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Anna Zaradny is a visual and sound artist. As a visual artist, Zaradny utilizes various media including 
installations, objects, photography and video. In the musical context, she acts as a composer 
and instrumentalist, and works within a wide spectrum of genres: from acoustic improvised music 
with a contemporary minimalist language to the complex structures of experimental electronic 
compositions. She is a co-founder of the Musica Genera Festival and record label. Her works have been 
presented at art exhibitions and music festivals in Poland and abroad. She is also the author of music 
for theatre plays and multimedia projects. In 2011, she was awarded with the Views public prize hosted  
by Zacheta—National Gallery of Art, Warsaw. In 2016, she launched her most recent solo album, 
Go Go Theurgy, at the Museum of Modern Art in Warsaw, and held an extensive solo exhibition, Rondo 
Denoting Circle, at the Bunkier Sztuki in Cracow. That same year, she completed a residency at the 
Elektronmusikstudion EMS Stockholm.
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A sound ritual
Anna Zaradny’s past exhibition Rondo denoting circle 
(Bunkier Sztuki, Cracow, September 17 – December 
11, 2016) juxtaposed hints and inspirations recurring 
in her visual and sound practice. The looped, 
repeated and multiplied gestures of the artist stood in 
opposition to the traditional linearity and narrative of 
absolute music. Similarly, the ritual and the feminine 
spirituality, synonymous with the impossibility of 
cognition, contradicted leitmotifs of contemporary 
sound art, deeply rooted in sound studies. The works 
presented at Bunkier Sztuki alluded to key elements 
of Zaradny’s technique as a composer, becoming part 
of the spatial and acoustic structure of the exhibition.

Simultaneously, Zaradny issued her second solo 
album, Go Go Theurgy (Musica Genera / Bocian 
Records, 2016). The sound layer of this two-
piece composition, based on gradually modulated, 
overlapping loops of sound and rhythm, corresponded 
to the album’s cover—a photographic documentation 
of the artist’s visual performance, later restaged at the 
opening in Cracow. The documentation of Zaradny’s 
action, together with the second composition from 
the vinyl, became a starting point for a new video 
piece, and, eventually, a graphic score presented at 
Kasia Michalski.

Acousmatic theurgy
Theurgy is a magical ritual performed to achieve 
purity of the soul. It first made its appearance in the 
Pythagorean Chaldean Oracles from the 2nd century 
AD. The Syrian philosopher Iamblichus, describing the 
teachings of Pythagoras, defined theurgy in purely 
musical terms:

(S19) Before it gave itself to the body, the soul heard the 
divine harmony. And accordingly, even when it entered 
the body, such tunes as it hears which especially preserve 
the divine trace of harmony; to these it clings fondly 
and is reminded by them of the divine harmony; it is also 
borne along with—and closely allied to—this harmony, 
and shares as much as can be shared of it.1

Contemporary music of the 20th century was challenged 
by new sound recording and reproduction technologies, 
such as the tape recorder and the loudspeaker. In 1955, 
the musique concrète movement referred to yet another 
element of Pythagorean teachings. 

1 On the mysteries (De mysteriis), ed. Gustav Parthey, Teubner, 1857  
   http://ars-theurgica.org/taylor_on_the_mysteries.html

Rytuał dźwiękowy
Wystawa Anny Zaradny Rondo znaczy koło (Bunkier 
Sztuki, Kraków, 17.09 –11.12.2016) zestawiała 
tropy i inspiracje artystki stale powracające w jej 
twórczości dźwiękowej i wizualnej. Pętla, powtórzenie 
i zwielokrotnienie stosowane jako gest kompozytorski 
stoją w opozycji do linearności i narracyjności tradycyjnie 
pojmowanej muzyki absolutnej. Podobnie rytuał i kobieca 
duchowość, których synonimem jest niemożność 
poznania, stanowią kontrę do lejtmotywów współczesnej 
sztuki dźwięku, mocno osadzonej w zagadnieniach 
studiów nad dźwiękiem (sound studies). Prace pokazane 
w krakowskim Bunkrze Sztuki nawiązywały do 
najważniejszych składowych warsztatu kompozytorskiego 
Zaradny, stając się jednocześnie częścią kompozycji 
przestrzennej i dźwiękowej samej wystawy. 

