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02

13—21 kwietnia /
April 13—21:

23—28 kwietnia /
April 23—28:

30 kwietnia—5 maja /
April 30—May 5:

7—12 maja /
May 7—12:

Wacław Szpakowski
Z serii A: A 1 / From the series A: A 1

Milan Grygar
Partytura / Score

Alina Szapocznikow
Rysunek 41 / Drawing 41

Władysław Strzemiński
Bez tytułu, z cyklu: Twarze /
Untitled, from the cycle: Faces

1930
rysunek / drawing

1973
rysunek / drawing

ok. / ca 1970
rysunek / drawing

tuba mikrotonowa, puzon, głos /
microtonal tuba, trombone, voice

tuba mikrotonowa, puzon, waltornia, głos,
elektronika, nagrania terenowe /
microtonal tuba, trombone, French horn,
voice, electronics, field recordings

głos / voice

1942
rysunek / drawing
waltornia / French horn

28 maja—2 czerwca /
May 28—June 2:

14—19 maja /
May 14—19:
Mona Vătămanu & Florin Tudor
Deszcz [Ploaia] / Rain [Ploaia]
2005
rysunki / drawings
tuba mikrotonowa, puzon, waltornia,
nagrania terenowe /
microtonal tuba, trombone, French horn,
field recordings

21—26 maja /
May 21—26:
Joseph Beuys
Beuys by Warhol
1980
grafika / graphic print
tuba mikrotonowa, puzon, waltornia /
microtonal tuba, trombone, French horn

Suzanne Treister
HEXEN 2.0 / Diagramy / Komputer – od
mechanizmu Antikithiry do kwantowej
telepatologii /
HEXEN 2.0 / Diagrams / The Computer From
the Antikythera Mechanism to Quantum
Telepathology
2009–2011
grafika / graphic print
tuba mikrotonowa, puzon, waltornia, głos,
elektronika, bomba, nagrania terenowe /
microtonal tuba, trombone, French horn,
voice, electronics, bomb, field recordings

4—9 czerwca /
June 4—9:
Bob Cobbing
Bez tytułu / Untitled
1976
grafika / graphic print
tuba mikrotonowa, puzon, waltornia /
microtonal tuba, trombone, French horn
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DANIEL MUZYCZUK

Prototypy to projekt, który stawia przed
artystami zadanie polegające na przeprowadzeniu badań nad obiektami z kolekcji
oraz potraktowaniu własnej twórczości jako
metody mediacji. Kluczowym momentem
w tym procesie jest wybór metody badawczej. Ponieważ nie podlega ona rygorom
panującym w instytucjonalnym świecie
sztuki, efekty tego artystycznego dochodzenia mogą być zaskakujące nawet dla osób
dobrze obeznanych ze zbiorami Muzeum
Sztuki.
W drugiej edycji tego projektu artyści poddają prace wizualne impulsom pochodzącym
z pola muzyki. Dzieła, które w większości
nie powstały w związku z dźwiękiem, zostają
udźwiękowione, tak jakby ukrytą intencją ich
autorów było ich usłyszenie, a znak pozostawiony na papierze stawał się wskazówką wykonawczą, a nie tylko elementem budującym
znaczenie obrazu, więcej nawet – tak jakby
dopiero proces wykonania ujawniał ukryte
elementy niezbędne dla znaczenia obrazu.
Każda z prac domagała się jednocześnie
innego potraktowania, jakby wyraz wizualny
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zawierał nie tylko partyturę, ale również
wskazówki pomagające w jej rekonstrukcji.
Dzieła zaczęły jawić się jako zamknięte
światy, które można rozszczelnić tylko
za pomocą dźwięku. Tak powstał Codex
Subpartum – złożony z ośmiu utworów album
muzyczny, który wykorzystuje przestrzeń
muzeum oraz odcinek czasu o długości
ośmiu tygodni.
Każdy z nich posłuży do szczegółowej prezentacji wykonanej pracy, utwór po utworze,
zestawionej w pary z pracami z kolekcji MS.
Niniejsza broszura zawiera wybór z bogatych
materiałów, które powstały w wyniku całego
procesu, a także reguły umożliwiające rozkodowanie dźwięków z powierzchni prac na
papierze. Mają one służyć za przewodnik
po kolejnych rozdziałach Codexu.
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DANIEL MUZYCZUK

