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Jakub Wróblewski

www.videorecording.tumblr.com
www.vimeo.com/jakubwroblewski
www.firstwefeelthenwefall.com

www.facebook.com/firstwefeelthenwefall

ur. 1983, w Warszawie 

2003-2008 studiował na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie 

dyplom z wyróżnieniem w pracowni prof. Stanisława Wieczorka

aneks w pracowni prof. Grzegorza Kowalskiego

od 2008 pracuje na na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych

w  2012 obronił doktorat na macierzystej uczelni

zajmuje się:
 video

narracją
teorią filmu
instalacjami

environment

JAKU
B W

RÓ
BLEW

SKI | 2

JAKU
B W

RÓ
BLEW

SKI | 3



WYKAZ
OSIĄGNIĘĆ
ARTYSTYCZNYCH,
PEDAGOGICZNYCH
I NAUKOWYCH
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2016

FIRST WE FEEL THEN WE FALL 
HIPERINKOWA INSTALACJA 
ARTYSTYCZNA
Składowe projektu prezentowane 
w formie hiperlinkowej istalacji. 
Wystawa: Książka Żywa, Salon 
Akademii, kurator: Dorota Folga 
Januszewska.

FIRST WE FEEL THEN WE FALL / 
ADAPTATION OF JAMES JOYCE’S 
FINNEGANS WAKE
adaptacja: Katarzyna Bazarnik / 
Jakub Wróblewski)
Interaktywna aplikacja video.
www.firstwefeelthenwefall.com
Projekt zrealizowany dzięki stypen-
dium Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego oraz Narodo-
wego Centrum Kultury

ROBOTNICY SZTUKI
Zdjęcia do cyklu filmowego Jaśminy 
Wójcik. Cykl Kultura Fizyczna, 
Emisja: TVP Kultura. 
5’ HD Video, pięć części

PLAIN PAPERS
Rejestracja działań graficznych  
Andrzeja Węcławskiego
15’ HD Video

AT PRESENT
Rejestracja działań graficznych  
Mateusza Dąbrowskiego
3’06” HD Video

HORE
Videoklip
Zdjęcia (współpraca  operatorska z 
Antonim Domańskim).
i reżyseria (koncepcja - studenci 
Pacowni Multimedialnej Kreacji 
Artystycznej Wydziały Grafiki ASP 
Warszawa)
3’46” HD Video

2015

WORK IN PROGRESS / PREPRO-
DUCTION PROCESS / ADAPTATION 
OF JAMES JOYCE’S FINNEGANS 
WAKE
Wystawa Czym się zajmujsz? Aka-
demia Sztuk Pięknych w Warszawie 
Galeria Salon Akademii
1. Tropy i inspiracje wykorzystane do 
budowy założeń projektu
2. Scenariusz / Rozłożenie archi-
tektury powieści na dynamiczną 
warstwę wizualną i dźwiękową
3. Szkice kompozycyjne i ideowe 
struktury Finnegans Wake 
4. Obiekty / Rekwizyty

5. Storyboard / Kadry
6. Próbki materii filmowej

WALKA WODY Z TŁUSZCZEM
Dokumentacja działań Błażeja Osto-
ja Lniskiego
32” HD Video

URSUS SPACER W CZASIE
Zdjęcia do filmu Jaśminy Wójcik

CZYNNOŚCI GRAFICZNE / PRINT-
MAKING ACTIVITIES. 
Rejestracja procesów graficz-
nych - dokumentacja pracy: Marty 
Banaszak, Andrzeja Węcławskiego, 
Błażeja Ostoja Lniskiego i Mateusza 
Dąbrowskiego; 4-kanałowa projekcja 
video, HD, 3:1. Wystawa: Grafika 
gra sztuki Salon Akademii, kurator: 
Dorota Folga Januszewska.