W proces pracy nad wystawą była wpisana również płyta 
Go Go Theurgy (Musica Genera / Bocian Records, 2016). 
Warstwa dźwiękowa dwuczęściowej kompozycji, oparta 
na stopniowo przetwarzanych, nakładających się na 
siebie pętlach brzmieniowych i rytmicznych, odpowiadała 
okładce będącej dokumentacją wizualnego performance’u 
artystki. Ten sam performance został powtórzony na 
wernisażu krakowskiej wystawy. Obraz powstały w wyniku 
tego działania stał się częścią wystawy, a dokumentacja 
występu Zaradny, wraz z drugim utworem z płyty, 
posłużyły do stworzenia pracy wideo oraz finalnie partytury 
graficznej pokazywanej w galerii Kasia Michalski.

Teurgia akuzmatyczna
Tytułowa teurgia to magiczny rytuał oczyszczania duszy, 
który pojawił się w pismach chaldejskich II wieku n.e. 
wywodzących się z tradycji pitagorejskiej. Syryjski filozof 
Jamblich opisujący nauczania Pitagorasa definiował 
teurgię w czysto muzycznych pojęciach:

(S19) Zanim oddała się w posiadanie ciału, dusza słyszała 
boską harmonię. I nawet w ciele, dusza słyszy dźwięki, 
które w szczególny sposób zawierają boskie cząstki 
harmonii, i lgnie do nich czule, gdyż przypominają jej boską 
harmonię; przenoszona wraz z tą harmonią, jest z nią ściśle 
sprzymierzona, dzieląc z nią tyle, ile tylko zdoła.1

Muzyka współczesna XX. wieku stawała przed wyzwaniami 
stawianymi przez konsekwencje nowych technologii zapisu 
(magnetofon) i reprodukcji dźwięku (głośnik). W roku 
1955 na potrzeby narracji muzyki konkretnej odwołano się 
do innego elementu nauk pitagorejskich. 

1 On the mysteries (De mysteriis), red. Gustav Parthey, Teubner, 1857  
  http://ars-theurgica.org/taylor_on_the_mysteries.html



Akousmatikoi, pupils in Pythagoras’ school, could only 
listen to their master’s lectures separated from him 
by a curtain. They would never see the speaker, nor 
the notes and calculations illustrating his lecture (as 
opposed to mathematikoi, who sat on the other side 
of the curtain). The talks would be held in the dark, 
and the lecturer needed to develop special skills to 
maintain the pupils’ attention. The term ‘acousmatic’, 
first proposed to Pierre Schaeffer by the poet Jérôme 
Peignot, after Apollinaire’s Acousmate (1931), was to 
denote sound stripped from its audiovisual context; 
sound, whose source could not be seen.

Artists related to the musique concrète movement 
quickly recognized the potential of the term, primarily 
because it assumed a separation of the senses, 
inducing a perception based solely on listening, and 
not seeing. This helped realize the concept of the so-
called reduced listening. Secondly, the Pythagorean 
curtain was promptly used as a metaphor to represent 
contemporary media—the tape recorder, the 
loudspeaker, the mixing table—engendering the 
practice of acousmatic listening experience2. Lastly, 
the composer could finally identify himself with the 
legendary Pythagoras—the master of ceremony, who, 
by means of specific tools, directs the attention and 
the imagination of the listeners3.

This utterly patriarchal founding myth of experimental 
music has been gradually deconstructed over the 
course of 50 years. In the 1960s, the French 
composer Eliane Radigue had rejected Schaeffer’s 
ontology of sound objects, and pursued her 
research in expanded sound structures denouncing 
music concrète’s high density in time, to the 
incomprehension of the GRM4. In the late 1980s, 
Pauline Oliveros defined the practice of deep 
listening; drawing on the Cagean affirmation of 
chance, she focused on an in-depth analysis of sound 
with its spatial and ecological connotations, rather 
than playing with sensory reduction. Finally, at the 
turn of the 21st century, the Wandelweiser Group 
proposed to equalize the roles of the composer, the 
performer and the listener, leading to an evolution 
of the acousmatic situation from a sonic creation 
towards a strategy of perceiving invisible sounds. 