Prototypes is a project that confronts artists
with the task of conducting research on
objects from the collection while embracing
their own artistic practice as a method of
mediation. The key moment in the process
involves selecting the research method.
Since that method is unconstrained bystrictures of the institutional art world, the effects
of such artistic investigation may come as
a surprise even to those well familiar with
the collections of the Muzeum Sztuki.
In the second iteration of the project, artists
subject their visual works to impulses originating from the field of music. The pieces
that have largely come into being outside of
the sphere of sound receive a sound layer as
if the tacit intention of their makers consisted
in making them audible. Thus, the sign left
on paper becomes a performance instruction, and not only an element that builds the
meaning of the image, or, going even further,
as if it were only the process of execution that
reveals hidden elements indispensable for
the meaning of the image.
At the same time, each of the pieces required
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a different approach, as if the visual expression contained not only the score, but also
hints to assist its reconstruction.
The works began to appear as hermetic
worlds that can only be unsealed by means
of sound. This is how Codex Subpartum came
into being – a music album with eight tracks
that taps into the museum space over a timespan of eight weeks.
Each of the tracks will serve the needs of
a detailed presentation of the executed work,
track by track, set in pairs with pieces from
the MS collection.
This brochure comprises a selection of the
abundant materials that resulted from the
entire process as well as rules for decoding
sounds from the surface of works on paper.
They are meant to serve as a guide to the
subsequent chapters of Codex.

↑
Rycina nawiązująca do legendy o kobiecie,
która przemienia głos w zboże

Figure referring to the legend of a woman
who transformed her voice into grain

↑
Oktagon nieregularny

An irregular octagon
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CODEX SUBPARTUM

codex — z łac. dosłownie „blok drewna”,
później także blok rozdzielony na szereg
składek ułożonych jedna na drugiej i spojonych ze sobą za pomocą grzbietu, spis;
w prawie oznacza usystematyzowany zbiór
przepisów
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CODEX SUBPARTUM

partum — z łac., podział, część całości;
w muzyce oznacza „głos wykonawczy”
(część partytury przygotowana dla jednego
z wykonawców)

← Wersja dla Muzeum Sztuki

codex – from Latin: literally “block of wood,”
later also block divided into a range of sheets
superimposed on one another and bound together with a spine, register; as a legal term:
a systematised set of legal regulations
sub – from Latin: under, underneath,
at the foot of

sub — z łac. pod, poniżej, u stóp

Nowy system naukowy scalający osobne
dotychczas dyscypliny badawczew obrębie
przenikających się nawzajem sztuki i muzyki. Semiotyka, metalurgia, psychofizyka,
chemia, medycyna, mistyka, astronomia
i matematyka jako fundament stworzony
z dziedzin działających przez siebie, poza
sobą i zastępujących siebie w procesie
cechującym tyleż najznakomitsze nauki
przeszłości, co i te, które znajdują się
w przyszłości. Biegły w jednej czy drugiej
dyscyplinie słyszy i dostrzega o tyle mniej,
o ile wie; uchylający się przed twardymi
liczbami i sztywnymi osiami, na których się
one ukazują, zrozumie więcej i nagle, a podlegać będzie tylko następującym prawom:
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partum – from Latin: division, part of a whole;
in music: “performing voice” (part of a score
prepared for one of the performers)

A new scholarly system that merges hitherto separate research domains of semiotics,
metallurgy, psychophysics, chemistry,
medicine, mysticism, astronomy, and
mathematics within the mutually permeating fields of art and music. It is a foundation
built of domains that operate through each
other, beyond each other and that replace
each other in a process that characterises
both the most distinguished sciences of the
past and those situated in the future.
The more an expert in one discipline or
another knows, the less he or she hears and
notices; someone who escapes hard numbers and rigid axes on which they appear
will understand more and instantly, and will
be subject exclusively to the following laws:

← Version for Muzeum Sztuki
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Cała wiedza zawiera się
i wyraża w liczbach.

← Wiedza zawiera się i wyraża
w nieskończoności liczby osiem.

All knowledge is contained
and expressed in numbers.

← Knowledge is contained and expressed
in the infinity of the number eight.

