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Nina Fukuoka – fever dream made manifest (2021) 9’ (polska premiera) 

Teksty w kolejności występowania w utworze (źródło – internet, komentarze w mediach 
społecznościowych, automatyczny generator tekstu, prasa):  

1. Wealth runs wild. Chao�c visual fantasies realized with no aesthe�c discipline. An obsession 
with appearance of luxury. Gross excess that excels at feigning its quality. 

2. This is the most popular list of the most popular words in the 21st century. 

3. Two cheeseburgers, one diet coke, one vanilla shake. 

4. Top out-of-sight, Upper, Upper middle, Middle High proletarian, Mid-proletarian, Low 
proletarian, Des�tute, Bo�om out-of-sight. 

5. The man is s�ll not wearing a mask. I feel unsafe. 

6. I put a set of plates, silverware, glasses and napkins on a separate tray for each group, then 
wrapped each tray in a bag. I also wrapped up cans of seltzer and individual bags of potato 
chips.  
Give each group its own bo�le or jar, use gloved hands to put small servings in ramekins or 
ask people to bring their own condiments.  
At the very least, be sure to have plenty of serving spoons at the ready, one for each group, 
as well as paper towels and wipes on hand, so everyone can clean as needed. 

7. We need to not ever use the word “socialist” or “socialism” ever again! 

8. First, I made this super-awesome-looking turkey, with all-natural ingredients: a few cherry 
tomatoes, simple but delicious seasoning ingredients. 

9. You're different. You dress differently, you talk different, and you're … 

10. “Please scream inside your heart”. 

11. Teksty wypowiadane od tyłu: 

sopran: I am American and I have the right to eat a cheeseburger and drink Coca-Cola. 

sopran: Aura or sensi�vity to sound. Nausea or vomi�ng. 

mezzosopran: He is forceful, wealthy, and most important, unapologe�c. 

tenor: So much in life, big and small, is about flee�ng moments filled with hope. 

baryton: I guess this means we're friends now. Weird, I never made friends. 

bas: Team parks in Japan have banned screaming on roller coasters, because it spreads 
coronavirus. 
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Andrzej Karałow – out of the light of the two suns a phantasmagorical city appears (2021) 
14’ (światowe prawykonanie) 

--- (wokalizy) 

 

 

Zofia Dowgiałło – Lubię (2021) 12’ (światowe prawykonanie) 

W utworze Lubię wykorzystane zostały fragmenty instrukcji obsługi oprogramowania 
dedykowanego twórcom muzyki elektronicznej, a także rozmaite komunikaty, komendy i 
ostrzeżenia systemowe. Teksty te – pocięte i poskładane na nowo – zdają się mówić coś więcej 
o życiu: tworzeniu, przetwarzaniu i stracie. Co więcej, ich imperatywny ton i przemożny wpływ 
na działania użytkowników zasiewają wątpliwość, czy to na pewno człowiek steruje 
komputerem, a nie odwrotnie? 

Replace a current value 

an absolute value / variable 

Compare two values to see if one value is grater than or equal to 

equal / not equal, less than or 

Evaluate an expression 

Calculate the average 

Limit the speed 

Drugi temat utworu wypowiedziany jest głosem Arystotelesa z I księgi Metafizyki, a dotyczy 
Pitagorejczyków. Jak donosi nam (z właściwym sobie dystansem) Stagiryta, według 
Pitagorejczyków stosunki harmoniczne tonów dają się odwzorować w liczbach, zaś elementy 
liczb są elementami wszelkiego bytu i cały Wszechświat jest harmonią i liczbą. 

οἱ καλούμενοι Πυθαγόρειοι τῶν μαθημάτων ἁψάμενοι πρῶτοι καὶ τὰς τούτων ἀρχὰς τῶν 
ὄντων ἀρχὰς ᾠήθησαν εἶναι πάντων. (…) ἔτι δὲ τῶν ἁρμονιῶν ἐν ἀριθμοῖς ὁρῶντες τὰ πάθη 
καὶ τοὺς λόγους, ἐπεὶ δὴ τὰ μὲν ἄλλα τοῖς ἀριθμοῖς ἐφαίνοντο τὴν φύσιν ἀφωμοιῶσθαι 
πᾶσαν, οἱ δ᾽ἀριθμοὶ πάσης τῆς φύσεως πρῶτοι, τὰ τῶν ἀριθμῶν στοιχεῖα τῶν ὄντων στοιχεῖα 
πάντων ὑπέλαβον εἶναι, καὶ τὸν ὅλον οὐρανὸν ἁρμονίαν εἶναι καὶ ἀριθμόν. 

 

 

Cezary Duchnowski – Z doskonałej próżni (2021) 12’ (światowe prawykonanie) 

--- (wokalizy) 