2 Francois Bayle, Musique acousmatique : propositions... positions,  
   Buchet/Chastel, Paris, 1993
3 Brian M. Kane, Sound Unseen: Acousmatic Sound in Theory and Practice,  
   Oxford University Press, 2014
4 Groupe de Recherches Musicales – a research institute established by  
   Pierre Schaeffer, devoted to concrete and acousmatic music.

Thus defined cultural practice of experiencing sound, 
focusing on the subjective perception of the listener 
rather than on the subjective creation of the composer,5 
provides context for Zaradny’s sonic interpretation of 
theurgy. Her work can be viewed as an attempt to tune 
the vibrations of sound waves surrounding the listener 
and the composer, to achieve mutual harmony, rhythm, 
and interaction. In this perspective, Zaradny’s creative 
cycle—from musical composition to exhibition of visual 
work and to an audiovisual piece—becomes a ritual of 
decomposing both the sound as well as the artist’s body 
through the audience’s perception.

The topology of sound
The acousmatic theory has long been struggling with 
the paradox of addressing both the mobility of sound 
as well as its static structure. This dichotomy was 
referred to in the attempts to re-describe the sound’s 
behavior in space and time. However, its goal was not 
to form a score for the musician. Its graphic form 
was rather to reflect the trajectory of the listener’s 
perception, and to document the course and layout 
of the sound’s stream of energy, focusing on how 
each group of sounds orchestrated the listener’s 
attention. As a result, acousmographes were created.6 

Similarly, the visual score of Theurgy Two came into 
being at the very end of Zaradny’s artistic process. 
Addressed to the audience and not the performer of 
the piece, its form can be associated with the tradition 
of aleatoric music, where the graphic representation 
of the composition indicated that both chance as well 
as each musician’s invention could shape the outcome 
of the piece. Aleatoric compositions formally departed 
from traditional linearity and narrativity. Temporal 
distortions between individual musical elements were 
intended to shift the listener’s focus to the piece’s 
spatial and acoustic aspects. In Zaradny’s work, the 
score becomes a guide to the sonic ritual, highlighting 
both the sonic structure of the piece as well as the 
gestures of its composer / performer.

Zaradny’s original sound composition is an intricately 
woven tangle of synthetic and natural textures and 
modulations, very organic, and somewhat seductive. Using 
the idea of a sound sculpture, its loops and cycles create 
a specific rhythm completely without percussion, based 
solely on the pulse and dynamics of the composition itself. 

5 Brian M. Kane, Sound Unseen: Acousmatic Sound in Theory  
    and Practice, Oxford University Press, 2014.
6 Examples of acousmographes can be found on the website  
    of Francois Bayle: http://www.magison.org/recherche.html 

Akousmatikoi byli uczniami w szkole Pitagorasa; mogli 
słuchać wykładów mistrza jedynie za kurtyną. Nigdy 
nie widzieli mówiącego, ani notatek i obliczeń służących 
ilustracji przebiegu wykładu (w przeciwieństwie do 
mathematikoi, którzy siedzieli po drugiej stronie kurtyny). 
Odczyty miały odbywać się w ciemności, a mówiący 
musiał stosować specjalne techniki zwiększające 
koncentrację słuchaczy. Określenie akuzmatyczny  
– które poeta Jérôme Peignot podsunął Pierre’owi 
Schaefferowi (za wierszem Acousmate Apollinaire’a z 1931 
roku) – miało więc oznaczać dźwięk, którego źródła nie 
widzimy, odarcie dźwięku z jego audiowizualnego kontekstu. 

