
Klasa VII b – 13. 05. 2020r. (9 tydzień) 

Temat: Komputer jako narzędzie artystyczne. Grafika komputerowa.  

Po zapoznaniu się z treścią ostatniej lekcji mieliście zastanowić się - Które z działań 

artystycznych spośród poznanych w tej lekcji (performance, happening, akcja 
plastyczna) najbardziej wywarły na Was wrażenie, oraz uzasadnić swój wybór. 

Otaczający nas świat sztuki jest wielokierunkowy i ciekawy. Każdy może znaleźć w nim coś 

dla siebie. Dziś przybliżymy rolę komputera w kreowaniu sztuki.  

Proszę tylko zapoznać się z tekstem poniżej .  

23. Komputer jako narzędzie artystyczne 
Komputer nie tylko służy do przekazywania wiadomości, oglądania filmów, wyszukiwania 

informacji, lecz także jest ciekawym narzędziem dla artystów – przyspiesza proces tworzenia 

dzieła (na przykład animacji) oraz znacząco wpływa na jego kształt. 

 

 

 

108. Kadr z filmu Katedra, reżyseria Krzysztof Bagiński, 2002 

To przykład dzieła stworzonego całkowicie komputerowo. Autor wykreował rzeczywistość fantastyczną, a 

ażurowe, skomplikowane konstrukcje architektoniczne sprawiają monumentalne wrażenie. Za tę animację 

Bagiński otrzymał nominację do nagrody Oscara. 

 
Korzystając z komputera, artysta może łączyć wiele rodzajów informacji, np. tekst, grafikę, dźwięk, 

animację. Takie dzieło nosi nazwę multimedialnego. Sztuka multimedialna intensywnie rozwijała się w 

latach 90. XX wieku – wniosła do współczesnej sztuki zupełnie nową jakość. Obszar multimediów tworzą 

różne środki ekspresji – zarówno tradycyjne (malarstwo, grafika), jak i takie, których rozkwit przypada na 

XX wiek (fotografia, film). Nieodłącznymi elementami składowymi dzieła multimedialnego są również 

muzyka i tekst. Komputer umożliwia połączenie tych elementów (możemy nazwać je mediami) w jednym 

dziele i daje ogromne możliwości ich przetwarzania oraz kreowania fantastycznych, wirtualnych 

rzeczywistości. Niejednokrotnie mogliście się o tym przekonać, obserwując wygląd i funkcjonowanie strony 

internetowej lub gry komputerowej. 

Dzieła o charakterze multimedialnym mają również inne ważne cechy. Zauważcie, że film fabularny, który 

oglądamy w kinie, ma początek, rozwinięcie i zakończenie. Jeden epizod następuje po drugim w 
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odpowiedniej kolejności – mówimy, że film ma strukturę linearną. Natomiast w realizacji multimedialnej 

istnieje możliwość zmiany kolejności wydarzeń. Mamy do czynienia z dziełem otwartym, wielowymiarowym, 

odbiorca zaś jest aktywny, często decyduje o przebiegu wydarzeń. Można nawet powiedzieć, że artysta 

przestaje być jedynym twórcą dzieła, ponieważ odbiorca – przez swoją aktywność i zaangażowanie – 

nadaje danej pracy nowy kształt. Wiąże się z tym pojęcie interaktywności. Wszelkie realizacje, które 

wymagają określonych czynności i reakcji ze strony widza, nazywamy interaktywnymi. 

 

 

109. Eric Siu (czyt. erik s-iu), Touchy (czyt. taczi), realizacja interaktywna, Wrocław, 2013 

Podczas swojej interaktywnej realizacji na festiwalu WRO 2013 artysta pochodzący z Honkongu pokazał, 

jak ważny jest zmysł dotyku. Wystąpił w specjalnym hełmie z migawkami zasłaniającymi oczy. Nie widział, 

aż do momentu, gdy ktoś go dotknął i chwycił trzymaną przez niego elektroniczną kulę. Wówczas otwierały 

się migawki. Gdy kontakt dotykowy trwał dostatecznie długo, robione było zdjęcie, które następnie 

wyświetlało się na ekranie zamontowanym z tyłu hełmu. Jak widzicie, interaktywne realizacje 

multimedialne łączą się czasami również z zabawą. 

 

Jakość i wygląd realizacji zależy w dużym stopniu od wykorzystanych w pracy programów 

komputerowych. Twórca niejednokrotnie współpracuje z programistą, który opracowuje 

odpowiedni program. Jednak bardzo często artysta multimedialny ma wystarczającą wiedzę i sam 

potrafi zaprogramować daną realizację. Za pomocą nawet prostych edytorów grafiki można 

przygotować złożone i ciekawe kompozycje. Inne aplikacje służą do przetwarzania fotografii oraz 

obrazów namalowanych manualnie. Dostępne narzędzia umożliwiają również wykreowanie świata 

wirtualnego. Z kolei programy do animacji komputerowej pozwalają na wprowadzenie w ruch 

obiektów na ekranie.  