Liczby służą opisowi transmutacji.

← Liczby opisują proces absorpcji (przy wykorzystaniu materiałów chłonących)
odpowiadający za wnikanie cząsteczek
jednej substancji w inną substancję; proces
ten decyduje o jakości transmutacji ośmiu
substancji istniejących (widzialnych)
w osiem nowych substancji (słyszalnych).

Numbers serve the needs of
describing transmutation.

← Numbers describe the process of absorption (with the use of absorbent materials)
responsible for the penetration of one substance by the particles of another substance;
this process determines the value of
transmutation of eight existing (visible) substances into eight new (audible) substances.

Transmutacje dokonują się

← Przeprowadzenia dokonują się za pośred-

Transmutations occur within

← Conduits are carried out by means of eight

w tzw. przeprowadzeniach.

nictwem ośmiu głośników i ośmiu kanałów
elektrycznych, trwają osiem tygodni, a każdy
kolejny tydzień ukazuje przeprowadzenie
jednej substancji (widzialnej) w substancję
nową (słyszalną) przy wykorzystaniu
wybranej dziedziny nauki.

the so-called conduits.

loudspeakers and eight electric channels,
they last eight weeks and each subsequent
week depicts the conduit of one (visible)
substance into a new (audible) substance
with the use of a selected branch of science.

Transmutacji nie należy mylić
z innymi, pochodnymi procesami.

← Przeprowadzenia nie ukazują translacji
(wyrażenie danego elementu jednego języka
w innym języku) ani transfiguracji (przeobrażenie materii w ducha).

Transmutation is not to be confused
with other derivative processes.

← Conduits are not subject to translation
(expressing a given element of one language
in another language) nor transfiguration
(transformation of matter into spirit).

Transmutacja dokonuje się poprzez dźwięk,
ale do dźwięku się nie sprowadza.

←Rezultat musi wyjść poza przestrzeń, którą
wypełnia dźwięk z głośników, choć nie da
się doświadczyć naraz całej przestrzeni
wypełnionej tym dźwiękiem.

Transmutation is carried out through sound,
yet it is not reduced to sound.

← The result must go beyond the space filled
with sound from loudspeakers, even if it is
not always possible to experience the entire
space filled with sound from loudspeakers
at the same time.
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Przeprowadzenia uwalniają
transmutacje.

← Przeprowadzenia dokonują zamiany substancji (widzialnej) w partyturę; wydobyte
z niej głosy wykonawcze rozszczepiają
substancję na wiele elementów składowych;
realizacja głosów wykonawczych scala je
na nowo w substancję (słyszalną), która zmieści w sobie niewidzialne aspekty
i nieznane funkcje substancji wyjściowej
(widzialnej); nowa substancja (słyszalna)
zostanie ponownie rozłożona na czynniki
pierwsze – wiązki prądu elektrycznego przeniesione do specjalnych emiterów, które
w ostatnim kroku zamienią osiem wiązek
prądu w finalną, niepodzielną substancję
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Conduits release transmutations.

← Conduits transform a (visible) substance
into a score; performing voices extracted
from therein split the substance into many
subparts; implementation of performing
voices merges them anew into an (audible)
substance that will contain invisible aspects
and unknown functions of the original (visible) substance; the new (audible) substance
will be divided once again into its individual
parts – beams of electricity transmitted to
special emitters that will transform eight of
them during the last step into a final indivisible (audible) substance. Transmutations are
a derivative product of these processes.

The target substance is not subject
to further divisions.

← Sound will make visible what is impossible
to see; it will reveal the subparts of (visible)
substances, whose ratios and relations will
remain hidden from the eye, while being ultimate for the mind, and hence indivisible.

(słyszalną). Transmutacje są produktem
pochodnym tych procesów.

Docelowa substancja nie podlega
dalszym podziałom.

← Dźwięk ukaże to, co niemożliwe do zobaczenia, ujawni elementy składowe substancji
(widzialnych), których stosunki i relacje
pozostaną dla oka niejawne, a dla rozumu
ostateczne i przez to niepodzielne.
Each subsequent conduit will develop
its own transmutations.

Każde kolejne przeprowadzenie
wypracuje swoje własne transmutacje.