Środowisko twórców związanych z muzyką konkretną 
szybko dostrzegło potencjał tego określenia. Po 
pierwsze, zakładało ono rozdzielenie sensoryczne, które 
wymuszało percepcję dzieła opartą jedynie na słuchaniu, 
tym samym pomagając w realizacji koncepcji słuchania 
zredukowanego (reduced listening), polegającego 
na słuchaniu i traktowaniu dźwięków konkretnych 
w oderwaniu od ich źródła. Bardzo szybko również 
metafora pitagorejskiej zasłony posłużyła do identyfikacji 
współczesnych środków technicznych (magnetofon, 
głośnik, stół mikserski) za środki służące praktyce 
akuzmatycznego doświadczenia2. Wreszcie kompozytor 
mógł identyfikować się z legendarnym Pitagorasem  
– mistrzem ceremonii, który przy pomocy określonych 
środków kieruje uwagą i wyobraźnią słuchaczy 3.

Ten mocno patriarchalny mit założycielski muzyki 
eksperymentalnej przez kolejne 50 lat ulegał 
stopniowym dekonstrukcjom. Francuska kompozytorka 
Eliane Radigue w latach 60. odrzuciła schaefferowską 
ontologię obiektów dźwiękowych na rzecz poszukiwań 
brzmieniowych w rozbudowanych strukturach 
zrywających z zasadami czasowymi muzyki konkretnej, 
co spotkało się z niezrozumieniem w środowisku GRM4. 
Pauline Oliveros pod koniec lat 80. zdefiniowała  
praktykę pogłębionego słuchania, w której w cage’owskim  
duchu afirmacji przypadku zamieniła redukcję sensoryczną 
na dogłębną analizę dźwięku z jego kontekstami 
przestrzennymi i ekologicznymi. Wreszcie na początku 
XXI wieku grupa kompozytorska Wandelweiser wysunęła 
postulat zrównania ról kompozytora, wykonawcy  
i słuchacza, w wyniku czego sytuacja akuzmatyczna 
ewoluowała od kreacji dźwiękowej w stronę strategii 
słuchania dźwięków niewidzialnych.

2 Francois Bayle, Musique acousmatique : propositions... positions,  
   Buchet/Chastel, Paris, 1993
3 Brian M. Kane, Sound Unseen: Acousmatic Sound in Theory and Practice,  
   Oxford, University Press, 2014
4 Groupe de Recherches Musicales - instytut badawczy założony przez Pierre  
    Schaeffera, skupiający twórców zajmujących się muzyką konkretną i akuzmatyczną

Tak definiowana praktyka kulturowa doświadczania 
dźwięku, która zamiast subiektywnej kreacji twórczej 
kompozytora stawia nacisk na subiektywny odbiór 
słuchacza,5 pozwala rozumieć dźwiękową interpretację 
rytuału teurgii jako proces interakcji, próbę dostrojenia 
amplitudy drgań fal dźwiękowych wokół słuchacza  
i kompozytora w poszukiwaniu wspólnej harmonii i rytmu.  
W tym kontekście cykl twórczy Zaradny – od kompozycji  
muzycznej, przez wystawę prac wizualnych do utworu audio-
wizualnego – staje się rytuałem kompozycyjnej dekonstrukcji 
dźwięku i ciała artystki dokonywanym przez odbiorcę.

Topologia dźwięku
Teoria akuzmatyczna przez długi czas usiłowała jednocześnie 
oddać wrażenie dźwięku w ruchu i, paradoksalnie, wniknąć 
w jego statyczną strukturę. Ta dwoistość doświadczenia 
dźwiękowego owocowała w próbach nowego opisu 
zachowania dźwięku w czasie i przestrzeni. Celem nie była 
jednak partytura jako zapis kompozycji adresowany do 
wykonawcy utworu. Forma graficzna odnosiła się raczej do 
trajektorii percepcji słuchacza, dokumentowała przebieg 
i rozkład energii dźwięku oraz sposób, w jaki poszczególne 
grupy brzmieniowe kierują uwagą odbiorcy. Tak powstały 
akuzmografy6. 

