
 

  

http://czaskultury.pl/czytanki/metatechnologiczny-swiat/ 

 

 



 

  



 

  



 

  



 

  

 



 

  

http://magazyn.o.pl/2017/sztuka-robienia-wynalazkow-krakowk-mocak-
nonsensowne-
technologie/#/



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  

 
Blog 
Mazes, Massage Chairs, & More: New York's Frieze Fair Is 
All About Interactive Art 
By Kate Messinger — May 15 2015  
 
(…) 
 
A few booths away at the Le Guern Gallery from Poland, a large wooden machine 
with dials and blinking lights, Przemyslaw Jasielski's Emotions Control Unit, takes in 
surrounding sounds, vibrations, and heat signatures, generating its own emotional 
state based on the people around it. As displayed on meters that shift based on the 
object’s feelings in the moment, the machine blinked a low light of Sadness, and 
the dial quivered at a high rate of Stimulation when I walked by, reading my feelings 
before I knew I had them. 
 

 
Emotions Control Unit by Przemyslaw Jasielski 
 
(…) 



 

  

• Cedar Pasori, Art Pieces You Can’t Miss From Frieze New York 
2015, „Complex Media”, www.complex.com, 15.05.2015 

 
 
 

 
 
Every year the Frieze art fair comes to New York's Randall's Island, it brings new art 
for collectors and enthusiasts to enjoy and even participate in. 
As Hyperallergic points out, there are a few noticeable trends at this year's fair; the 
most obvious one is an abundance of chairs or artistic places to sit. 
Wandering through Frieze this year is an exciting experience thanks to younger 
galleries in the Frieze Focus section (those founded in 2003 or later) and the 
commissioned Frieze Projects. There are surprises at almost every corner, from Pia 
Camil's wearable fabrics (worn by visitors and meant to function like paintings) to 
Samara Golden's installation underneath the art fair itself. Then there are the 
painted denim massage chairs by Korakrit Arunanondchai positioned throughout 
the tent and Aki Sasamoto's personality test via mazes. These commissioned 
projects, in addition to the Frieze Talks, keep viewers on their toes and give visitors 
the option to physically participate in contemporary art and discussions about it. 
Here are some highlights from Frieze New York 2015, which you can visit today 
through May 17. 
 
(…) 
 

 
Przemyslaw Jasielski, Emotions Control Unit (2015) 
LE GUERN GALLERY 
(…) 



 

  

• Tomasz Kurianowicz, Letzter Ausweg Ironie, „Die Welt”, 
17.05.2015 

 
(…) 
 
Letztendlich obsiegt aber auch auf dieser Kunstmesse der "Hang zum 
Bourgeoisen", wie es der polnische Künstler Przemysław Jasielski ausdrückt: "Die 
meisten Käufer kommen aus der Nähe von New York. Beim Betrachten der 
Arbeiten sind sie experimentierfreudiger als wir Europäer. Sie stellen mehr Fragen, 
sind neugieriger und nicht so von der geschriebenen Kunstgeschichte beeinflusst. 
Beim Kauf allerdings tendieren dann auch sie zum Gewohnten." Agata Smoczyńska 
von der Galerie Le Guern aus Warschau traut sich trotzdem, Jasielskis Werke zu 
präsentieren – etwa den gefühligen Apparat "Emotions Control Unit" (40.000 
Dollar), der auf Stimmen und Lichteinwirkungen reagiert und mit Messnadeln so 
etwas wie seine technischen Emotionen äußern kann. Die polnische Galerie nutzt 
die Messe nicht so sehr zum Verkauf, sondern um ihre Künstler einem breiten 
Publikum zu präsentieren. "Das mündet dann in neuen Museumsanfragen. Und im 
Endeffekt führt es auch zu einem besseren Verkauf", erklärt eine Angestellte der 
Galerie diese recht mutige Auslegung des Messegeschäfts. 
 
 
Dokumentacja fotograficzna prezentacji pracy Emotions Control Unit 
Przemysława Jasielskiego na targach sztuki Frieze Art Fair New York 
2015: 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 



 

  

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



 

  

PRZEMYSŁAW JASIELSKI I RAINER PROHASKA 
NONSENSE TECHNOLOGIES  
MONA INNER SPACE, POZNAŃ 2015 
 
 
Przemysław Jasielski i Rainer Prohaska proponują eksperyment, którego sednem 
jest ingerencja w rzeczywistość przy użyciu nonsensownych technologii. Nie są to 
nowe technologie nastawione na produktywność i efektywność, nie mają także 
zdezaktualizowanego charakteru starzejących się rynkowo urządzeń. Są to raczej 
autorskie procedury wykorzystywane w sztuce, pozwalające diagnozować punkty 
krytyczne technokultury.  
 