Przeprowadzenie semiotyczne (czasem
nazywane przeprowadzeniem harmoniczno-rytmicznym) – fuzja czasów i kierunków.

Semiotic conduit (sometimes referred to as
“harmonic-rhythmic” conduit) – fusion of
times and directions. At the foundation of SC

U źródeł PS leży jedno z podstawowych
pojęć geometrii – linia ciągła. Podobnie jak
linia prosta, jest ona nieograniczoną z obydwu stron krzywą. W odróżnieniu od prostej,
załamuje się zawsze pod kątem 90 stopni.
Do najważniejszych cech linii ciągłej zaliczamy: a) nieskończoność, b) niezwrotność,
c) wszech-kierunkowość i wynikającą z tego
możliwość przemierzenia jej w obu kierunkach jednocześnie. Potencjał semiotyczny
wiąże się zwłaszcza z tą ostatnią cechą –
pojedyncza linia ciągła posiada zdolność
wytwarzania rytmu i harmonii; w przypadku
jej przemierzania w obie strony naraz
signans (znaczące) rozciąga się nieoczekiwanie do poziomu signatum (znaczone).

lies one of the rudimental geometrical concepts – the continuous line. Akin to a straight
line, it is a curve infinitely extended on both
sides. As opposed to a straight line, it always
breaks at an angle of 90 degrees. The most
significant characteristics of a continuous
line are: a) infiniteness, b) irreversibility,
c) pan-directionality and the resulting possibility of traversing it in both directions at
the same time. The semiotic potential stems
primarily from the latter characteristic –
a single continuous line is able to generate
rhythm and harmony; when it is traversed
in both directions at the same time, signans
(signifier) extends unexpectedly to the level
of signatum (signified).
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←
Zapis literowy dźwięków oddających
strukturę rytmiczno-harmoniczną w A1
Wacława Szpakowskiego
Wacław Szpakowski

1930

←

Z serii A: A 1 / From the series A: A 1

rysunek / drawing

Letter-based transcript of sounds that convey the rhythmical-harmonic structure
of Wacław Szpakowski’s A1

glisser (se déplacer) – z fr.: ślizgać się,
przekazywać, dać do zrozumienia,
powiedzieć

glisser (se déplacer) – from French: to slide,
to slip, to convey, to imply, to say

Przeprowadzenie termiczne – obejmuje
szereg zjawisk związanych ze zmienną
dynamiką relacji pomiędzy a) temperaturą

Thermal conduit – embraces a range of
phenomena related to variable dynamics of
relations between a) the temperature of sol-

ciał stałych, b) temperaturą otoczenia oraz
c) wszystkich elementów łączących a) i b).
Odkryte przypadkiem w trakcie studiów nad
akustyką pomieszczeń i rozchodzeniem się
fal poprzecznych oraz podłużnych. Eksperyment opisujący transmutację występującą
w PT: kilka różnych źródeł fal akustycznych
(np. instrumenty muzyczne) wytwarzających
dźwięk o tej samej częstotliwości, jednak
różniących się swoją temperaturą, daje odmienne składowe dźwięków wyrażające
nie tylko różnice w barwie instrumentów,
ale i w ich temperaturze. Stwierdzono
ponadto: obserwowalny wzrost temperatury
otoczenia przez emitowanie niskich częstotliwości (nawet jeśli emisji częstotliwości
niskich towarzyszy często aktywacja ich
wysokich składowych).

ids, b) the temperature of the surroundings,
and c) all elements that connect a) and b).
Discovered by chance during studies on the
acoustic properties of rooms and the propagation of transverse and longitudinal waves.
An experiment describes the transmutation
occurring in TC: several different sources of
acoustic waves (e.g. musical instruments)
generating sounds of the same frequency,
which differ, however, in terms of temperature, result in different components of the
sounds that express not only the differences
in the timbre of the instruments, but also in
their temperature. Additional observation:
a discernible rise in the temperature of the
surroundings due to the emission of low frequencies (even if emitting low frequencies is
often accompanied by the activation of their
higher components).

