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Spis tre�sci

Intermedia i multimedia

Z teorii i dziej�ow korespondencji sztuk
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Intermedia

Dick Higgins, Fluxus

• wychodzi od Horizontverschmelzung H.-G. Gadamera

• "intermedia"pojawia sie� u Samuela Taylora Coleridga, 1812

• intermedia, to nie mixed media; opera to media mieszane,
poezja konkretna to intermedium; piosenka to medium
mieszane, poezja d�zwie�kowa � intermedium
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Poezja konkretna

Stanis law Dr�o
zd
z, Mie�dzy, 1977
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Poezja konkretna

Stanis law Dr�o
zd
z, Zapominanie
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Poezja konkretna

Stanis law Dr�o
zd
z, Niepewno�s�c, Wahanie, Pewno�s�c, 1968
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Multimedia

Ryszard W. Kluszczy�nski: dwa poje�cia multimedi�ow

• klasyczne: lata 60.-70. XX w., performance, sztuka
konceptualna i medialna: praktyki interdyscyplinarne na 
zywo
(projekcja slajd�ow, �lm, muzyka, taniec, tekst); Laurie
Anderson

• interaktywno-hipertekstualne: lata 90., do�swiadczane
interaktywnie, indywidualnie przed monitorem komputera,
dzieja� sie� w cyberprzestrzeni (CD-ROM, VR, WWW),
pos luguja� sie� rysunkiem, malarstwem, gra�ka�, fotogra�a�,
�lmem, d�zwie�kiem, s lowem m�owionym i pisanym, muzyka�,
dokonuja�c ich pe lnej integracji; Toshio Iwai, Piano as an Image
Media 1995
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Z teorii i dziej�ow korespondencji sztuk
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Gesamtkunstwerk

Totalne dzie lo sztuki (wsp�olne, kolektywne, zjednoczone)
Matthew Wilson Smith:

• idea niemo
zliwa do realizacji, cho�c cze��sciowo realizowana
• w muzyce, operze, malarstwie, ta�ncu, teatrze, dramacie, �lmie,
w polityce

• tw�orca/popularyzator poje�cia Gesamtkunstwerk: Richard
Wagner

• wg Wagnera totalne dzie lo sztuki to jedno�s�c trzech
podstawowych sztuk ta�nca, d�zwie�ku i poezji

• Baudelaire, Mallarm�e, Marinetti, Mann; Wagner, Strauss,
Sch�onberg; B�ocklin, Kandinsky, Moholy-Nagy; Diaghilev,
Schlemmer, Duncan; Maeterlinck, Meyerhold, Appia, Craig;
Gropius, Corbusier, van der Rohe; Eisenstein, Riefenstahl,
Disney. Mussolini, Hitler, Stalin

• Boris Groys, Stalin jako totalne dzie lo sztuki
• u nas Stanis law Wyspia�nski
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Korespondencja sztuk

• Korespondencja sztuk, synteza sztuk

• antyk: ut pictura poesis

• romantyzm, symbolizm

• wsp�o lwyste�powanie element�ow r�o
znych sztuk

• wzajemna przek ladalno�s�c je�zyk�ow r�o
znych sztuk (ekfraza)

• wzajemne oddzia lywanie sztuk na siebie
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Koniec

Dzie�kuje� za uwage�!
Be�de� wdzie�czny za pytania i komentarze!
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