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Elżbieta Sikora - Flashback Hommage a Pierre Schaeffer (1997) 4:40 

Jan Skorupa - Seimeitai (2020) 7:58 

Piotr Kamiński - mutyzm wybiórczy (2020) 6:30 

Katarzyna Podpora/Max Kohyt - Empty Words Chapel Music [2.] (2017) 8:14 
 https://www.youtube.com/watch?v=r9GoXce-o9Y 

Dariusz Mazurowski - Far Beyond the Heliopause (2013) 4:35 

Krzysztof Topolski - Modern Drummer (2020) 8:03 

Dorota Błaszczak - Audio Tape Palimpsest (2020) 2:57 

Anna Zielińska - Electroziółka (2019) fragment (IX) 5:05 
 https://www.youtube.com/watch?v=qzfzzQIbRLk.  (34:30-39:35) 

Lidia Zielińska - Just Too Many Words (2001) 9:39 

Konrad Gęca - Sztuka wyborów (2018) 8:32 
 https://www.youtube.com/watch?
v=8JLSuYXUSkg&fbclid=IwAR1aQsYmmsJeHCAJ0vJZJNU1YYjjwCfZYIYYq9uqU
F4K2h8sOozaXFpPqZs 

Teoniki Rożynek - Scream (2020)  

Tomasz Prasqual - Infolia (2020) 6:29 

Piotr Grella-Możejko - Chee Meng [Remastered] 

Roman Bromboszcz - flight of nosferatu (2020) 2:36, embryo (2018/2020) 6:28 

Marcin Rupociński - RndChck Variations (2020) 10:00 

Edward Sielicki - Nostalgia do nieskończoności (2003-2010) 8:19 

Marcin Wierzbicki -  The World: an Imaginary Place between Creation and 
Destruction na taśmę (2001) 4:57 

Piotr Madej - Ephemeris 7:22 

Kacper Ziemianin - (2020) 3:45 3.5bpm 

https://www.youtube.com/watch?v=r9GoXce-o9Y
https://www.youtube.com/watch?v=qzfzzQIbRLk
https://www.youtube.com/watch?v=8JLSuYXUSkg&fbclid=IwAR1aQsYmmsJeHCAJ0vJZJNU1YYjjwCfZYIYYq9uqUF4K2h8sOozaXFpPqZs
https://www.youtube.com/watch?v=8JLSuYXUSkg&fbclid=IwAR1aQsYmmsJeHCAJ0vJZJNU1YYjjwCfZYIYYq9uqUF4K2h8sOozaXFpPqZs
https://www.youtube.com/watch?v=8JLSuYXUSkg&fbclid=IwAR1aQsYmmsJeHCAJ0vJZJNU1YYjjwCfZYIYYq9uqUF4K2h8sOozaXFpPqZs
https://drive.google.com/u/0/open?id=1GFaWyWNKvDMdj9Kq0-2tIX0uyxcQrssL


 

 
Jan Skorupa Kompozytor, artysta dźwiękowy, realizator dźwięku. Absolwent Akustyki na 
wydziale fizyki UAM oraz Kompozycji Elektroakustycznej na wydziale Kompozycji, 
Dyrygentury, Teorii Muzyki i Rytmiki na Poznańskiej Akademii Muzycznej, gdzie dalej 
kontynuuje studia na kierunku Kompozycja. Stypendysta Marszałka Województwa 
Wielkopolskiego. Stypendysta programu Młoda Polska 2019 w ramach, którego 
współtworzył spektakl interaktywny: Musica Posthumana. Laureat I miejsca 2. 
ogólnopolskiego konkursu kompozytorskiego im. Józefa Patkowskiego. Jako kompozytor 
inspiruje się zmiennością oraz ulotnością dźwięku, jego organicznością i permanentną 
ewolucją. Ideę tę stara się realizować zarówno w domenie muzyki instrumentalnej, 
elektronicznej jak i w formie instalacji dźwiękowych. 
Seimeitai ⽣生命体 (sei Mei tai forma życia, life-form) 