Milan Grygar
Partytura / Score
1973
rysunek / drawing
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←
Zmiana w ośrodku dwuwymiarowym
zaistniała w wyniku rozchodzenia się fali
podłużnej
←
A change in the two-dimensional centre
as a result of the propagation of a longitudinal wave

Parametry słyszenia, jak również charakterystyka dźwięku wydawanego przez
Platydoras armatulus (sum liniowy), zależą
od temperatury otoczenia i nie ulegają
wyrównaniu nawet podczas długotrwałej
aklimatyzacji, co dowodzi wpływu temperatury na podstawowe funkcje zmysłu słuchu
i procesy komunikacyjne u subtropikalnych
ryb sumokształtnych [źródło: S. Papes,
F. Ladich, Effects of temperature on sound
production and auditory abilities in the Striped Raphael catfish Platydoras armatulus].

The auditory parameters as well as the characteristics of sound emitted by Platydoras
armatulus (Striped Raphael catfish) depend
on the temperature of the surroundings and
are not subject to equalisation even during
long-term acclimatisation, which proves the
impact of temperature on the basic functions
of the sense of hearing and communication
processes in subtropical catfish [source:
S. Papes, F. Ladich, Effects of temperature on
sound production and auditory abilities in the
Striped Raphael catfish Platydoras armatulus].

Przeprowadzenie progowe – wyraża się
w rozbieżnych reakcjach zmysłów na jeden
bodziec, działający lub niedziałający bez-

Liminal conduit – is expressed through
divergent reactions of the senses to a single
stimulus that affects or does not affect

pośrednio na dany zmysł (np. rozbieżności
pomiędzy widzeniem i słyszeniem w percepcji obrazu). Nieosiągalny stan tabula rasa
percepcji zmysłowej staje się przyczynkiem
do badania wzajemnych relacji pomiędzy
statusem pierwszych asocjacji a potencjałem
ich krycia przez bodźce pochodzące z innego
pola zmysłowego. W PP umowna najniższa
wartość skojarzenia wywołanego przez
bodźce wzrokowe poddana zostaje mediacji
za pomocą bodźców słuchowych. Szczególnym tego przykładem jest działanie jednego
ze zmysłów na poziomie meta (np. widzenie
obrazu i słyszenie opowieści o tym obrazie).
Zmiana reakcji nierozłącznego układu percepcji wzrokowo-słuchowej staje się zależna
od poziomu podatności jednego ze zmysłów
na perswazję, plastyczność wyobrażeniową
i płynność spostrzeżeniową. Pojemność
wizualna obrazu zmienia się proporcjonalnie
do objętości znaczeniowej dźwięku.

a given sense directly (e.g. the divergence
between seeing and hearing in image perception). The unattainable state of tabula
rasa of sensual perception becomes a starting point for the study of the mutual relations
between the status of initial associations and
the potential of concealing them by stimuli
originating from another sensual field. In LC,
the arbitrary lowest value of an association
induced by visual stimuli is subject to mediation by means of aural stimuli. A special
example is offered by the activity of one of
the senses on the meta level (e.g., viewing
an image and hearing a story about the same
image). A change in reaction of the indivisible
set of visual-aural perception becomes dependent on the level of vulnerability of one of
the senses to persuasion, imagination flexibility, and fluidity of observation. The visual
volume of the image changes proportionately
to the significative volume of the sound.

Alina Szapocznikow
Rysunek 41 / Drawing 41
ok. / ca 1970
rysunek / drawing
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↑
Zapis rozmowy na temat Rysunku 41 Aliny
Szapocznikow, odpowiadający jednej z plam
atramentowych testu Rorschacha
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↑
Transcript of a conversation about Alina
Szapocznikow’s Drawing 41, corresponding
to an inkblot in the Rorschach test

Przeprowadzenie chromatograficzne
(chrōma – barwa, gráphō – piszę) – proces
biochemiczny wykorzystujący zaburzenia

Chromatographic conduit (chrōma – colour,
gráphō – I write) – a biochemical process that
relies on disturbances in the electromagnetic

pola elektromagnetycznego (barwa, dźwięk
i in.). Ma na celu odizolowanie składników
w wysoce złożonych mieszaninach. Nasycanie składowych substancji jest nierównomierne (stąd charakterystyczne kształty
barwne danej całości poddanej PCh). Szczególny moment procesu to powstawanie tzw.
„blarytów” – nowych kształtów wytworzonych w procesie chromatografii.
W efekcie może się ujawnić rzadko występujący przykład synestetycznej transmutacji,
który barwę (widzianą) łączy nie tyle
z barwą (słyszaną), ale z określonym
kształtem (słyszanym).

