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Mbaraka jest projektem skupiającym się w naszym
założeniu przede wszystkim na trzech zjawiskach –
obecności, pierwotności oraz zmysłowości. Bardziej od
interakcji widza z technologią interesowała nas interakcja
człowieka z człowiekiem, która zaczyna się już w tej
najbardziej pierwotnej i podstawowej formie –
bezpośredniego spotkania, przebywania razem w jednej
przestrzeni, gdzie drugi człowiek jest dla nas niewiadomą,
Tajemnicą, która mobilizuje i wyostrza nasze postrzeganie
zmysłowe, uruchamia pierwotne odruchy, instynkty...
Jakub Falkowski – rocznik 1984; obecnie studiuję
intermedia na wydziale rzeźby Akademii Sztuk Pięknych
w Krakowie, wcześniej
ukończyłem wydział aktorski tutejszej PWST, po drodze
zahaczając oficjalnie, o religioznawstwo na UJ –
niezwykle mnie inspirującą i zajmującą dyscyplinę.
Współpracuję z Teatrem Nowym w Krakowie. Oprócz
grania na scenie zajmuję się m.in. fotografią i wideo oraz
organizowaniem wystaw (obecnie wystawa Bazgrołów
Aktorskich w Przestrzeni STSW w Warszawie). Sztukę
lubię postrzegać jako niezłą możliwość do zadawania
pytań o życie.
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uczył się gry na skrzypcach i fortepianie w Szkołach
Muzycznych I i II stopnia w Wejherowie i Gdańsku; w
2001 roku rozpoczął studia na Politechnice Gdańskiej na
Wydziale Mechaniki, rok później przeniósł się do
Krakowa. W latach 2002-2004 studiował kompozycję na
Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie prof. Marka
Stachowskiego, następnie uzyskał tytuł magistra w klasie
kompozycji prof. Zbigniewa Bujarskiego; obecnie studiuje
na kompozycję na studiach III-go stopnia w klasie prof. dr
hab. Krzysztofa Pendereckiego; w 2005 roku studiował
kompozycje w Staatliche Musikhochschule Stuttgart w
ramach
programu
stypendialnego
SOCRATES/ERASMUS; otrzymał stypendium Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego za wyróżniające
osiągnięca w nauce. Współpracował z Państwową Wyższą
Szkołą Teatralną w Krakowie, Akademią Teatralną w
Warszawie, Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim w
Grańsku oraz IMEB w Bourges (Francja); jest autorem
muzyki instrumentalnej, wokalnej, operowej, muzyki do
teatru i filmu; zajmował się także sztuką wideo,
performance'em i muzyką elektroakustyczną.
Jego twórczość była prezentowana na Festiwalu
Kompozytorów Krakowskich, Targach Edukacji w
Warszawie i Poznaniu, Festiwalu Audio Art w Krakowie,
Festiwalu Malta w Poznaniu, Koncercie Jubileuszu 50ciolecia Powstania Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego,
Festiwalu SYNTHESE 2008 w Bourges (Francja) oraz
Festiwalu Introspekce nové hudby w Pradze. Jest
tegorocznym laureatem Konkursu Kompozytorskiego im.
prof. Stachowskiego w Krakowie.
Piotr Madej
[od dwóch lat uczestniczy w zajęciach SME,
absolwent Policealnego Studium Techników
Stroicieli i Operatorów Dźwięku w Krakowie,
wcześniej ukończył klasę skrzypiec w szkole muz. I st.
Im M. Karłowicza w Krakowie.]
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Phi Waves - Fala dźwiękowa o określonej
częstotliwości rozchodząca się w konkretnym
ośrodku tworzy fizyczną reakcję. Dostrzegalne
efekty tego fenomenu ukazują właściwości fali i
fizyczną charakterystykę medium.
Phi Waves (Kształty Pi) ukazują naturalne
uporządkowanie analogiczne do struktury
komórkowej roślin i życia organicznego, i jego
wielkie bogactwo wzorców w sztuce i architekturze.
Phi Waves jest instalacją audiowizualną na dźwięki,
światło i materię.