URSUS ZNACZY NIEDŹWIEDŹ
Zdjęcia do filmu Jaśminy Wójcik. 
29’20” HD Video

2014

DOSTAŁEM NA CHWILĘ 
KAWAŁEK MIASTA
Wielkoformatowa grafika 
w przestrzeni publicznej. 
Projekt Street Art by Fenix

URSUS. WIDEOESEJ
Zdjęcia do filmu Jaśminy Wójcik. 
10’06”

SALTO MORTALE.
Zdjęcia do filmu Jaśminy Wójcik. 
Wystawa: Karlin Studio, Praga, 
Kurator: Caroline Krzyszton.

JAKA PRACA DZIŚ?
Zdjęcia do dokumentacji projektu 
w przestrzeni Białegostoku. 
Projekt Jaśminy Wójcik. 
6’51” HD Video

BOVSKA / LONG WAY. 
Zdjęcia i reżyseria 
(Współpraca z Marcinem Szrótem 
i Jaśminą Wójcik). 
Nominacja w kategorii najlepsze 
zdjęcia na 22 Festiwalu Polskich 
Wideoklipów YACH FILM.

2013

BLVCK MOVIE PRECONCEPTION.
Video, collages, instalacja video 
Wystawa. Bardo / Implosion. Jakub 
Wróblewski / Mateusz Dąbrowski, 
Soho Factory, Warszawa.

FILM EXTENSYWNY.
Video / wykorzystanie 
dźwięków binauralnych. 
Wystawa: Bardo / Reflections Jakub 
Wróblewski / Mateusz Dąbrowski, 
Galeria Spokojna, Wydział Sztuki 
Nowych Mediów, ASP

PRINT MAKER
Dokumentacja działań graficznych 
Marty Banaszak
10’06” HD Video
3’30” HD Video

WHAT IF CYCLE / STILLS 
Wystawa: Faces of drawing. 
Drawings by professors of Graphic 
Arts Department. White Box Gallery, 
Gold Coast, Australia.

SALTO MORTALE.
Zdjęcia do filmu Jaśminy Wójcik. 
Wystawa: Karlin Studio, Praga, 
Kurator: Caroline Krzyszton.
4/50” HD Video

PAMIĘĆ PARKU
Zdjęcia do dokumentacji projektu 
w przestrzeni Parku Tysiąclecia 
w Zielonej Górze 

2012

WRITING, FIGURE, REPETITION. 
Notes on Błażej Ostoja Lniski’s 
painting. 
Video. Zdjęcia i reżyseria.

WHAT IF
Projekt doktorski. 
Video, obiekty, 
interaktywna aplikacja iOS.
AppStore/Whatifcycle
whatifcycle.com

Wybrane prace i projekty 
2012-2016
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2016

PREZENTACJA INTERAKTYWNEGO FILMU 
EKSPERYMENTALNEGO – KATARZYNA BAZARNIK 
I JAKUB WRÓBLEWSKI
FIRST WE FEEL THEN WE FALL
Międzynarodowy Festiwal Literacki Ha!wangarda 2016
Kraków
7/10/2016

FIRST WE FEEL THEN WE FALL 
MULTIMEDIA ADAPTATION OF JOYCE’S 
FINNEGANS WAKE
DIGITAL HUMANITIES 2016
Kraków
15/07/2016

FIRST WE FEEL THEN WE FALL 
CELEBRATING FINNEGANS WAKE 
IN THE DIGITAL MEDIA
ANNIVERSARY JOYCE
XXV International James Joyce Symposium, Londyn,
17/06/2016

2015

FIRST WE FEEL THEN WE FALL
WSPÓŁCZESNE PROJEKTY MULTIMEDIALNE
Multimedialna Kreacja Artystyczna, Unwersytet War-
szawski / Politechnika Warszawska, Warszawa, 
18/12/2015

TITLE SEQUENCE, OPENING CREDITS, 
MOTION TYPOGRAPHY
Multimedialna Kreacja Artystyczna, Unwersytet War-
szawski / Politechnika Warszawska, Warszawa, 
1/12/2015

OBSERVATION, INSPIRATION, IMAGE 
OR: WHY I HATED MICKEY MOUSE.
International Master’s Degree in multiMedia 
– technology, design, management. 
Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Informa-
tyki, Warszawa,
17/11/205

