Konferencja

NETWORK
Conference

13.10.2018
45-lecie SME 45th Anniversary
Sala Kameralna / Chamber Hall
św. Tomasza Str. 43, Kraków
11.00 Marek Chołoniewski
Otwarcie/Opening
Projekty globalne i sieciowe
Global and net projects
11.30 Chris Cutler
Performance jako forma negocjacji
Performance as negotiation
12.00 Dariusz Mazurowski /
Paweł Zagańczyk
Accordionic - muzyka na akordeon w
elektronicznej sieci / Accordionic music for accordion in electronic
network
12.20 Chris Bevan
Nauczyć się mówić:
W poszukiwaniu głosu
kompozycyjnego
Learning to speak: In search of a
compositional voice
12.40 Lorenzo Brusci
Inteligencja sieci i inne
metafory operacyjne
Network-Intelligence&Other
OperationalMetaphors
13.00 Myroslaw Trofymuk
Projekt [NIE]zależność
[IND]ependent project
13.20 Ryan Ingebritsen
There is Nothing Absolutely More
Lonely
13.40 Beniamin Głuszek
Neuromuzyka w sieci /
Neuromusic in a net
14.00 Mauricio Valdés San Emeterio
moz-art global-art
14.20 Artur Lis
My Network doesn’t (net)work
14.40 Sébastien Vaillancourt
Połączenie dźwięku i ruchu z
użyciem sensora IMU / Connecting
sound and movement with an IMU
motion sensor
15.00 Dyskusja / Discussion
tłumaczenie: Xymena Pietraszek-Płatek

koncert
19.00 Sarah Weaver
NowNet: History and current
projects
Leszek Hefi Wiśniowski
Pole magnetyczne

na flet i elektronikę / for flute and electronics

Simon Holden
Alarum Bells
Chris Cutler
Circulations

na perkusję i elektronikę / for percussion and electronics

Chris Bevan
Shadow/Break
Ryan Ingebritsen
SentientObjectPart

marek chołoniewski, ryan ingebritsen, irena emilewicz,
chris bevan, piotr madej, simon holden, myroslaw
trofymuk
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Konferencja Network jest kontynuacją
organizowanych rokrocznie w
październiku od 2012 roku sesji
naukowych SME. Dotyczy zagadnień
łączących muzykę ze sztukami
wizualnymi ze szczególnym
uwzględnieniem zjawisk sztuki sieciowej,
kolektywnych projektów artystycznych,
współdziałania w sieci globalnej i lokalnej,
sieciowego surfowania, kodowania,
przestrzeni symultanicznych, realnych i
wirtualnych.
Dotyczy także metod konstruowania
instrumentów sieciowych i systemów
audiowizualnych, w tym wybranych form
percepcji w sieci i wideo mappingu, a
także multisensorycznej struktury nad i
podrealności.
Konferencja obejmuje panel wypełniony
referatami oraz koncert 13.10.2018.
Goście specjalni:
Chris Cutler, Chris Bevan

Program i przebieg poprzednich
konferencji organizowanych przez SME
dostępny jest na stronie
www.sme.amuz.krakow.pl
(także w zakładce Koncerty)
Zgłoszenia w formie skrótu referatu,
propozycji utworów i projektów do
wykonania podczas koncertów, a także
pytania i wątpliwości prosimy przesyłać
do 30.09.2018 na adres:
sme@sme.amuz.krakow.pl
prof. dr hab. Marek Chołoniewski
koordynator konferencji

Academy of Music in Krakow
Composition Faculty
Studio for Electroacoustic Music
Tomasza str. 43, Kraków
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Network conference is a next part of
academic events organized by SME in
October every year since 2012.
Conference concerned issues that
combine music with visual arts, with
particular emphasis on the phenomena of
net-art, collective art activity, sharing
network space, local and global
networking, coding, simultaneous real and
virtual spaces.
The conference includes description of
network instruments and audiovisual
design, network systems for sound
diffusion and video projection, selected
forms of network perception, and
multisensory structure of virtual reality.
The conference consists of panel with
papers and concert at evening.
Special guests:
Chris Cutler, Chris Bevan
Program of recent conferences organized
by SME is available at
www.sme.amuz.krakow.pl
(recordings at the tab Koncerty)
Abstract of papers, concert proposals
and any questions or doubts please send
till 30.09.2018 to the address:
sme@sme.amuz.krakow.pl
Prof. Marek Choloniewski
Conference Coordinator

