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REZONANS ENERGETYCZNY
performance

Anna Jêdrzejewska (1971) studiowa³a kompozycjê
pod kierunkiem Bogus³awa Schaeffera w Akademii Mu-
zycznej w Krakowie, pracowa³a w Studio Muzyki Elektro-
nicznej i Komputerowej AM pod kierunkiem Marka Cho-
³oniewskiego oraz studiu rzeŸby multimedialnej ASP pod
kierunkiem Antoniego Porczaka. Bra³a udzia³ w Miêdzy-
narodowych Kursach Muzyki Wspó³czesnej w Schwazu,
Stuttgarcie, Krakowie, Gdañsku i Katowicach. Wspó³pracuje
z Teatrem Performer, realizuje projekty artystyczne
w Saluluekip – duecie improwizuj¹cych kompozytorów.

Robert Jêdrzejewski (1976) studiowa³ wiolonczelê
w klasie Z. £apiñskiego oraz kompozycjê pod kierunkiem
B. Schaeffera. Uczestniczy³ w kursach wykonawstwa muzyki
wspó³czesnej w Krakowie Stuttgarcie, Avignon (IRCAM).
Jest stypendyst¹ Fundacji P³ockiej. Wspó³pracuje z Te-
atrem Performer, realizuje projekty artystyczne w Salu-
luekip – duecie improwizuj¹cych kompozytorów.

Wojciech Stanis³aw Skowronek – student II roku
ASP we Wroc³awiu, tancerz, performer, plastyk, ekono-
mista, germanista.

Saluluekip to duet improwizuj¹cych kompozytorów –
Anna i Robert Jêdrzejewscy. Zespó³ powsta³ w Akade-
mii Muzycznej w Krakowie w roku 1997. Dzia³a na po-
graniczu muzyki intuitywnej, komputerowej i elektronicz-
nej oraz audio art. Wyst¹pieniom towarzyszy najczêœciej
performance lub video art. Czerpi¹c wiedzê z muzyki
wspó³czesnej i buduj¹c w³asne struktury prezentuje cie-
kawy, oryginalny jêzyk artystyczny. Grupa umieszcza swe
dzia³ania w szerokim spektrum: od prawykonañ kompo-
zycji wspó³czesnych twórców, przez w³asne prezentacje
do muzyki teatralnej i operowej.

Anna Jêdrzejewska (1971) studied composition (prof.
B. Schaeffer) at the Krakow Academy of Music and worked
with M. Cho³oniewski at the Electroacoustic Music Studio
of AM. Studied also multimedia sculpture with prof. A.
Porczak at the Fine Arts Academy in Krakow. She
participated at new music courses in Schwaz, Stuttgart,
Kraków, Gdañsk and Warsaw. She works with Perfor-
mer Theatre, creates art projects in Saluluekip – duo
of improvising composers.

Robert Jêdrzejewski (1976) studied cello with prof.
Z. £apiñski and composition with B. Schaeffer at the Kraków
Academy of Music. He participated in new music cour-
ses in Stuttgart, Kraków, Gdañsk, Avignion (IRCAM). He
was a scholar of the P³ock Foundation. He works with
Performer Theatre, creates art projects in Saluluekip –
duo of improvising composers.

Wojciech Stanis³aw Skowronek studies in ASP in
Wroc³aw, dancer, performer, artist, economist, germanist.

Saluluekip is a duo of improvising composers Anna &
Robert  Jêdrzejewski. The group was found at the Kra-
ków Academy of Music in 1997 and is active in the field
of intuitive, computer and electronic music, as well as audio
art. Their gigs are connected with performance & video
art. Based on the experience of contemporary music and
creating their own structures they built their own original
language. Their activity are based on premiere performances
of contemporary music composers through their own
presentation to theatre and opera music.



Rezonans energetyczny

1. Celem prezentacji jest poszukiwanie takiego doœwiad-
czenia prawdy, które przekracza obszar kontrolowa-
ny przez naukow¹ metodykê.

2. W sztuce cz³owiek spotyka sam siebie, duch ducha.

3. Sztuka staje siê w³asn¹ perspektyw¹ i zg³asza w³asne
roszczenia do autonomicznego panowania. Granice rze-
czywistoœci zostaj¹ przekroczone.

4. Metoda pojawia siê jako odpowiedŸ na najwy¿sze po-
czucie koniecznoœci wyra¿enia prawdy, prawda poja-
wia siê jako sens ¿ycia.

5. Intuicja g³êbiej siêga i znajduje drogê dŸwiêkom. DŸwiêk
jest konsekwencj¹ otwarcia siê na nieznane.

6. Czy w sztuce nie ma ¿adnego poznania? Czy w sztu-
ce nie tkwi roszczenie do prawdy, odmienne na pew-
no od roszczenia naukowego, ale równie na pewno mu
nie podporz¹dkowane? I czy¿ zadanie estetyki nie polega
na uzasadnieniu w³aœnie tego, ¿e doœwiadczenie sztuki
jest swoistego rodzaju poznaniem (...)?

7. Doœwiadczenia sztuki nie powinno siê fa³szowaæ, uznaj¹c
je za fragment kultury estetycznej(...)

8. Co nie znaczy, ze od czasu do czasu nie mo¿na siê
wyluzowaæ...

9. Lepiej, jak odmiawia siê sztuce lepiszcza intelektual-
nego, ni¿ jakby mia³o siê jej odmówiæ g³êbi.

cytaty: Hans-Georg Gadamer – „Prawda i metoda”.

Energetic resonance

1. The aim of this presentation is searching for the expe-
rience of truth, which is far away from the field control-
led by the scientific methodology.

2. In the art the man is meeting himself, the same with
spirit.

3. The Art is a self-perspective and has a right to the po-
wer of its own. The boundaries of the reality are cros-
sed.

4. The method appears as a answer to the most signifi-
cant need of the truth expression, the truth is a sense
of life.

5. Intuition is deeper and creates the way where sounds
are going out. The sound is the result of the opening
for Unknown.

6. Is the art without any recognition? Is the art without any
search for the discovery of truth, different to scientific
exploration? And what is the goal of aesthetic where
experience of art is the certain recognition (...)?

7. The experience of art shouldn't be corrected as a part
of aesthetic of culture (...).

8. Which does not mean that you shouldn't be free.

9. Better when art is without intellectual factor and then
is deeper.

quotes: Hans-Georg Gadamer – „Truth and method”.