PERSONAL ARTISTIC PROJECTS - CASE STUDY
Chitrakatha International Student Animation Festival, 
National Institut of Design, Ahmedabab, Indie
16/10/205

WE FEEL THEN WE FALL – POKAZ FRAGMENTU 
ADAPTACJI FILMOWEJ FINNEGANS WAKE
Międzynarodowy Festiwal Literacki HA!WANGARDA, 
Kraków
2/10/2015

WARSZTATY GRAFIKI WARSZTATOWEJ 
WSPÓŁCZESNE PROBLEMY ASTYSTYCZNE
Miejska Galeria Sztuki im. Władysława hr. Zamoyskiego 
w Zakopanem
15/4/2015

2014

CONTEMPORARY ARTISTS PROJECTS. 
TECHNOLOGIES, IMPLEMENTATION, DEVELOPING
International Conference, Multimedia – technology, 
design, management in conjunction with 5th Internatio-
nal IP Management Forum”, organizator: FRSE, FSS, PW, 
NTNU, ASP, UMFC
Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki 
i Informatyki, Warszawa,
30/10/2014

WHAT IF CYCLE” – FINALLY AVAILABLE 
ON THE APPLE STORE - MASTERCLASS
International Conference, Multimedia – technology, 
design, management in conjunction with 5th Internatio-
nal IP Management Forum”, organizator: FRSE, FSS, PW, 
NTNU, ASP, UMFC
Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki 
i Informatyki, Warszawa,
8/10/2014

TITLE SEQUENCE, OPENING CREDITS, 
MOTION TYPOGRAPHY
Istambuł, Okan University 
22/03/2013

WHAT IF CYCLE
Stambuł, Okan University 
22/03/2013

Wykłady i wystąpienia
2012-2016

2016

ŻYWA KSIĄŻKA
Galeria Salon Akademii
kurator: Dorota Folga Januszewska.
16/6/2016

ŻYWA KSIĄŻKA
Galeria Salon Akademii
kurator: Dorota Folga Januszewska.
16/6/2016

KISSPRINT
Wystawa Stowarzyszenia
Twórców Grafiki Artystycznej
Plażowa, ul. Wybrzeże Szczecińskie 1, Warszawa
20/5/16

2015

GRAFIKA GRA SZTUKI 
Muzeum okręgowe w Bydgoszczy. 
kurator: Dorota Folga Januszewska.
6/12/2015

GRAFIKA GRA SZTUKI 
Miejska Galeria Sztuki im. Władysława hr. Zamoyskiego 
w Zakopanem, kurator: Dorota Folga Januszewska.
15/4/2015

CZYM SIĘ ZAJMUJSZ? 
Salon Akademii, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
12/3/2015

GRAFIKA GRA SZTUKI 
Muzeum Narodowe w Szczecinie.
kurator: Dorota Folga Januszewska.
14/2/2015

2014

GRAFIKA GRA SZTUKI 
Salon Akademii, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, 
kurator: Dorota Folga Januszewska.
21/10/2014

SZCZERE KŁAMSTWA
Wystawa pracowników, absolwentów i studentów Pracowni 
Multimedialnej Kreacji Artystycznej znajdującej się na Wy-
dziale Grafiki, Akademii sztuk Pięknych w Warszawie
Galeria Rondo Sztuki - Katowice
18/12/2015

2013

BARDO / IMPLOSION
Jakub Wróblewski
Mateusz Dąbrowski
Video, collages, instalacja video 
Soho Factory, Warszawa.
8/12/213

BARDO / REFLECTIONS
Jakub Wróblewski, 
Mateusz Dąbrowski
Extensive Movie, video 
Spokojna, Wydział Sztuki Mediów, Akademia Sztuk Pięknych 
w Warszawie
20/5/2013 

FACES OF DRAWING. DRAWINGS BY PROFESSORS OF 
GRAPHIC ARTS DEPARTMENT.
What if Cycle -  Scatches
White Box Gallery, Gold Coast, Australia.

