
Witam, pozostajemy w kręgu kultury i sztuki współczesnej. Przechodzimy do tzw. sztuki nowych 

mediów.  

 

Wraz z upływem czasu i rozwojem technologicznym, sztuki plastyczne wzbogaciły się o nowe media – 

świeże środki wyrazu artystycznego. Pojawiły się między innymi takie dziedziny, jak: wideo-art, 

animacja komputerowa, 3D mapping, Nie zastąpiły one dawnych, tradycyjnych dziedzin sztuk 

plastycznych, ale wzbogaciły je. Dlatego wszystkie dziedziny twórczości artystycznej, które odbierane 

są poprzez wzrok, zarówno tradycyjne, jak i nowe, nazywamy sztukami wizualnymi. Obecnie artyści 

często łączą różne dziedziny sztuki, tworząc sztukę multimedialną. Termin multimedia pochodzi od 

słów multus (liczne) i medius (pośrednik). Sztuka multimedialna służy zatem przekazywaniu pewnej 

idei artystycznej za pomocą wielu „pośredników”, którymi są różne dziedziny artystyczne. Po raz 

pierwszy terminu multimedia użyto w 1966 roku na określenie wystąpienia artysty Andy Warhola 

Exploding Plastik Invitable. Był to koncert zespołu rockowego, podczas którego na muzykach 

wyświetlane były cztery filmy autorstwa Warhola. Muzyce i filmom towarzyszyły także eksperymenty 

świetlne, taniec, działania parateatralne oraz wywiady na żywo wśród widowni. Tego typu działania, 

czyli łączenie koncertów z projekcją wideo czy tańcem, nie są dziś niczym nadzwyczajnym, jednak 

wtedy było to zupełnie nowe zjawisko, budzące wiele emocji wśród odbiorców. Multimedia to 

połączenie kilku form przekazu artystycznego, np. dźwięku, obrazu, wideo, tekstu, animacji. Często 

artyści łączą tradycyjne dziedziny twórczości plastycznej z nowym np. rzeźbę z video. Korzystają także 

z innych gałęzi sztuki, takich jak taniec, teatr, muzyka, poezja. Sztuka multimedialna dąży do zacierania 

granic pomiędzy poszczególnymi obrębami sztuki. Wszystkie elementy użyte w dziele muszą być 

uzasadnione i przyczynić się do osiągnięcia wspólnego efektu. Ważne, by odbiorca postrzegał je jako 

całość, jako jedno dzieło. W obszarze sztuki multimedialnej spotkać można dzieła z gatunku wideo-art 

(sztuki wideo). To rodzaj sztuki wykorzystujący technikę wideo jako narzędzie (medium) do 

przekazania myśli artystycznej. Wideo może rejestrować jakieś działanie artysty lub tworzyć nową 

rzeczywistość, świeże obrazy, które nie powstałyby przy użyciu innych mediów. Oto przykład:  

https://www.youtube.com/watch?v=GxeS_63E9Fg  

https://www.youtube.com/watch?v=GxeS_63E9Fg


https://www.youtube.com/watch?v=tMe7mKWFowg 

Łączenie fragmentów cudzych dzieł z utworami własnymi artysty oraz ich cyfrowa transformacja, 

określane są w sztuce terminem found footage. Wytworami innych autorów mogą być obrazy, 

fotografie, nagrania video (np. fragmenty filmów, programów telewizyjnych czy nagrań archiwalnych), 

przetwarzane w nowe dzieło, będące nośnikiem świeżych treści i jakości wizualnych. 

https://www.youtube.com/watch?v=8NoxchIYrvc&t=21s 

Kolejną dziedziną sztuki w zakresie nowych mediów jest animacja komputerowa. Jest to sztuka 

animowania (poruszania) nieruchomych obiektów. Animowanie odbywa się przy pomocy programu 

komputerowego. Początkowo animacje były mało precyzyjne, obejmowały tylko proste ruchy i nie 

posiadały dźwięku. Obecnie animacja obiektów odbywa się na wielu płaszczyznach – 2D (animacja 

dwuwymiarowa – płaska) i 3D (animacja trójwymiarowa). Oto przykład: 

https://www.youtube.com/watch?v=IJ4J47iafGg 

W tym tygodniu nie ma obowiązkowego zadania praktycznego. Mam tylko propozycję dla tych, którzy 

chcą otrzymać dodatkową ocenę: 

 Spróbuj zaproponować swoją wizję sztuki multimedialnej – może to być krótki film (kolaż 

zdjęć, filmików, połączonych z muzyką i tekstem) albo prezentacja z samodzielnymi grafikami, 

wrażeniami słuchowymi (muzyka, tekst). Kwestia wyobraźni, kreatywności i możliwości 

technicznych. Do dzieła! 

A oto lista dotychczasowych zadań dla tych, którzy mają zaległości: 

Na e-dzienniku były wysyłane wiadomości z treścią lekcji, linkami do filmów i instrukcjami 

dotyczącymi zadań praktycznych. Oto skrócona wersja:   

1. Mój widok z okna – pejzaż realistyczny  

2. Pointylizm - malarstwo tzw. kropkowe. Filmik instruktażowy: 

https://www.youtube.com/watch?v=XtmDKsc9LVI 

3. Proszę wymienić 3 dzieła sztuki impresjonistycznej – zdjęcie, autor, tytuł, krótki opis, miejsce, gdzie 

się znajduje (muzeum, galeria)  

4. Opis zadania znajduje się w podręczniku na stronie 23: „Moment zatrzymany w kadrze”  - w formie 

rysunku, malunku, kolażu, czy fotografii cyfrowej – scenę, która kojarzy im się z chwilowym, 

przelotnym wrażeniem (wrażenie to inaczej właśnie impresja).  

Przypominam, że do 25 maja muszę zaproponować ocenę końcową. Dlatego proszę o przesłanie 

zaległych prac na mój mail: eliza.gaczewska@sp1sobotka.pl  Na e-learningu są bieżące lekcje i zadania 

(od 7 tygodnia). Pozdrawiam serdecznie – powodzenia!       Eliza Gaczewska 
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