Prace te redefiniują samo pojęcie technologii i jej społecznej sprawczości. Wskazują 
na fakt postępu cywilizacyjnego, który cyborgizuje istoty ludzkie, wpływa na zmiany 
interakcji i relacji społecznych, rekonfiguruje to, co globalne i lokalne, sztuczne i 
naturalne. Jednocześnie artyści wyraźnie podkreślają, że nadmiar produkcji narzędzi 
i obiektów technologicznych, z którym mamy obecnie do czynienia, powoduje 
sytuację obrastania świata w technologiczne powłoki, które niezauważalnie 
zaczynają współtworzyć nie tylko już warstwę geologiczną nowej ery - Antropocenu, 
ale wciąż redefiniują nas jako gatunek z perspektywy zarówno kulturowej, jak i 
biologicznej biorąc udział w nowej technoewolucji. W pracach Jasielskiego i 
Prohaski maszyny, aparatusy, systemy, obrazy technologii autonomizują się, stając 
naprzeciw nas. W rozmaitych ich formach zapętlenia objawiają się bowiem nowe 
schematy poznawcze i kategorie interakcji pomiędzy tym, co ludzkie i nieludzkie. 
Jednocześnie technologia ma w tych dziełach zaburzoną funkcjonalność, a wraz z 
tym zaburzeniem pojawia się myśl na temat jej emancypacji – rozumianej jako 
specyficzna autonomiczność wyrażana brakiem podporządkowania ludziom.  
 
Z drugiej strony dla Jasielskiego i Prohaski technologia staje się też metodą na 
zadawanie pytań, samym procesem poszukiwania, który nie musi być uwieńczony 
jednoznacznymi odpowiedziami. Urządzenia, obiekty, przedmioty, które pokazują 
artyści, z perspektywy klasycznej definicji technologii są nonsensowne – nie powinny 
działać albo cele ich działania nie są jednoznacznie zdefiniowane, a czasem nawet 
trudne do przewidzenia. Technologia więc jako procedura eksperymentowania staje 
się też nowym wyznacznikiem praktyk artystycznych, poszukujących nowych dróg 
tworzenia i testowania interakcji, np. pomiędzy tym co ludzkie i nie-ludzkie.  
 
Nonsensowne technologie w tym wymiarze otwartego eksperymentu odsłaniają 
nowy sens poszukiwania poza mainstreamowymi systemami i zdefiniowanymi 
rozwiązaniami. 



 

  

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA WYSTAWY: 
 

 
 

 

 



 

  

PRASA: 

 

• Paulina Brelińska, Do You Want To Be My Friend? –Of course, 
„#Krytyka”, 25.10.2015 

 

Do you want to be my friend? -Of course 
 
Mianem smart, czyli z angielskiego tłumacząc mądry nie określa się już tylko 
człowieka. Życie jak w filmie science fiction wraz z cyborgami, staje się coraz 
bardziej realne. Owo słowo smart można by użyć przykładowo w kontekście 
sztucznej inteligencji Al zaprojektowanej przez firmę Google, która „nauczyła się” 
mieć wyobraźnię. „Wszędobylskie” technologie, mając oczywiście na myśli 
pojawianie się ich w wielu sferach ludzkiego życia, wzbogaciły się o dodatkową 
cechę - osobowość. To nie jest już TO COŚ a raczej TEN KTOŚ generujący COŚ 
NOWEGO i swojego. Personifikacja maszyn pozwala na wybieganie myślami w 
przyszłość, jak i charakteryzuje człowieka ery Antropocenu bratającego się z nową 
technologią i przede wszystkim wprowadzającego ją w życie. Pretekstem do 
rozważań na temat konstruowania maszyn w sposób niekonwencjonalny, stało się 
dla mnie oprowadzanie Przemysława Jasielskiego po wystawie Nonsense 
Technologies, którą można było oglądać od 9 do 20 października 2015 roku w 
Muzeum Sztuki Najnowszej MONA Inner Spaces mieszczącym się przy ulicy Gwarnej 
7 w Poznaniu. 
 