field in highly complex mixtures. The saturation of constituent substances is uneven
(hence the characteristic colour shapes of
a given whole subjected to ChC). A special
moment in the process is the formation of the
so-called “blarities” – new shapes generated
in the process of chromatography. The effect
may consist in revealing a seldom occurring example of synesthetic transmutation,
which does not combine (visible) colour with
(audible) colour, but rather with a specific
(audible) shape.

Władysław Strzemiński
Bez tytułu, z cyklu: Twarze /
Untitled, from the cycle: Faces
1942
rysunek / drawing

↑
Fragment tabeli barw wybranych dźwięków
skali waltorni w Bez tytułu Władysława
Strzemińskiego

↑
Transcript of a conversation about Alina
Szapocznikow’s Drawing 41, corresponding
to an inkblot in the Rorschach test

Prometeusz: Poemat ognia, op. 60 (1910)
jest dziełem symfonicznym rosyjskiego kompozytora Aleksandra Skriabina na fortepian,
orkiestrę, chór i chromolę („organy barw”
skonstruowane przez Prestona Millara).
Po raz pierwszy użyto w nim akordu, który
przeszedł do historii jako „akord mistyczny” –
C, F♯, B♭, E, A, D [za portalem Wikipedia].

Prometheus: Poem of Fire, Op. 60 (1910) is
a symphonic work by the Russian composer
Alexander Scriabin for piano, orchestra,
optional choir, and Chromola (“colour organ”
invented by Preston Millar). It marked
the first use of the chord that went down in
history as the “mystic chord” – C, F♯, B♭, E, A, D
[based on the entry in Wikipedia].

Przeprowadzenie ekologiczne – najmłodsze
z przeprowadzeń, związane z równoważeniem elementów o przeciwnych wartościach,

Ecological conduit – the youngest conduit
related to the equalisation of elements with
opposite values, sometimes condescending-

czasem nazywane pobłażliwie „balansowaniem”. Powstało w wyniku zbliżenia
a) architektury (w tym: architektury wnętrz),
b) polityki, c) tzw. kulturowych studiów nad
pamięcią, d) botaniki, e) medycyny (w tym:
medycyny pracy, zdrowia publicznego, higieny fizycznej i psychicznej, rodzinnego dobrostanu). Właściwości: zarządzanie istniejącą
przestrzenią w celu równoważenia naturalnie pojawiających się w niej nierówności bez
umniejszania szans kolejnych pokoleń
na osiągnięcie podobnego stanu (tzw. „rozwój zrównoważony”). Procedura pochodna:
ekologia akustyczna (równowaga jako cisza,
nakładanie na siebie głośnych sygnałów
w celu ich wzajemnego zniesienia).

ly referred to as “balancing.” It emerged from
the crossroads of a) architecture (including
interior design), b) politics, c) the so-called
cultural studies on memory, d) botany,
e) medicine (including occupational healthcare, public health, physical and mental
hygiene, family well-being). Properties:
management of an existing space in order
to equalise naturally occurring inequalities
without reducing the chances of following
generations to achieve a similar state (socalled “sustainable development”). Derivative procedure: acoustic ecology (balance
as silence, overlap of loud signals for
the sake of their mutual elimination).

Mona Vătămanu & Florin Tudor
Deszcz [Ploaia] / Rain [Ploaia]

2005
rysunki / drawings
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←
Rozkład kierunków i prędkości wiatrów
na trzecim piętrze budynku mieszkalnego
na podstawie jednego z rysunków z cyklu
Deszcz Mony Vătămanu i Florina Tudora
←
Distribution of directions and speeds of wind
on an example storey of a four-storey building on the basis of a drawing from the cycle
Rain by Mona Vătămanu and Florin Tudor

