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*Blue —link to web 



AWAKENING YOUR INSIDE  semestralní práce  

VIBRACEMEDITACEPOZNANI

777

https://soundcloud.com/poli666klinika/sebevedomi
https://soundcloud.com/poli666klinika/sebevedomi


           HUDBA 

V této hudební skladbě jsem 
smíchal báseň Charlese 
Baudelaire Carriona, bílý šum s 
frekvencí 9000 kilohertz a 
vibrace mého hlasu. Práce 
zaměřená na odemknutí čaker


Tyto dva díla pro mě slouží 
jako mantry. Mantra pro 
inspiraci a mantru pro 
povzbuzení těla. Použití 
šifry, ktere jsem v práci 
napsala, slouží jako 
pozitivní vibrace.


Experimentální práce v stylu 
NOISE-RAP
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*

*
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https://soundcloud.com/poli666klinika/mea-ma-x-ima-culpa
https://soundcloud.com/poli666klinika/une-charogne
https://soundcloud.com/poli666klinika/mea-ma-x-ima-culpa
https://soundcloud.com/poli666klinika/time-of-spiritual-desire
https://soundcloud.com/poli666klinika/time-of-spiritual-desire
https://soundcloud.com/poli666klinika/une-charogne
https://soundcloud.com/poli666klinika/akinilkilopacbka2
https://soundcloud.com/poli666klinika/akinilkilopacbka2


Sound design 

My purple association map

Cílem projektu je přinést pozorovatelům průzkumné rámce smyslových asociací vyvolaných 
vnímáním zvolené barvy: fialové. Autorka Daria Kolodina, která rozvíjí expresivní kontext a 
optickou sílu způsobem metaforické abstrakce, zkoumá její pochopení dopadu barvy a jejích 
narativních možností. Autorův popis čtyř fialových vrstev jako samostatných smyslných entit 
získává široký kontemplativní základ se syntetizovanými zvukovými scénami projektu vytvořenými 
Polinou Revunenko.

 

http://www.apple.com/ru


Vyzdorovlenije by Polina Revunenko & Darina Alster


Vyzdoravlenije/Uzdravování.Skutecnost je tvořena vztahem mnoha na sobě 
nezávislých prvků.Vsechno co roste, vydává melodii.Emoce jsou naše dědictví. 
Leceni vytesneneho traumatu probíhá skrze plné prožití přítomného okamžiku.






 

http://www.apple.com/ru


Časopis Plumb 

Plumb je projekt mého dobrého kamarada, ktery na začátku semestru navrhl 
vedení casopisu spolu. Je to Ukrajinský virtuální časopis.

V Plumb najdete inspiraci mezi lidmi, jako jsem já. Madness, drive, extáze takové 
emoce by měly způsobit Plumbovi. Propagace málo známých umělců je hlavní 
strategií časopisu. Také v budoucnu budou samostatné projekty od Plumb, kde 
bude spolupráce umělců se mnou a mým přítelem. První vydání je plánováno na 
toto léto.

 

https://www.instagram.com/plumbmagazine/


Quarantine 


Projekt v Karanténě je mini rozhovor pro art-web moje kamaradky, 
která během karantény shromáždila kreativní lidi, aby spojili 
veškerou práci na jednom místě. Aby se lidé mohli dozvědět něco 
o osobě představující svou práci o něco více. Video montaž udelala  
jsem sama a hudbu taky.

https://www.instagram.com/tv/B_LA1pRJrpv/