Phi jest grecką literą oznaczającą Złoty Podział
Odcinka. Złoty Podział jest stałą matematyczną i
wydaje się być naturalną lidealną liczbą. Jest
wszędzie wokół nas, od przedmiotów codziennego
użytku do architektury, sztuki i dźwięku. Wielu
architektów i artystów stosuje jego proporcje w
swoich projektach. Jest udowodnione, że żadna
liczba nie posiada tak unikalnych właściwości jak
Złoty Podział,; fascynuje ludzi od tysięcy lat.
Phi Waves jest inspirowana także przez Cymatics,
badaniami naukowymi Dr Hansa Jenny (1904 –
1972) nad drganiami materii. Wspólnie z Sir Peter
Guy Mannersem udokumentowali swoje prace w
serii nagrań wideo. Niektóre ze zdjęć pochodzą z
tych właśnie nagrań wideo.

Phi Waves - A sound wave passing through a
certain medium at a specific frequency elicits a
physical response. The observable effects of this
phenomenon are determined by the properties of
the wave and the physical characteristics of the
medium.
Phi Waves also demonstrates natural organization
analogous to cellular structures of plants and
organic life, and its wide variety of patterns can
also be found throughout art and architecture.
Phi Waves is an audio-visual installation using
sound, light and matter.
Phi is the Greek letter that represents the Golden
Ratio. The Golden Ratio, also known as the divine
proportion, is a mathematical constant and seems
to be Natureʼs ideal number. It is all around us,
from everyday objects to architecture, art and
sound. Many architects and artists have employed
this ratio in to their designs.
It is argued that no other number contains the
same unique properties as the Golden Ratio; it has
fascinated people for thousands of years.
Phi Waves also takes inspiration from Cymatics, a
scientific study of vibration on matter by Dr Hans
Jenny [1904-1972]. Together with Sir Peter Guy
Manners they documented their work in a series of
videos. Some of the images on display have been
captured from these videos.
Phi Waves is by Clare Armiger
Please cotact: phloem79@gmail.com
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MY Krakow Brighton LondonAUD IO EXPER IENC E
Mój projek t jes t ins talac ją
dżwiękową zawierającą odgłosy
trzec h mias t. Pr ojek t dotyczy mnie,
podobnie jak dziennik lub widokówka
przesłana rodzinie z wakacji.
Instalacja zwiera trzy oddz ielne (ok .
½ godziny) pętle, słuchawki i
wygodne miesjce do siedzenia.
Każda pętla oznacza wybrane przez
mnie mias ta: Kraków , Londyn i
Brighton. Nagrania z aw ierają dźw ięki
codziennego życ ia tyc h miast.
Publiczność nie ma w pły wu na to
czego słucha. Trzy wygodne krzesła
są ukry te za z as łonami w spomagając
process wsłuchiwania się w dźwięki
mias t. Cały pomy sł doty czy
słuchania bardziej uważnego świata
wokół. Trzy moje os tatnie lata to
wiele podróży pomiędzy ty mi trz ema
mias tami. Podcz as tych podr óży
zauważyłam jak wielki wpływ miały
na mnie i jak róż ne dż więk i te mias ta
posiadają.
My project is a sound installation comprised of
captured soundscapes from three cities. It is a
project about me, similar to a diary or a postcard
that is sent to a family from holidays.
The installation consists of three separate (about
half an hour in length) loops, headphones and a
comfortable seating area. Each loop is assigned
to my chosen city - Krakow, London or Brighton.
The recordings contain sounds from every day
life in those cities. The audience has no control
over what kind of sounds they are going to listen
to. Three comfortable chairs are hidden behind
curtains which should help the audience focus
more on the sounds coming from the
headphones next to each chair.
The whole idea behind My Audio Experience is
to persuade the audience to listen more carefully
to the world around them. In my last three years I
have travelled a lot between Krakow, London
and Brighton. Through these trips I have realized
how much of an influence each one has had on
me, and how different the soundscape in each
city is. We can easily tell the visual differences
between the landscapes in these places, but we
are not really aware of the sounds from them.
During the process of recording I wondered what
kind of sounds I would like to capture. I asked
questions such as whether it should be the
London tube or Krakowʼs tramway. I thought for
this project that the sounds should be as unusual
as possible. I did not want them to be too
obvious as using typical sounds would not make
for such an interesting experience. I do not think
people would be touched enough by familiar
sounds, to then think about their own
soundscapes afterwards.
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