Piotr Kamiński - mutyzm wybiórczy (2020) 6:30 
Piotr Kamiński - absolwent kulturoznawstwa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika 
w Toruniu i socjologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 
Obecnie doktorant tego uniwersytetu w zakresie nauk społecznych i student 
kompozycji elektroakustycznej na poznańskiej Akademii Muzycznej. Poza 
muzyką elektroakustyczną wśród jego zainteresowań leży wokalistyka 
eksperymentalna, design research oraz badania nad wiedzą ucieleśnioną. 
Mutyzm wybiórczy - Inspiracją dla powstania utworu mutyzm wybiórczy stanowiła 
antropologiczna opozycja ludzkie - nieludzkie. To, co ludzkie reprezentowane jest przez 
instrumenty wymagające oddechu do wydobycia dźwięku, czyli drewniany flet i 
ceramiczna okaryna. Elementy nieludzkie kryją się za przetworzonym głosem, który 
próbuje uczłowieczyć się poprzez dyskretne dźwięki oddechu czy przełykania śliny. 
Znaczące są także okresy ciszy oraz milczenia, wyłaniania się i  zanikania. W wyniku 
dialogu zniekształconych głosów z instrumentami dochodzi do ostatecznego zduszenia i 
zagłuszenia tych ostatnich. 
•
duet PODPORA/KOHYT – Katarzyna Podpora, Max Kohyt - Chapel Music [2.] 
[Max Kohyt - elektronika, OP-1; Katarzyna Podpora - harmonium indyjskie, cytra 
preparowana, kamienie, misa ceramiczna; odgłosy ptaków - rzeczywiste]; nagranie 
dokonane w 2017 roku w kaplicy w Wielu, sytuacja nagraniowa stworzona spontanicznie, 



zarejestrowane utwory elektroakustyczne [prezentujemy drugi z cyklu]  w całości 
improwizowane;  

Nie jest łatwo znaleźć przestrzeń, która od razu wydaje się idealna by grać, by z miejsca 
przejść do stanu najgłębszej koncentracji; i chociaż pojechaliśmy do Wiela z całkiem 
innymi planami (otoczyć się mikrofonami w warunkach możliwie studyjnych), wchodząc 
do tej kaplicy - jedynej z kilku kalwaryjnych kaplic otwartych tego dnia - natychmiast to 
poczuliśmy; wróciliśmy więc do niej przed zmierzchem - z instrumentami, parą 
mikrofonów i rejestratorem, by zagrać i łącząc nasze dźwięki z architekturą kaplicy oraz 
wpływającymi tam odgłosami przyrody, wyrazić najgłębszy szacunek dla tego miejsca.  
Zarejestrowaliśmy 5 utworów, które złożyły się na cykl Chapel Music  https://
podporakohyt.bandcamp.com/album/chapel-music 

