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Jan Pieni¹¿ek
(Warszawa)

obiekty, instalacje

Jan Pieni¹¿ek  ur.
w Warszawie. Fotograf,
elektroakustyk, artysta mul-
timedialny buduj¹cy interak-
tywne instalacje i obiekty
dŸwiêkowe. Od 1973 r. cz³o-
nek teatru „Akademia Ru-
chu” gdzie zajmuje siê
dŸwiêkiem oraz efektami
specjalnymi (autor wielu
podk³adów dŸwiêkowych do
akcji i spektakli teatru). Pra-
cuje w Centrum Sztuki
Wspó³czesnej jako spec.d/
s oœwietleniowych. Przy
wspó³pracy z Krzysztofem
Knittlem (od 1993r.) powsta-
j¹ interaktywne instalacje
dŸwiêkowe: „Nogi”, „Disco”,
„Przejœcie”, „RzeŸba Radio-
wa” oraz kilka akcji dŸwiê-
kowych. Autor cyklu insta-
lacji (czêsto interaktywnych)
dŸwiêkowych: Obiekt „S”,
Obiekt „ST”, Obiekt „A”,
Obiekt „PP”, Obiekt „Z”,
„Pingwin Show”, „Obiekt M”
pokazywanych m.in. w Centrum Sztuki Wspó³czesnej
w Warszawie, WRO – Wroc³aw, „Audio Art” – Kraków,
Baitz – Niemcy i in. Udzia³ w operze K. Knittla i J.Kin-
ga „Heart Piece” pokazywanej na festiwalu „Warszawska
Jesieñ” i w Nowym Jorku (1999).Wspó³pracuje z kilkoma
firmami reklamowymi.

Jan Pieni¹¿ek was born
in Warsaw. Photographer,
electroacoustician, multime-
dia artist creating interacti-
ve installations and sound
objects. Since 1973 mem-
ber of the theatre „Akade-
mia Ruchu” where he is a
master of special effects (he
is an author of the sound-
track to many actions and
theatre spectacles). He is
working at the Contempo-
rary Art Centre in Warsaw
as a light-man. Since 1993
in collaboration with Krzysz-
tof Knittel he has made se-
ries of interactive sound in-
stallations: „Legs”, „Disco”,
„Passage”, „Radio Sculpture”
and several sound actions.
He is an author of series of
interactive installations: „Ob-
ject S”, „Object ST”, „Object
A”, „Object PP”, „Object Z”,
„Pingwin Show”, „Object M”
presented among others at

the Center for Contemporary Arts in Warsaw, at WRO in
Wroc³aw, at the „Audio Art” Festival in Kraków, at Klang
im Baitz (Germany) and others. He took a part in the Krzysztof
Knittel's and J.King „Heart Piece” opera premiered at the
Warsaw Autumn Festival and New York City (1999). He
is working with several commercial companies.