Na podobnej zasadzie powstała partytura graficzna utworu 
Theurgy Two – na samym końcu procesu twórczego 
skierowanego do słuchacza, a nie wykonawcy kompozycji. 
Jej forma graficzna budzi skojarzenia z tradycją  
aleatoryczną w muzyce współczesnej, gdzie zapis utworu 
miał wskazywać na momenty udziału przypadku  
i inwencji wykonawcy w powstawaniu finalnej kompozycji. 
Kompozycje aleatoryczne formalnie odchodziły od 
liniowości i narracyjności muzycznej. Zaburzenia związków 
czasowych pomiędzy elementami kompozycyjnymi miały 
zwracać uwagę słuchacza na aspekty brzmieniowe  
i przestrzenne materiału dźwiękowego. W działaniu 
Zaradny partytura stanowi przewodnik po rytuale 
dźwiękowym, wskazuje akcenty struktury dźwiękowej  
oraz gestów kompozytorki i performerki.

W warstwie dźwiękowej kompozycja Zaradny „to 
misternie tkana plątanina syntetycznych i naturalnych 
faktur oraz modulacji, bardzo organicznego, wręcz 
uwodzącego słuchacza. Posługująca się konstrukcją rzeźby 
dźwiękowej, złożona z pętli i cykli, cechuje ją specyficzna 
rytmika - uzyskana całkowicie bez użycia perkusjonaliów, 
oparta na pulsacji i dynamice samej kompozycji. 

5 Brian M. Kane, Sound Unseen: Acousmatic Sound in Theory and Practice,  
    Oxford University Press, 2014.
6 Przykłady akuzmografów znajdziemy na stronie studia Francoisa Bayle’a:  
    http://www.magison.org/recherche.html 



A high intensity of intersecting layers of sound and 
repetitions refers directly to the title, a kind of ritual 
suspended between dance and performance, the 
concepts of rebellion and power, purification and 
liberation by the movement of the body7.

Sonic body
In Zaradny’s work, the ritual, stripped of its mystical 
aura and reduced to a tension between cultural 
roles and their phantasms, has occurred before, for 
instance in Castration Class (2010), The Sweetest 
Sound of Circulating Firmament (2011), GEN IUS 
(2014), and Punctus Contra Punctum (2014). In 
Theurgy Two, the musical composition reflects the 
ritual which we perceive first visually. In the video and 
the score of Theurgy Two, the repetitive gesticulations 
and bodily positions are reflected by the loops and 
cycles of sounds. Dense clouds of dust from the 
chalk remind us of the multilayered sonic structure. 
Elements heard in the first parts of the composition 
reappear, altered like a redefined echo—an individual 
sound object detached from its source. This 
multidimensional physicality of sound is just another 
step towards treating the musical composition as 
sculpture.

The phenomenon of synesthesia is proposed here, but 
in a nontraditional way: the spectator perceives the 
relationship between the architectonic complexity of 
sound and the dramatic intensity of the performance, 
rather than the stereotypical relationship between 
sound and color. While the visual layer is a vehicle for 
narrative, the sound, on the other hand, expresses the 
physicality of the action.

The practice of extending the perception of sound 
and confronting it with visual elements is known as 
new sensorium8. This musicological concept essentially 
breaks with the modernist model of musical 
development, according to which textualization and 
rationalization renounce the role of the body in a 
sound piece, and reduce the importance of various 
tactics of listening9. Virtuality, incorporeality and 
abstraction appear ever so often in the narrative on 
contemporary electronic music, ruling out both the 
listener as well as the performative aspects of music. 

7 Daniel Brozek, liner note for Anna Zaradny’s “Go Go Theurgy”  
   (Musica Genera, MGV6 / Bocian Records, BC AZ3, 2016)
8 C. Jones, Sensorium – Embodied Experience, Technology,  
   and Contemporary Art, MIT Press, 2006.
9 Suzanne G. Cusick, Feminist Theory, Music Theory, and the Mind/Body  
   Problem, “Perspectives of New Music” 32/1 (Winter 1994), p. 18.

Although acousmatic theory was built on the sound 
object, it has simultaneously deprived sound of 
its physicality by cutting it off from its source and 
context. This constituted the moment in which music 
history was detached from sound art—the latter being 
closely bound to the physicality of sound, relating 
both to culture as well as to nature. By ritualizing 
the sonic gesture, Anna Zaradny steers clear from 
the traps of technological fashioning in the mode 
of Donna Haraway’s A Cyborg Manifesto, fetishized 
in the narratives reintroducing the bodily back into 
experimental practices10. The audiovisual structure 
of Theurgy Two, based on the process of multiplying 
Zaradny’s discursive bodily gestures, attempts to lure 
the audience into a sonic ritual—a direct, physical 
experience of the topology of sound. The complexity 
and syncretism of loops and cycles of “sound-turned-
sculpture,” as well as the ritualistic gestures conveying 
Zaradny’s emancipatory energy, stand for an example 
for a transgressive potential hidden in the seemingly 
well-recognized realm of sound art.

