experience of tape processing. The modularity  

of the compositions means that individual tracks can be easily combined and separated. Liberating 

the listener from a passive position is thus combined here with a rethinking of the rules governing 

recording and mixing tools. "

This installation allowed me to improve my vocal performance. I experienced immersion in visual 

form. I enabled myself to participate, as it were, in my own concert in a completely different way, 

as a creator and a recipient at the same time. I also think it would not be an overstatement to say 

that a path of the laser beam became my audience and the recipient of my music.

Opis pracy w języku angielskimOpis pracy w języku angielskim

Description in EnglishDescription in English
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The dissertation deals with two art projects: a graphic 

and a performance with installation. 

The work aims to create polysensory objects which will:

- serve as a translation of musical arts into visual arts

- enable experiencing/feeling music and visual arts  

in a more comprehensive way in a manner similar to that 

of people with synaesthesia, through two senses

- make use of physical phenomena found in nature  

so as not to distort the message with a lack of objectivity

- enable a more comprehensive experience of the art  

of sound to the audience by introducing interactivity

- enhance the perception of people with hearing 

impairment by transcribing the  unavailable medium into 

another.

In this work, I share my musical and visual experience, 

my desire to develop something along the lines of color-

sound synesthesia in order to experience visual art 

to a greater extent and more intensely. I describe the 

discoveries that led me to use physical phenomena for 

this purpose. A particular focus was placed on enabling 

the viewer to experience something like a projected, 

artificial synesthesia. The paper discusses the aspect 

of synesthesia in detail. A person gifted with this 

phenomenon has also been interviewed. The works 

have been cataloged by the categories of synesthesia. 

I mention a number of inspirations from the works  

of artists referring to the synthesis of arts and sound art 

and apply experimentation and knowledge drawn from 

the research conducted by various scientists involved  

in this field. 

Abstrakt w języku angielskimAbstrakt w języku angielskim

Abstract in EnglishAbstract in English

A series of graphic works was created as a result of physical experiments with sound waves.  

I have devised my own technology for capturing patterns created by manipulating the frequency  

of sound on a graphic matrix. The series of works consists of 18 transparent acrylics with a specific 

frequency pattern printed in aquatint for the purpose of creating sound chords in a visible form.  

The works are of contemplative nature. What is particularly important is the aspect of abstractness 

that comes from pure sound. The installation and performance arose from the need to visualize 

sound in real-time. A special apparatus with a laser allows the vibrations from the membrane to be 

transferred to another surface allowing us to see oscillations to the sound source. 

The installation is interactive, the viewer can interact with the installation and himself trigger 

a reaction of the sensors and create a visualization of the sound they emitted. The performance 

allows me to improve my singing thanks to the fact that it enables me to see all the shortcomings 

in the visual realm. Thanks to this visualization, the viewer and I can experience a full sound and 

visual immersion.

The final element of the paper is the social role of the project - that is, my cooperation with people 

with hearing impairments. Experiencing their reactions, getting feedback on my work and their 

ideas on what my work depicts is an attempt to treat my art as a form of therapy for them as well 

as for me. 

The conclusions reflect the belief that I have succeeded in portraying sound in its pure form, that 

I have achieved most of the goals I set out to achieve. I have improved ways of handling physical 

phenomena, manipulating sound, and visualizing it in different configurations. Finally, I conclude 

that in order to achieve abstraction without figurative connections, one can use physical 

phenomena just as in the case of music. It is possible to derive visuality from pure abstraction 

such as music. 
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Ryc. 24 Grafi ki: 6018 - 3401 - 5447.2 Hz Ryc. 25 Akwatinta: 6018 - 3401 - 5447.2 Hz, 100 x 70 cm, 2021 r.

Składowe do fi nalnej grafi ki
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Ryc. 26 Grafi ki: 3401 - 4131.5 - 6360.8 Hz Ryc. 27 Akwatinta: 3401 - 4131.5 - 6360.8 Hz, 100 x 70 cm, 2021 r.

Składowe do fi nalnej grafi ki
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Ryc. 28 Grafi ki: 5447.2 - 3947.9 - 4471.7 Hz Ryc. 29 Akwatinta: 5447.2 - 3947.9 - 4471.7 Hz 100 x 70 cm, 2021 r.

Składowe do fi nalnej grafi ki
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Ryc. 30 Grafi ki: 6042 - 3818.8 - 4730 Hz Ryc. 31 Akwatinta: 6042 - 3818.8 - 4730 Hz 100 x 70 cm, 2021 r.

Składowe do fi nalnej grafi ki
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Ryc. 32 Grafi ki: 4824.5 - 4621.5 - 3253.2  Hz Ryc. 33 Akwatinta: 4824.5 - 4621.5 - 3253.2  Hz, 100 x 70 cm, 2021 r.

Składowe do fi nalnej grafi ki
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Ryc. 34 Grafi ki: 5447.2 - 6042 - 2688 Hz Ryc. 35 Akwatinta: 5447.2 - 6042 - 2688 Hz 100 x 70 cm, 2021 r.

Składowe do fi nalnej grafi ki
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Ryc. 36-38 Zdjęcie grafik w Galerii „Stara Kotłownia”  w Olsztynie, 2021 r.
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Ryc. 39-41 Zdjęcie grafik w Galerii „Stara Kotłownia”  w Olsztynie, 2021 r.
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Ryc. 42-44 Zdjęcia i kadry z filmu nagranego podczas performance'u



6868 6969
Instalacja i performanceInstalacja i performanceDokumentacja pracy doktorskiejDokumentacja pracy doktorskiej

Ryc. 42-44 Zdjęcia i kadry z filmu nagranego podczas performance'u
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