Dariusz Mazurowski - Far Beyond the Heliopause (short edit)  
(wideo w reżyserii Romana Przylipiaka) 
DM jest urodzonym i obecnie mieszkającym w Gdańsku polskim kompozytorem muzyki 
elektroakustycznej, producentem i wykonawcą. W swoich utworach wykorzystuje zarówno 
instrumenty analogowe, jak i współczesną technologię cyfrową oraz możliwości oferowane 
przez komputery – łącząc dźwięki elektroniczne z materiałem konkretnym, pochodzących 
z nagrań mikrofonowych, próbkami (sampling). Jego podejście charakteryzuje się pewnym 
dynamizmem, wyrażającym się choćby poprzez stosowanie środków live electronic, czy 
realizowaną na żywo dyfuzję dźwięku za pośrednictwem wielokanałowych systemów 
nagłośnieniowych. Muzyka Dariusza Mazurowskiego była prezentowana przez stacje 
radiowe na całym świecie, wykonywana na festiwalach i podczas innych wydarzeń w 
Europie, Ameryce Północnej, Południowej i Azji. W ostatnim czasie brał udział m. in. w 
następujących wydarzeniach: Audio Art (Kraków 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 
2018), MUSICACOUSTICA (Pekin 2012), Rezonans (Kraków 2013), ohrenhoch der 
Geräuschladen (Berlin, 2012, 2014), Echofluxx14 (Praga 2014), LEMESG (Sankt 
Petersburg 2014), Music for No Tape / ERARTA (Sankt Petersburg 2014), ICMC / SMC 
(Ateny 2014), Cross-Art 2015 (Sankt Petersburg 2015), CIME 2015 (Lizbona), MUSLAB 
2015 (Buenos Aires), NYCEMF 2016 (Nowy Jork), Visiones Sonoras 2016 (Morelia / 
Meksyk), MUSLAB 2016 (Meksyk), CCM Sonic Explorations 2016 (Cincinnati), NYCEMF 
2017 (Nowy Jork), TIES 2017 (Toronto), CIME 2017 (Moskwa), Brussels Electronic 
Marathon 2017, Screen&Sound 2017 (Kraków), MUSLAB 2017 (Meksyk), Festival de Arte 
Nuevo 2017 (Chihuahua, Meksyk), Vox Electronica 2018 (Lwów), EM-VISIA 2018 (Kijów), 
Wiosna elektroakustyczna 2018 (Rethymnon, Kreta), NYCEMF 2018 (Nowy Jork), 
digitIZMir / 4 (Izmir, Turcja), IV Krakowski Festiwal Akordeonowy (Kraków), Screen&Sound 
2018 (Kraków), MUSICACOUSTICA 2018 (Pekin), ICMC / NYCEMF 2019 (Nowy Jork), 
Zbliżenia 2019 (Gdańsk), Acousmonium / CIME 2019 (Kraków), Electroacústica del 
mundo: Polonia 2019 (Casa del Lago UNAM, Meksyk), NYCEMF 2020 (edycja online, z 
powodu pandemii), CIME 2020 (edycja online), digitIZMir 6 (edycja online) i innych. Jego 
kompozycje ukazały się na wielu płytach (CD i DVD), w tym między innymi : Pseudaria / 
Divertimento, Different Types of Fallacies, Back in Time, Non Acoustic Symphony i Hidden 
Dimensions. 
(ENG) The original (longer) version of Far Beyond the Heliopause is the sixth part of Non 
Acoustic Symphony, a large-scale electroacoustic composition (in seven parts, each 
having its own dramatic structure and profile). Each part may be presented as a separate 
piece. As the composition is also a kind of musical voyage through time and space, one 
could loosely connote titles with the famous Voyager (1 and 2) space missions. My goal is 
not to affix any specifically detailed description, but to encourage evocations in the listener. 
It is a treatise on the nature and coexistence of various sounds. The sounds have been 
processed to such a degree that their sources are virtually impossible to recognize. This 

https://podporakohyt.bandcamp.com/album/chapel-music
https://podporakohyt.bandcamp.com/album/chapel-music


palette is further enriched with many examples of hybrid sounds, collected from various 
sources, and processed with analog and digital tools. The music was composed and 
recorded at the De eM Studio, between late 2011 and August 2013, and then finally mixed 
in September 2013. Premiere performance of the complete Non Acoustic Symphony: 
ERARTA Museum of Contemporary Art (Grand Hall), St. Petersburg, June, 29, 2014. 
Special, short edit was commissioned by the Screen & Sound Festival in 2017. With the 
video directed by Roman Przylipiak won several awards: Screen & Sound Festival 2017 – 
Special Jury Award & Audience Award, Yach 2017, Merida Film Festival, Mexico – Best 
Experimental Award 2019. 

Krzysztof Topolski - Modern Drummer  
KT Perkusista, elektroakustyczny improwizator, autor soundartowych projektów, kurator.  
W jego pracy kluczowe pojęcia to noise, soundscape i groove. Interesują go poszukiwania 
w sferze perkusji oraz live electronic, muzyka improwizowana i elektroakustyczna, 
komponuje przy użyciu komputera, tworzy instalacje dźwiękowe oraz realizuje nagrania 
terenowe. Organizuje prezentacje i wykłady poświęcone muzyce współczesnej, 
akustycznej ekologii i sztuce dźwięku oraz prowadzi warsztaty. Był kuratorem festiwalu 
Soundplay 2014 oraz cyklu  warsztatów Dźwiękowiska w CSW Łaźnia w Gdańsku. Z 
saksofonistą Tomaszem Dudą tworzy projekt Arszyn / Duda. Prezentował swoją muzykę w 
wielu krajach Europy oraz w USA. Publikował nagrania w takich wytwórniach jak, 
Sangoplasmo, Post_Post, Nefryt, Monotype, Audiotong, Sqrt, Lado ABC, Plg, 
Konkretourist, Pwalacz Perski. Plaża Zachodnia, Gustaff rec. 
krzysztoftopolski.wordpress.com 