Daniel Brożek – critic active in the fields of sound 
and visual studies. Curator of the Sound Scene at the 
Survival Art Festival in Wrocław. He collaborates with 
Glissando magazine and the Soundscape Research 
Studio at the Wrocław University. He is the author 
of Canti Illuminati blog, and creates music albums, 
installations and music pieces for theater under the 
name Czarny Latawiec.

10 Lucie Vágnerová, Sirens/Cyborgs: Sound Technologies and the Musical Body,  
     Columbia University Press, 2016 
     About the cyborg in the context of Anna Zaradny’s work, see Natalia  
     Sielewicz (2016) Echo bez źródła [Echo without a source], typescript sent  
     for the publication Anna Zaradny. Monograph, Bunkier Sztuki Contemporary      
     Art Gallery, Cracow, p. 12.

Duże natężenie przenikających się warstw brzmieniowych  
i repetycyjnych odwołuje się bezpośrednio do tytułu,  
swoistego rodzaju rytuału zawieszonego pomiędzy tańcem  
i performansem, koncepcjami buntu i władzy, oczyszczenia  
i wyzwolenia przez oddzielający gest ciała”7.

Ciało dźwiękowe
W twórczości Anny Zaradny temat rytuału odartego 
z mistycznej aury, sprowadzonego do napięcia 
pomiędzy kulturowymi rolami i ich fantazmatami 
pojawiał się już wielokrotnie, m.in. w pracach Lekcja 
kastracji (2010), Najsłodszy Dźwięk Krążącego 
Firmamentu (2011), GEN IUS (2014), Punctus 
Contra Punctum (2014). Warstwa dźwiękowa 
Theurgy Two staje się odbiciem rytuału, który 
widzimy w warstwie wizualnej. W konstrukcji wideo i 
partytury Theurgy Two powtarzalne gesty rąk i układy 
fragmentów ciała odpowiadają cyklom i pętlom 
konstrukcji dźwiękowej. Gęstość pyłu i kredy kieruje 
ku percepcji wielowarstwowej struktury dźwiękowej. 
Elementy, które słyszymy w pierwszych częściach 
kompozycji powracają przetworzone, jako efekt 
zredefiniowanego echa, które staje się samodzielnym 
obiektem dźwiękowym oderwanym od swego źródła. 
Wielowymiarowość fizyczności dźwięku jest kolejnym 
krokiem w stronę traktowania kompozycji jako rzeźby. 

Zjawisko synestezji zachodzi tutaj w innym niż 
potoczne rozumieniu – uwaga słuchacza kierowana 
jest nie na relację pomiędzy wysokością dźwięku 
a kolorem, lecz w stronę związku pomiędzy 
architektoniczną złożonością dźwięku i intensywnością 
dramaturgii performansu. Jest to swoiste odwrócenie 
ról, wszak to warstwa wizualna jest nośnikiem narracji, 
zaś w dźwięku odnajdujemy fizyczność i fakturę 
elementów działania.

Praktyka twórcza polegająca na poszerzaniu percepcji 
dźwiękowej i odrzucaniu przyzwyczajeń słuchowych 
przy pomocy bodźców wizualnych nazywana jest 
często nowym sensorium8. Koncepcja ta zasadniczo 
zrywa z utrwalonym w muzykologii modernistycznym 
modelem rozwoju muzyki, w którym mocna 
tekstualizacja i racjonalizacja pomijała zarówno rolę 
ciała i performatywności w procesie twórczym dzieła 
dźwiękowego, jak i znaczenie taktyk słuchania9.  