Nicolae Ceaușescu: Halo / Hello
Elena Ceaușescu: Cisza / Quiet
NC: Halo, halo / Hello, hello
EC: Cisza / Quiet
NC: Halo / Hello
EC: Cisza / Quiet
NC: Halo, halo / Hello, hello
EC: Cisza / Quiet
NC: Halo, halo / Hello, hello
EC: Cisza / Quiet
NC: Halo / Hello
EC: Cisza / Quiet
NC: Halo, halo, towarzysze /
Hello, hello, comrades
EC: Cisza / Quiet
NC: Towarzysze, bądźcie cicho /
Comrades, be quiet

←
Ostatnie publiczne przemówienie
Nicolae i Eleny Ceaușescu do 80 tysięcy
zgromadzonych na wiecu w Bukareszcie,
21 grudnia 1989 (fragment)
←
The last public speech of Nicolae and Elena
Ceaușescu addressed to 80,000 people
gathered at a rally in Bucharest,
21 December 1989 (excerpt)

Przeprowadzenie ikonolatryczne (niegdyś,
w niepełnej formie, znane jako „portretowanie”, do dziś uznawane w niektórych trady-

Iconolatric conduit (formerly known in an
incomplete form as “portraying,” recognised
by some cultures up to the present day as

cjach za sposób na osiągnięcie nieśmiertelności) – najbardziej kompletny ze znanych
dziś modeli reprezentacji żyjącej osoby.
Poza elementami wizualnymi (proporcje
kształtów i kolorów itp.) uwzględnia aspekty
fizyczne (temperatura, pole elektromagnetyczne itp.), chemiczne (proporcje stanów
skupienia, skład chemiczny itp.), muzyczne
(rytmy, harmonie itp.) i inne. W PI wykorzystuje się niekiedy techniki transkrypcji muzycznych (przepisania muzyki skomponowanej na dany instrument na instrument inny)
ze względu na próbę utrzymania nieuchwytnej tożsamości dzieła pomimo przeniesienia
jej z jednego medium do drugiego.

a way to achieve immortality) – the most
complete model of representing a living person known today. Apart from visual elements
(proportions of shapes and colours, etc.),
it embraces physical (temperature, electromagnetic field, etc.), chemical (proportions
of states of matter, chemical composition,
etc.), musical (rhythms, harmonies, etc.),
and other aspects. IC sometimes relies on
music transcription techniques (transcribing
music composed for a given instrument to
another instrument) for the sake of attempting to sustain the elusive identity of the work
despite its transfer from one medium to
another.
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W roku 1980 Joseph Beuys przetopił złotą
koronę cara Iwana Groźnego w symbol
pokoju – zająca ze słońcem
Joseph Beuys
Beuys by Warhol
1980
grafika / graphic print

In 1980, Joseph Beuys melted down Tsar Ivan
the Terrible’s golden crown and recast it as
a symbol of peace – a hare with the sun
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↑
Wolfgang Amadeusz Mozart, Masońska
muzyka pogrzebowa (fragment)
↑
Wolfgang Amadeus Mozart, Masonic Funeral
Music (excerpt)

Przeprowadzenie astronomiczne (zwane
też informatycznym) – właściwy dla ery cyfrowej rodzaj transmutacji struktury wszech-

Astronomic conduit (also called
informatic) – a kind of transmutation of the
structure of the universe into sound, charac-

świata w dźwięk. Pierwowzorem PA jest
muzyka sfer, koncepcja filozoficzna uznająca
proporcje między planetami za wartość muzyczną (niekoniecznie słyszalną). W kulturach cyfrowych wszelkie zależności między
informacjami (nie tylko ich proporcje) mogą
podlegać: a) wizualizacji, b) sonifikacji, czyli
przekładaniu danych nie-dźwiękowych
na muzykę. Na sonifikację składa się kilka
modelowych procesów, w tym tzw. transmutacje typu „infra” (przeliczanie proporcji
pomiędzy elementami wewnętrznymi obiektów) i transformacje typu „inter” (przeliczanie proporcji pomiędzy obiektami).
Tzw. „hipoteza przekroczenia” mówi
o mikro-zmianie w proporcjach wszechświata zachodzącej poprzez przekroczenie progu
redundancji w generowaniu danych, osiągnięcie granic możliwości przeliczeniowych
i wreszcie zwiększenie stopnia zaszyfrowania przekazu.