 

 
kadr ze zwiastunu filmu Ex Machina reżyserii Alexa Garlanda (2015):

By wymazać granicę pomiędzy człowiekiem a maszyną
Jak przyznał oprowadzający nas artysta Przemysław Jasielski, grupa prac zebranych 
na wystawie Nonsense Technologies jest dopiero początkiem wspólnych 
poszukiwań w tym temacie. Wraz z Rainerem Prohaską zamierzają oni rozwijać swoje 
wariacje na temat konstruowania, a nie jest to wcale taki sprawnie idący proces. 
Mimo indywidualnych dróg twórczości, które podjęli, udało im się zmontować 
szereg przedmiotów o nietypowym przeznaczeniu, wzajemnie zazębiających się i 
uzupełniających. I wbrew pozorom, nie są one nonsensowne, jak dyktuje tytuł 
wydarzenia. Do stworzenia większości z nich została wykorzystana podstawowa, jak i 
wciąż postępująca wiedza konstruktorów, inżynierów, mechatroników oraz 



 

  

informatyków. Wykorzystano ją jednak w inny sposób - uzależniony w dalszym ciągu 
od ludzkiego działania. Kreatywność przedstawicieli naszego gatunki stoi u podstaw 
inteligencji maszyn i mechanizmów. Okazuje się, że komplikowanie materii i 
tworzenie (nie)przydatnych teorii nie jest wcale przepisem na nonsensowną 
technologię. Potrzeba do niej wielu przemyślanych projektów, podstaw znajomości 
konstruowania, a przede wszystkim wyobraźni. To o nią się tu rozchodzi, bez niej nie 
było by nonsensu. Bo nonsens wbrew pozorom, jak dzieje się również w przypadku 
wystawy Nonsense Technologies, wymaga logicznego myślenia.  
 
 

Rainer Prohaska Unplugger (2002) 
 
 

 
Przemysław Jasielski Rysunki techniczne (2015) 
 



 

  

Artefakty, które można było podziwiać w przestrzeni MONy to w większości prace 
repezentujące bardzo proste media: szkice i rysunki przypominające w swojej 
estetyce rysunki techniczne inżynierów, „obsmarowane smarem” kartonowe obiekty 
– Rysunki techniczne, grawerowane aluminiowe tabliczki – Projekty odrzucone. W 
towarzystwie obiektów dopowiadających wątek nonsensów technologicznych, 
pojawiają się również obiekty główne. Są nimi przede wszystkim Zestaw do kontroli 
emocji Przemysława Jasielskiego, jak i Bird of Pray (Drapieżny Ptak) Rainera 
Prohaski. Jednym z ciekawszych i niepozornych elementów ekspozycji, stało się 
urządzenie Unplugger (R. Prohaski) zaprezentowane w drugiej, zaciemnionej, 
parterowej sali. Smycz z tajemniczą wtyczką posiada destrukcyjną moc - potrafi 
wywołać zwarcie w całym obwodzie elektrycznym budynku po włożeniu go do 
kontaktu. Obiekty te rozdano jako gadżet uczestnikom festiwalu Arts Electronica 
organizowanego w Austrii w 2002 roku. Wywołało to panikę wśród organizatorów, 
którzy stanęli twarzą w twarz z nieobliczalnymi wówczas posiadaczami Unpluggera 
mogącymi natychmiastowo unicestwić nie tylko sprzęt, ale i inter- i multi- medialną 
sztukę. 
 
 

Przemysław Jasielski Projekty odrzucone (2015) 

Przemysław Jasielski Zestaw do kontroli emocji (2015)
Technologia XXI wieku zdaje się funkcjonować na zasadach antagonistycznych. 
Oznacza to eliminację słabszych i starszych sprzętów, rozprzestrzenianie się jej w 
szybkim tempie, jak i atakowanie ludzkich świadomości. Wdziera się w ludzkie życie, 



 

  

w sposób agresywny zaczyna żyć własnym. Zdaje się być 
wmontowana/zaprogramowana w mentalność przede wszystkim młodego 
pokolenia. Lansowanie nowości sprawia, że można mówić o nowym rodzaju 
niewolnictwa/uzależnienia się od technologii. 
 
Tak więc mimo prostoty wykonania machin Przemysława Jasielskiego i Rainera 
Prohaski przypominających raczej o tym co było, wystawa Nonsense Technologies 
jest łagodnym wprowadzeniem w erę cyborgizacji człowieka. Zjawisko to wcale tak 
bardzo nie odbiega od odwiecznie panującej, często brutalnej zasady 
funkcjonowania w grupach i stadach - eliminuje słabszego osobnika. 

 
Paulina Brelińska 

 
 
 



 

  



 

  



 

  



 

  

 



 

  



 

  

 
 