Dorota Błaszczak - Audio Tape Palimpsest 
(Powstał dla Earlid Liminal Sounds http://www.earlid.org) 
Dorota Błaszczak – realizatorka dźwięku, również interaktywnego. Prowadzi zajęcia 
„Dźwięk interaktywny” na Uniwersytecie Muzycznym w Warszawie. Pracuje przy 
zbiorach dźwiękowych Archiwum Polskiego Radia. 
The tape can be reused, creating a new sound image within the magnetic layer. The 
traces of older recordings may be found before the beginning and after the end of the 
new recording when the tape was not erased. 
Several real audio snippets of “found footage” surrounding recordings were collected 
from the tapes while digitizing radio archives. Different tape speed, different direction of 

http://www.earlid.org


the old recording on reel-to-reel tape had created unexpected edits with the new mat

* erial. 
    

Anna Zielińska - ElectroZiółka to autorski projekt skrzypaczki i improwizatorki Anny 
Zielińskiej, wykonywany przez nią na żywo. Inspirację stanowi szeroko rozumiana natura 
kontrastująca z elektroniką oraz - podobnie jak w dotychczasowym życiu artystycznym 
Anny Zielińskiej - podróże i interakcja ze słuchaczami podczas koncertów. ElectroZiółka 
grane na żywo proponują uczestnikom wędrówkę po zakamarkach duszy i refleksję na 
temat własnych relacji z otoczeniem. Z racji zdrowotnych właściwości ziółek i „żywego” 
kontaktu z publicznością podczas koncertów, autorka projektu ma nadzieję na 
konstruktywne ukojenie chociaż części niepokojów.  
Anna Zielińska - skrzypaczka, improwizatorka, twórca muzyki do performance’ów, 
instalacji, filmów i spektakli teatralnych, kurator wydarzeń artystycznych, absolwentka 
Akademii Muzycznej w Poznaniu (2001). Dokonała kilkudziesięciu polskich i światowych 
prawykonań utworów solowych, z orkiestrą i z elektroniką powstałych w XX i XXI wieku 
oraz wielu prezentacji utworów polskich za granicą, a także nagrań dla Polskiego Radia i 
stacji radiowych i telewizyjnych w Europie, Azji i obu Amerykach. 
Szczególny obszar zainteresowań Anny Zielińskiej stanowi wykorzystująca różne źródła 
dźwięku improwizacja solowa oraz zespołowa. Współpracowała z takimi artystami jak 
m.in. Marek Chołoniewski, Hamid Drake, Izabella Gustowska, Krzysztof Herdzin, Jacek 
Buhl, Rafał Iwański, Wojtek Jachna, Peter Ole Jorgensen, Cezary Konrad, Wojciech 
Kosma, Olga Magieres, Rafał Mazur, Peter Friis Nielsen, Witold Oleszak, Zdzisław Piernik, 
Herb Robertson, Janusz Stolarski, Viktor Toth, Mikołaj Trzaska, Adam Walny, Wu Wei, 
Tadeusz Wierzbicki. W roku 2001 była stypendystką niemieckiego zespołu musikFabrik i 
uczestniczyła w warsztatach improwizacji Earle Browna.  
Koncertowała m.in. w Chile, Francji, Meksyku, Czechach, Estonii, Grecji, Niemczech, 
Portugalii, Danii, Holandii, Włoszech, Brazylii, Argentynie, Izraelu, Indonezji, Chinach, 
Palestynie, na Kubie, Ukrainie, Białorusi i Tajwanie. 
Jako muzyk klasyczny grała w Bayerische Rundfunk Orchesterakademie pod dyrekcją 
Mścisława Rostropowicza, orkiestrze Festiwalu Wielkanocnego w Bayreuth, Jeunesses 
Musicales World Orchestra, RIAS (Deutsche Radio) Jugendorchester i Nationaal Jeugd 
Orkest. Od 2000 stale współpracuje z Dresdner Sinfoniker.  
Dwukrotnie uzyskała stypendium twórcze Ministra Kultury RP. 