7 Daniel Brożek, liner note płyty LP Anna Zaradny “Go Go Theurgy”  
   (Musica Genera, MGV6 / Bocian Records, BC AZ3 2016)
8 C. Jones, Sensorium – Embodied Experience, Technology,  
    and Contemporary Art, MIT Press, 2006.
9 Suzanne G. Cusick, Feminist Theory, Music Theory, and the Mind/Body  
   Problem, “Perspectives of New Music” 32/1 (Winter 1994), s. 18.

Abstrakcyjność, bezcielesność czy wirtualność pojawiają  
się szczególnie często w narracjach związanych z muzyką  
elektroniczną, wystawiając poza nawias nie tylko 
słuchacza, ale i aspekty performatywne muzyki.  
Co prawda teoria akuzmatyczna była zbudowana na 
obiekcie dźwiękowym, jednak poprzez odcięcie dźwięku 
od jego źródła i kontekstu pozbawiała go fizyczności.  
Jest to moment zasadniczego odróżnienia historii muzyki 
od sztuki dźwięku – ta druga związana jest mocno  
z fizycznością, ciałem dźwięku jako miejscem styku  
i przejścia pomiędzy kulturą i naturą. Praca Anny Zaradny 
w formie rytualizacji gestu dźwiękowego jest uniknięciem 
pułapek fasonowości i technologizacji struktury pojęciowej 
Manifestu Cyborga Donny Haraway używanego często 
w narracjach przywracających cielesność praktykom 
eksperymentalnym10. Konstrukcja audiowizualna Theurgy 
Two oparta na procesie multiplikacji ciała i dyskursywnych 
gestów Zaradny jest próbą wciągnięcia odbiorcy w rytuał 
dźwiękowy – bezpośredniego, fizycznego doświadczenia 
topologii dźwięku. Złożoność i synkretyzm pętli  i cykli 
dźwięku, zastygające w czasie w formie rzeźby,  
a także pełne emancypacyjnej energii rytualne gesty 
Zaradny są przykładem transgresywnego potencjału 
drzemiącego w pozornie rozpoznanym od lat świecie 
sztuki dźwięku.

Daniel Brożek - aktywny na polach sztuki i studiów 
nad dźwiękiem oraz krytyki muzycznej. Kurator Sceny 
Dźwiękowej Przeglądu Sztuki Survival, współpracuje 
z magazynem „Glissando” i Pracownią Badań Pejzażu 
Dźwiękowego Uniwersytetu Wrocławskiego, prowadzi 
bloga Canti Illuminati. W projekcie Czarny Latawiec 
jest autorem albumów muzycznych, instalacji  
i teatralnych ścieżek dźwiękowych. 

10 Lucie Vágnerová, Sirens/Cyborgs: Sound Technologies and the Musical Body,  
     Columbia University 2016 
     O aspektach cyborga w twórczości Anny Zaradny pisze również Natalia  
     Sielewicz (2016) Echo bez źródła, Maszynopis przesłany do publikacji    
     Anna Zaradny. Monografia, Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki,  
     s. 12.
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Anna Zaradny – artystka dźwiękowa i wizualna, kompozytorka, instrumentalistka, współtwórczyni 
festiwalu i wytwórni Musica Genera. Jako artystka wizualna tworzy głównie instalacje, obiekty, fotografię 
i wideo. W kontekście muzycznym obraca się w szerokim spektrum gatunków: od akustycznej muzyki 
improwizowanej utrzymanej w języku współczesnego minimalizmu po złożone struktury eksperymentalnej 
elektroniki. Jej prace były pokazywane zarówno na festiwalach muzycznych, jak i wystawach sztuki 
współczesnej w kraju i zagranicą. Zaradny jest także autorką muzyki do spektakli teatralnych i projektów 
multimedialnych. W 2011 roku otrzymała nagrodę publiczności 5 edycji konkursu „Spojrzenia 2011 – 
Nagroda Fundacji Deutsche Bank”. W 2016 roku w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie odbyła się 
premiera jej najnowszego albumu Go Go Theurgy, zaś w Bunkrze Sztuki w Krakowie Zaradny zrealizowała 
obszerną wystawę indywidualną Rondo znaczy koło. W tym samym roku artystka była rezydentką 
Elektronmusikstudion EMS Stockholm.




