
Tytuł wystawy:Re-kompilacje 

Odbiór  bodźców  -  zarówno  wizualnych,  jak  i  dźwiękowych  -  jest 

ograniczony przez fizjologię ludzkiego układu wzrokowego i słuchowego,  

a  także  przez  zindywidualizowaną  selektywność  przetwarzanych  przez 

mózg  informacji.  Fizyk  Barbour  porównuje  naszą  percepcję  każdego  

"tu i teraz" do kolejnych, pojedynczych klatek filmu, które nasz mózg składa 

w całość, tworząc wrażenie płynności i ciągłości. Można do jakiegoś stopnia 

sterować wybiórczością zmysłów skupiając uwagę na danym fragmencie 

rzeczywistości wizualnej, czy dźwiękowej. Obrazy i dźwięki, które pozostają 

poza sferą zainteresowania jednostki  -  pozornie niemal znikają, stają się 

"tłem" nieostrym i wyciszonym, choć wciąż obecnym. Nadmiar i zbyt duża 

intensywność  niechcianych  bodźców  oraz  brak  możliwości  ich 

"odfiltrowania"  powodują  dyskomfort,  zaburzają  percepcję.  Pociągająca 

wydaje  się  próba  doznania  "pełni"  przekazu,  uzyskanie  dostępu  do 

nieograniczonej  ilości  informacji.  Jednak  jak  można  by  się  odnaleźć  

w chaosie niezliczonych bodźców bez nadanego im priorytetu ważności? 

Selektywność  odbioru  wydaje  się  ochroną  przed  zalewem  zbędnych 

danych.  Zmusza  też  do  ciągłego  uzupełniania  luk  i  w  jakimś 

sensiepercepcję  rzeczywistości  można  by  porównać  dociągłego, 

"archeologicznego" odtwarzania wyglądu obrazów i brzmienia dźwięków na 

podstawie ich zarejestrowanych fragmentów. 
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Biogram:

JOWITA BOGNA MORMUL

Doktor habilitowany sztuki w dziedzinie sztuk filmowych (Państwowa Wyższa Szkoła  

Sztuk Filmowych Telewizyjnych i Teatralnych w Łodzi, 2018 r.). Tworzy w obszarze  

sztuk wizualnych.  Adiunkt w Instytucie Sztuk Pięknych na Uniwersytecie Jana  

Kochanowskiego w Kielcach. Prowadzi wykłady z zakresu fotografii, nowych  

mediów, multimediów i analizy obrazu.

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, (Wydział Malarstwa, 1997 r.;  

Wydział Grafiki, 1999 r.). Doktor sztuki w dziedzinie sztuk filmowych w zakresie  

fotografii (Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Filmowych Telewizyjnych i Teatralnych  

w Łodzi, 2008 r.).

Stypendystka nagrody im. Hanny Rudzkiej-Cybisowej (1996 r.) oraz Ministerstwa  

Kultury i Sztuki (1996/1997 r.). Członek Związku Polskich Artystów Plastyków (1998  

r.) i Związku Polskich Artystów Fotografików (2001 r.). Jej prace były prezentowane  

na wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą (m. in. w 

Luksemburgu, Rzymie, Wilnie, Skopje, Strasburgu, Budapeszcie, Ohio). 
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