Od 2006 jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Muzyki Elektroakustycznej.  
www.annazielinska.wordpress.com 

Lidia Zielińska – Just Too Many Words  
Polish composer, professor of composition and director of the Electroacoustic Music 
Studio at the Academy of Music in Poznan; numerous awards for orchestral music, 
multimedia, electroacoustic works; books, articles, papers, guest lectures (topics: 
sound and music, acoustic ecology, Polish experimental music, traditional Japan 
music), summer courses, workshops in Europe, both Americas, China, Japan, New 
Zealand; electroacoustic compositions realized at the EMS Stockholm, SE PR 
Warsaw, IPEM/BRT Gent, ZKM Karlsruhe, Experimentalstudio des SWR Freiburg; 
vice-president of the Polish Society for Electroacoustic Music, former vice-president 
of the Polish Composers’ Union, programming committee member of the “Warsaw 
Autumn” Festival. 
JUST TOO MANY WORDS was born from the excess of words in the TV news and 
comments. How and to such extent it is worth anaesthetising yourself to keep away 
from the streams of words and at the same time not to miss anything important from 
the current moment?  
None of the events during the day I was recording the materials for my piece, had 
any importance for this world’s fate, there were an ordinary journalist food, a matter 
to fill in an air time, thus, an empty talking only. I was not under any historical 
pressure, so I could handle unceremonious with the recorded materials.  
In this piece there is no place for a silence – from the ‘ideological’ (subject of the 
piece) but also technical reasons. The only moments of silence show that silence is 
also dirty, seems to be a second-hand product, which discloses an information 
noise pollution of each piece of environment. For me the only reasonable 
compositional procedure not to bore the audience was to build the whole piece from 
the planes of different textures, referring to different ways of speech perception.  
Awarded at emsPrize 2001 contest for text-sound composition (Stockholm). 

• Rozpięte na osi czasu studium jednostki zanużonej w systemie pokrętnych norm i regulacji, świecie 
opanowanym przez entropię. Minimalistyczna a jednocześnie monumentalna warstwa wizualna 
stanowi tu jedynie tło dla porwanej, chaotycznej ścieżki dźwiękowej. A może dźwięk jest tylko tłem, to 
co istotne rozgrywa się zaś w sferze obrazu? Konstrukcją utworu czasem rządzi żelazna logika, 
innym razem ustępuje ona miejsca skrótom myślowym, skojarzeniom, błędom, działaniu przypadku. 
Sztuka wyborów konfrontuje widza ze światem niemożliwym do okiełznania. Każdy wchłania jedynie 
strzępy informacji, tworzy swoje połączenia, każdy utka dla siebie coś innego. 

Zgłoszenie kompozycji elektroakustycznej do koncertu elektroakustycznego 
PSeME Online 281120 w ramach Walnego Zebrania PSeME 28.11.2020

Proszę wypełnić dane poniżej dotyczące jednej kompozycji elektroakustycznej 
o długości trwania do 10 min. jako zgłoszenie do Koncertu PSeME Online dnia 
28 listopada 2020 podczas Walnego Zebrania PSeME.
Proszę o przesłanie utworu do 27 listopada 2020 na dysk wirtualny 
GoogleDrive, Dropbox itp. z aktywnym linkiem na adres: pseme@pseme.com  z 
dopiskiem PSeME Online 281120.

mailto:pseme@pseme.com


• Tytuł:  
• Rok: 1) 2018/2020
• 2) 2020
• Czas trwania: 1) 2:36 2) 6:28
• Roman Bromboszcz - muzyk, kompozytor, artysta. Ur w 1976 roku. 

Współtworzy projekty sieciowe, zajmuje się intermedialnością i 
postmediami. Wydaje muzykę dla różnych mikrowydawnictw na różnych 
nośnikach: kasety, dyskietki, w planach album na karcie SD. 

•
• 1)  embryo  (2020)  -  narodziny kosmosu samozapłodnionego, zapłon, który 

przechodzi w iskrę, która się skrapla; powstaje życie w komórce, w 
wyniku przemiany pierwiastków; hel spala się w ob łokach 
deterytorializując kolonie.

• 2) flight of Nosferatu (2018/2020) - nawiązanie do lotu Nosferatu 
widzianego w powietrzu, jak pokonuje prawo grawitacji, w jaki sposób 
pokonuje prawa przyrody, stając się istotą nadprzyrodzoną, ale 
jednocześnie obcą, inną, niepokonaną jako coś, co istnieje wiecznie

• zdjęcie w załączniku
• Krótki życiorys: muzyk, kompozytor, artysta. Ur w 1976 roku. 

Współtworzy projekty sieciowe, zajmuje się intermedialnością i 
postmediami. Wydaje muzykę dla różnych mikrowydawnictw na różnych 
nośnikach: kasety, dyskietki, w planach album na karcie SD. 

•


