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AV-PROJECT FOR 2
performance audiowizualny

Maciej Walczak urodzi³ siê w 1963 r. w £odzi,
studiowa³ w ³ódzkiej Akademii Muzycznej (wio-
lonczela, nastêpnie w Staatliche Hochschule fur
Musik und Darstellende Kunst w Stuttgarcie, gdzie
uzyska³ dyplom w dziedzinie kompozycji i nowych
mediów. Sam pisze programy komputerowe do
swoich pokazów multimedialnych. Szc zególnie
interesuje go nowy œwiat zjawisk, pojawiaj¹cych
siê na wspólnym obszarze dŸwiêków i obrazów,
algorytmów i ich interkacja z cz³owiekiem. Pierw-
sza publiczna prezentacja audiowizualna zapro-
jektowana przez Macieja Walczaka odby³a siê
w £odzi w 1988 roku. Od tego czasu artysta zre-
alizowa³ wiele koncertów w kraju i za granic¹.

Jan Cho³oniewski urodzi³ siê w Bo¿e Narodze-
nie w Krakowie. Gra³ na skrzypcach, w Giana
Sisters i inne. Lubi jeœæ, s³uchaæ muzyki, patrzeæ
w ekran. Jest uzale¿niony od Malki i kompute-
rów.

AV-Project for 2 to: spotkanie, rozmowa we
wspó³czesnej przestrzeni audiowizualnej. U¿y-
wamy dŸwiêków, obrazów, elementów jak s³ów
w rozmowie.

Maciej Walczak was born in 1963, in £ódŸ. Stu-
died cello at the Academy of Music in £ódŸ
and composition and new media at the Stat-
tliche Hochschule fur Musik und Darstellen-
de Kunst in Stuttgart. He is an author of the
software for his own multimedia projects, he
is interested specially in new world of phe-
nonemas appearing betweeen sound, images,
algorhythms and its all interactions. The first
public audiovisual presentation was deisgned
by Maciej Walczak in £ódŸ in 1988. Since this
time he realized many concerts in Poland and
abroad.

Janek Cho³oniewski was born on Christmas
day in Cracow. He played violin, Giana Sisters
and others. He likes eating, listening to the
music and looking at the screen. He is addicted
to Malka and computers.

AV-Project for 2 is: a meeting, conversation
in common audiovisual space. We are using
sounds, pictures graphic elements like words
in normal talk.