Mamy do czynienia z różnymi rodzajami dzieł multimedialnych. Najważniejszymi są instalacje 

multimedialne, prezentacje multimedialne oraz przedsięwzięcia artystyczne funkcjonujące w 

świecie cyfrowym. Instalacje multimedialne to realizacje przestrzenne, które mogą przybierać 

monumentalne rozmiary. W odbiorze dzieła interaktywnego, oprócz zmysłów wzroku i słuchu, 

niezwykle ważny jest dotyk. Ekrany dotykowe lub wrażliwe na ten zmysł narzędzia interaktywne 

stanowią nieodłączny element nowoczesnej instalacji. Czasami w galerii zostają ukryte specjalne 

czujniki, które reagują na ruch oglądającego – wtedy widz wpływa ruchem ciała na kształt 

realizacji. Gdy wkraczamy w obszar interaktywnej instalacji, możemy się poczuć tak, jakbyśmy 

brali udział w spektaklu i sami go współtworzyli. Dzieje się tak, ponieważ sztuka multimedialna 

wymaga naszej aktywności. Interaktywnej instalacji nie kontemplujemy jak obrazu czy rzeźby, lecz 

na bieżąco podejmujemy decyzje, w jaki sposób zmienić jej kształt i przebieg. W odróżnieniu od 

teatru najczęściej uczestniczymy w tej sztuce samotnie (il. 110).  
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110. Monika Fleischmann (czyt. flajszman) i Wolfgang Strauss (czyt. sztraus), Dom mózgu, 

1990–1992 

Interaktywna sztuka multimedialna ma już swoją historię. Realizacja Moniki Fleischmann i 

Wolfganga Straussa wprowadza odbiorcę w świat rzeczywistości wirtualnej, stworzony 

komputerowo. Specjalne urządzenia – gogle z ekranami i słuchawkami oraz rękawice z czujnikami 

– powodują, że nasze zmysły ulegają złudzeniu i mamy poczucie, że doświadczamy komputerowej 

rzeczywistości jako prawdziwej. 
 

Prezentację multimedialną możemy oglądać u siebie w domu lub na publicznym pokazie. Prezentacja 

multimedialna bywa oryginalnym dziełem sztuki, stworzonym przez artystę, jednak powszechnie 

wykorzystuje się ją w celach użytkowych. Najczęściej towarzyszy wykładom i wystąpieniom, może być 

opublikowana na nośniku cyfrowym (np. DVD). Zapewne sami wielokrotnie przygotowywaliście prezentacje, 

np. na lekcje historii czy przyrody. 

 

 

 

111. Tablet graficzny 

Tablet jest ważnym narzędziem dla artysty 

zajmującego się grafiką komputerową i animacją. 

Dostępne są różne rozmiary i kształty tych 

urządzeń. Do rysowania na powierzchni tabletu 

służy specjalne piórko – kiedy przyciskamy je 

mocniej, uzyskujemy grubą linię, a gdy 

delikatnie, kreska staje się cieńsza. Tablet nie 

tylko ułatwia tworzenie grafiki cyfrowej, lecz 

także sprzyja opracowaniu fotografii, na przykład 

stworzeniu cyfrowego kolażu. 
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24. Grafika komputerowa 
Narzędzia, jakie oferuje grafikom komputer, zmieniły znacząco ich sposób pracy – dotyczy to 

zwłaszcza grafiki użytkowej i animacji. Specjalistyczne programy stwarzają rozmaite możliwości 

oraz ułatwiają i przyspieszają pracę grafika.  

Grafikę komputerową możemy podzielić – ze względu na sposób przetwarzania danych i 

elementów, z których jest kreowany obraz – na grafikę wektorową i rastrową (il. 112).  

Obrazy tworzone od podstaw za pomocą narzędzi komputerowych to najczęściej grafika 

wektorowa.  

Natomiast kompozycje wykorzystujące fotografię czy cyfrowe kolaże to zwykle przykłady grafiki 

rastrowej. Grafikę komputerową dzieli się również ze względu na sposób ukazywania przestrzeni 

– na grafikę 

dwuwymiarową 2D i 

trójwymiarową 3D. 
 

 

112. Różnica między grafiką wektorową a grafiką rastrową 

Grafika wektorowa to inaczej grafika obiektowa. Zbudowana jest z obiektów, czyli prostych figur 

geometrycznych (np. prostych, krzywych, okręgów) opisanych przez wzory matematyczne. Figury 

te mają określone właściwości, takie jak kolor i grubość linii. Grafikę wektorową można powiększać 

i pomniejszać, a jakość obrazu nie ulega pogorszeniu. Natomiast w grafice rastrowej obraz składa 

się z bardzo małych punktów tej samej wielkości, zwanych pikselami. Mają one różne kolory i 

jasność. Przy dużych powiększeniach obrazu piksele stają się widoczne. 
 

