
Skrócony opis pracy doktorskiej (streszczenie)

Spektakl Przenikanie na taniec, zespół kameralny i media elektroniczne. 

Rola muzyki w sztuce intermedialnej. 

Rozprawa  poświęcona  jest  roli  muzyki  w  sztuce  intermedialnej  m.in.  na  przykładzie

spektaklu  Przenikanie. Praca ta  ma charakter  połączenia  aktu  twórczego z  aspektami

badawczymi  w  celu  głębszego  rozpoznania  koncepcji  i  wewnętrznej  struktury  sztuki

intermedialnej.  Przedstawiam uzasadnienie  wyboru tematu,  wyjaśniam  pojęcie  sztuki

intermedialnej  oraz  multimedialnej,  a  także podejmuję  dyskurs  na temat  roli  muzyki  w

sztuce  nowych  mediów  w  XX  i  XXI  wieku.  Przedstawiam  wybrane  formy  sztuki

współczesnej,  które  stanowią  odniesienie  do  mojego  utworu:  performance,  happening,

instalacja,  taniec  współczesny,  teatr  instrumentalny,  film  eksperymentalny  i  wideo  art.

Badam także związki  sztuki  intermedialnej  i  multimedialnej,  których definicje często są

błędnie  interpretowane.  Omawiam  także analizę  spektaklu  Przenikanie  jak  i  jego

interpretację.  Analiza  dotyczy  kształtowania  przebiegu  muzycznego  w  czasie, a  także

przenikania  trzech  podstawowych  mediów  -  wideo,  tańca  i  warstwy  elektronicznej.

Natomiast  interpretacja  dotyczy  zagadnień  związanych  z  brzmieniem i  kształtowaniem

ekspresji.  Przedstawiam  także syntetyczne  ujęcie  wizji  muzycznego  spektaklu

intermedialnego. 
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Abstract 

Spectacle Przenikanie for dance, chamber ensemble and electronic media.

The role of music in intermedia art. 

The dissertation aims to investigate the role of music in intermedia art, including on

the example of the spectacle Przenikanie. This work is a combination of a creative act with

research aspects to deepen the concept and internal structure of intermedia art. I explain

the concept of intermedia and multimedia art, and undertake a discourse on the role of

music in the art of new media in the 20th and 21st century. I present selected forms of

contemporary art that make reference to my work: performance, happening, installation,

contemporary  dance,  instrumental  theater,  experimental  film and  video  art.  I  am also

investigating the relationships between intermedia and multimedia art, whose definitions

are often misinterpreted. I also discuss the analysis of the spectacle  Przenikanie  and its

interpretation. The analysis concerns the shaping of the musical structures and factures,

as  well  as  crossing  three  basic  media  -  video,  dance  and  electronic  layer.  The

interpretation, on the other hand, concerns issues related to sound and expression. I also

present a synthetic approach to the vision of a musical intermedia spectacle.


