
WSTĘP 

Pytanie o nową audiowizualność jest nieco prowokacyjne. Przede wszystkim dlate-
go, że samo pojęcie nowej audiowizualności jest niezwykle szerokie i nieostre. Oczy-
wiście nie ulega wątpliwości, że nowa audiowizualność sytuuje się blisko pojęcia no-
wych mediów – to zaś definiowane jest, jak wiadomo, przez Lva Manovicha poprzez 
odniesienie do pięciu podstawowych terminów: reprezentacji numerycznej, modular-
ności, automatyzacji, wariacyjności i transkodowania. Nie miejsce tu na omawianie 
powyższych terminów, tym bardziej że koncepcja Manovicha jest dobrze znana me-
dioznawcom i osobom interesującym się kulturą audiowizualną. A zatem nowa audio-
wizualność, w podstawowym sensie to pojęcie obejmujące swym zakresem znacze-
niowym nowe media i zarazem z pewnością pojęcie o wiele szersze – odnosi się 
w większym stopniu do znaczeń i praktyk kulturowych. O ile zatem dla Manovicha 
perspektywa technologii staje się fundamentem myślenia o nowych mediach, o tyle 
nowa audiowizualność lokuje się przede wszystkim na polu kultury. Jakie zatem pro-
blemy, kategorie i zjawiska mogą być objęte tą formułą? Wymieńmy niektóre z nich: 
sztuka nowych mediów, neotelewizja, literatura sieci, język werbalny w mediach, re-
klama audiowizualna, kino w paradygmacie ponowoczesności. Granice – jak widzimy 
– są rozmyte. A jednak wydaje się, że przydatność tego pojęcia będzie weryfikowana 
pozytywnie. Autorzy niniejszego tomu nie dają na postawione pytania jednoznacznych 
i prostych odpowiedzi. Zwracają uwagę na istotne – ich zdaniem – kwestie, które two-
rzą swoisty labirynt znaczeń współtworzących tytułowe pojęcie. 

Prezentowana publikacja składa się z czterech części. W pierwszej padają pytania 
o to, jak rozumieć i opisywać zjawiska nowej kultury audiowizualnej (m.in. rozważa-
nia wokół pojęć metakultury, cyberkultury, roli pojęcia technologii w definiowaniu 
nowoczesności czy wreszcie dylematy etyczne łączone ze społecznymi konsekwen-
cjami używania nowych technologii komunikacyjnych). Część druga zawiera próbę 
odpowiedzi na pytania o status i kondycję sztuki wizualnej. W części trzeciej zgroma-
dzono teksty bezpośrednio odwołujące się do nowych mediów, a w czwartej – artykuły 
o twórczości filmowej i telewizyjnej. 

Na tom składają się w przeważającej części artykuły prezentowane na konferencji na-
ukowej Nowa audiowizualność – nowy paradygmat kultury? zorganizowanej w Krako-
wie przez Instytut Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Komitet 
Nauk o Kulturze Polskiej Akademii Nauk. Zamieszczono tu również teksty napisane już 
po konferencji przez autorów zaproszonych do wypowiedzi na tytułowy temat. 

Eugeniusz Wilk 
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