Grafika 2D może zawierać zarówno grafikę wektorową, jak i rastrową, i jest często 

wykorzystywana w celach użytkowych – w plakacie, ilustracji lub animacji. Obiekty grafiki 

dwuwymiarowej są płaskie; jeśli tworzy się iluzję przestrzeni, to tradycyjnymi metodami, 

stosowanymi w malarstwie czy grafice. Różnica polega na tym, że artysta wykorzystuje komputer, 

by przetworzyć lub stworzyć taki rysunek. Na pewno oglądaliście animacje o nasyconej, 

intensywnej kolorystyce i skomplikowanym rysunku. Jednak obraz dwuwymiarowy niejednokrotnie 

charakteryzuje celowo uproszczona forma lub zawężona kolorystyka; postacie wyróżnia niekiedy 

specyficzna mimika twarzy, a ich ruch bywa zupełnie inny niż w rzeczywistości. 
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113. Kadr z filmu Mami Fatale, reżyseria Łukasz Karpowicz, 2012 

To seria animowana powstała w Studiu Miniatur Filmowych we współpracy z gdańską Grupą 

Smacznego. Grafika 2D jest chętnie wykorzystywana w animacji i stwarza duże możliwości 

artystycznej wypowiedzi. Specjalne programy do animacji przyspieszają proces twórczy. W 

przedstawionym kadrze widzimy nagromadzenie szczegółów. Dekoracyjna tapeta i obrus stanowią 

tło dla charakterystycznych filmowych postaci. Postacie podlegają deformacjom i uproszczeniom. 

Gdy oglądamy grafikę 2D, wiemy, że jest to świat umowny.  

 

Grafika 3D umożliwia stworzenie obrazu mającego trzy wymiary (wysokość, szerokość i głębokość), a 

także pozwala na wizualizację dowolnego obiektu. Twórca grafiki 3D posługuje się wyobraźnią 

przestrzenną – trochę jak rzeźbiarz, który kształtuje formę w przestrzeni (il. 114). Jednak obiekty 3D 

powstają w przestrzeni nierzeczywistej, wirtualnej, są zaś oglądane na dwuwymiarowej płaszczyźnie 

ekranu. Grafika 3D wymaga dużego nakładu pracy, ale dysponuje coraz doskonalszymi narzędziami do 

kreowania iluzorycznej rzeczywistości.  
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114. Kadr z filmu Ukryte, reżyseria Piotr Szczepanowicz, 2009 

Studencka animacja Piotra Szczepanowicza to obraz subtelny i tajemniczy, powstały w technice 3D. 

Oglądając tę animację, wiemy, że mamy do czynienia z rzeczywistością całkowicie wykreowaną. Delikatna 

faktura, dbałość o detal i jednorodność stylu dowodzą, że i w tej technice można stworzyć dzieło autorskie. 

Zwróćcie uwagę na sposób operowania światłem. 

 

Twórcy obrazu trójwymiarowego bardzo starannie i szczegółowo konstruują świat – pejzaże, 

przedmioty, ludzi, zwierzęta i fantastyczne stwory. Świat w 3D może być zupełnie 

nieprawdopodobny i odzwierciedlać rzeczywistość snu lub fantazji, ale może stanowić również 

wierną kopię rzeczywistości, np. w pierwszym pełnometrażowym filmie animowanym 

zrealizowanym całkowicie za pomocą komputera – Toy Story (czyt. toj story) – po raz pierwszy 

pokazano realistycznie włosy i zwierzęce futro. 

Jednak prawdziwym wyzwaniem jest nadanie postaci animowanej cech istoty żywej. Na przykład 

w filmie Władca Pierścieni do animacji fantastycznej postaci Golluma użyto techniki motion capture 

(ang.; czyt. mołszn kapczer). Aktor zakładał specjalny kostium z czujnikami rejestrującymi jego 

gesty i mimikę – w tym stroju był filmowany ze wszystkich stron. Następnie zarejestrowany ruch 

aktora przeniesiono na trójwymiarowy model postaci Golluma. 

Grafika 3D wzbogaca film o efekty specjalne, a widzowie w kinie nie są w stanie dostrzec, gdzie 

przebiega granica między zdjęciami rzeczywistości a całkowitą kreacją form trójwymiarowych. W 

niektórych realizacjach istnieją sceny, w których aktor – realny człowiek – zostaje zastąpiony 

cyfrową postacią.  

115. Zdjęcie pokazujące model 3D głowy 
Pracując nad obrazem 3D, grafik konstruuje na początku specjalną siatkę i kształtuje z niej bryłę 
przedmiotu, zwierzęcia lub człowieka, a następnie zajmuje się szczegółami. Programy do grafiki 

3D umożliwiają tworzenie trójwymiarowych brył i modeli o dużym stopniu skomplikowania. 

Wrażenie przestrzeni trójwymiarowej – zadanie dla chętnych. 
• Przygotuj kilka niewielkich pudełek, np. po herbacie albo po kosmetykach, wywróć je na lewą stronę i 

ponownie sklej (przy tej czynności pomocna będzie linijka). Jeśli chcesz, możesz pudełka pomalować na 
jeden wybrany kolor lub okleić je kolorowym papierem. 

• Z przygotowanych elementów skonstruuj obiekt o ciekawym kształcie przestrzennym i sfotografuj go na tle 
o kolorze podobnym jak wykonana bryła. Zadbaj o takie oświetlenie obiektu, które wydobędzie jego 
trójwymiarowość.  
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