teristic of the digital era. The prototype of AC
is music of the spheres, a philosophical concept that recognises proportions between
planets as a musical value (not necessarily
audible). In digital cultures, all relations
between information (not only their proportions) may be subject to: a) visualisation,
b) sonification, or translation of non-sonic
data into music. Sonification comprises several model processes, including the
so-called “infra-type” transmutations
(calculating proportions between internal elements of objects) and “inter-type”
transformations (calculating proportions
between objects). The so-called “transgression hypothesis” concerns a micro-change
in the proportions of the universe that occurs
through crossing the threshold of redundancy in generating data, reaching the limits
of computing power, and, finally, increasing
the level of encrypting the message.
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←
Mechanizm z Antikithery (Andikitiry)
– starożytny przyrząd mechaniczny zaprojektowany do obliczania pozycji ciał niebieskich. Datowany na lata 150–100 p.n.e.
Do czasu XVIII-wiecznych zegarów nie jest
znany żaden inny mechanizm o podobnym
stopniu złożoności [za portalem Wikipedia]
←
Antikithera Mechanism – ancient mechanical
device designed to calculate the positions of
celestial bodies. Dated to 150–100 BCE.
No other mechanism of similar complexity
was known until the era of 17th -century
clocks [based on an entry in Wikipedia]

Suzanne Treister
HEXEN 2.0 / Diagramy / Komputer – od
mechanizmu Antikithiry do kwantowej
telepatologii /
HEXEN 2.0 / Diagrams / The Computer From
the Antikythera Mechanism to Quantum
Telepathology
2009–2011
grafika / graphic print

↑
Podział pełnego rejestru tuby, puzonu
i waltorni na stopnie na podstawie przedniej
tablicy mechanizmu z Antikithery

↑
Division of a full register of tuba, trombone,
and French horn on the basis of the front
panel of the Antikithera Mechanism

Przeprowadzenie matematyczne – transmutacja optyczna stwierdzona po raz pierwszy
pod wpływem zaburzającego ostrość widze-

Mathematical conduit – optical transmutation observed for the first time under the
influence of deadly nightshade, which causes

nia działania pokrzyku wilczej jagody. PM
opiera się na obliczaniu proporcji pomiędzy
znakami graficznymi i na użyciu otrzymanej
w ten sposób wiedzy do określenia,
na podstawie jakich słów znaki te powstały.
Precyzja PM jest wątpliwa, a nazwa wzbudza
kontrowersje ze względu na odwołanie do
matematyki. Zdaniem wielu bardziej adekwatne byłoby mówienie o przeprowadzeniu
kryptograficznym; czasem mówi się o przeprowadzeniu werbalno-instrumentalnym,
gdyż znaki graficzne mogą stać się
na powrót (wyjściowymi) słowami, jeśli
będą wykonywane przez odpowiednie instrumenty z odpowiednią precyzją.

disturbance of visual acuity. MC relies on calculating proportions between graphic signs
and using the results to determine
the words on whose basis those signs came
into being. The precision of MC is doubtful and even stirs controversy due to its
reference to mathematics. Many believe
that it would be more adequate to talk about
cryptographic conduit, while verbal-instrumental conduit is also sometimes mentioned
as graphic signs may once again become
the (basic) words if they are performed with
appropriate instruments and with appropriate precision.

Bob Cobbing
Bez tytułu / Untitled
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↑
Diagram ukazujący możliwe zniekształcenie
widzenia pod wpływem pokrzyku wilczej
jagody

1976
grafika / graphic print

↑
The diagram shows potential disturbance
of vision under the influence of deadly
nightshade

Z czasem z początkowej formy czysto wokalnej blues zaczął przekształcać się w pieśń
wokalno-instrumentalną, śpiewaną z towarzyszeniem (najczęściej) gitary lub bandżo,
aż do powstania bluesów instrumentalnych
[za portalem Wikipedia]

In the course of time, blues began to transform from its original purely vocal form into
a vocal-instrumental song performed (most
often) to the accompaniment of guitar and/
or banjo, after which instrumental blues
emerged [based on an entry in Wikipedia]

↑
Skala bluesowa zbudowana w oparciu o proporcje substancji chemicznych wchodzących
w skład pokrzyku wilczej jagody
↑
Blues scale built on the basis of proportions
of chemical substances in deadly nightshade
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