Wystawy
2013-2016
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2016

SYSTEMY NARRACYJNE
Autorskie zajęcia na Wydziale Grafiki 
Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
Opracowanie i unifikacja systemu notacji 
komponentów języka audiowizualnego.

OTWARTY PROJEKT BADAWCZY
Responsywność wizualna. Badanie kształtowania 
doświadczeń narracyjnych v.s wizualizacja danych. 
Post Expanded Cinema na podstawie projektu 
First We Feel Then We Fall.

RECENZJE DYPLOMÓW MAGISTERSKICH
Na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych Wydziału 
Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

OPIEKUN KOŁA NAUKOWEGO PMKA
Koło Naukowe PMKA działa na Wydziale Grafiki 
Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.
Organizacja Spotkania z Markiem Królem - prezesem Pol-
skiego Stowarzyszenia Montażystów

ORGANIZACJA, PROJEKT I WYBÓR PRAC / WYSTAWA 
CZŁOWIEK, CIAŁO, PROCES
Wystawa prac studentów i absolwentów Akademii Sztuk 
Pięknych w Warszawie. (współpraca: Jakub Marzoch)
Galeria Artwalk.

KOORDYNACJA PROJETU 
ARTYSTYCZNEGO INVERSION
Organizacja wystawy i prowadznie projektu 
studentów programu Erasmus
Niemcy / Czechy/ Galeria Kaplica (dawna galeria Turbo) 
Krakowskie Przedmieście 5
Instalacja video stworzona przez studentów: 
Elisa Hasselberg, Matúsa Buranovský i Christina Meißnera

PRZYGOTOWANIE WYSTAWY KOŃCOWOROCZNEJ
Pracownia Multimedialnej Kreacji Artystycznej Wydział 
Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

POWOŁANIE NA CZŁONKA WYDZIAŁOWEJ 
KOMISJI WYBORCZEJ
Na rok akademicki 2016-2017

PROJEKTY GRAFICZNE KATALOGÓW
Przygotowywanie publikacji dla Galerii Oranżeria, 
Dom Zjazdówi Konferencji  Polskiej Akademii Nauk 
w Jabłonnie.

2015

WSPÓŁTWORZENIE MIĘDZYNARODOWEGO 
PROGRAMU STUDIÓW
Technology, design, management.
http://imdm.ire.pw.edu.pl/Project
Byłem odpowiedzialny za moduł: Visual arts / Graphic De-
sign In Multimedia
Project supprted by a grant from Norway though the Norway 
Grants and co-financed by the Polish funds.
Współpraca z Uniwersytetem Muzycznym Fryderyka Chopi-
na i Politechniki Warszawskiej

PUBLIKACJA DWÓCH RODZIAŁÓW 
DO MIĘDZYNARODOWEGO PODRĘCZNIKA:
1. Graphic design fundamentals 
2. Animation fundamentals
Podręcznik 
Publication supprted by a grant from Norway though the 
Norway Grants and co-financed by the Polish funds.
Współpraca z Uniwersytetem Muzycznym Fryderyka 
Chopina i Politechniki Warszawskiej

OPIEKUN KOŁA NAUKOWEGO PMKA
Koło Naukowe PMKA działa na Wydziale Grafiki 
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie.

PROJEKTY GRAFICZNE KATALOGÓW
Przygotowywanie publikacji dla Galerii Oranżeria, 
Dom Zjazdówi Konferencji  Polskiej Akademii Nauk 
w Jabłonnie.

2014

SZCZERE KŁAMSTWA
Organizacja i kuratorowanie wystawy pracowników, 
absolwentów i studentów Pracowni Multimedialnej Kreacji 
Artystycznej znajdującej się na Wydziale Grafiki, Akademii 
Sztuk Pięknych w Warszawie
Galeria Rondo Sztuki - Katowice
18/12/2015

PROCESY WIZUALNE 
AUTORSKIE ZAJĘCIA FAKULTATYWNE
Rok akademicki 2013-2014
autorskie zajęcia dla studentów Wydziału Grafiki 
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie. 
Badania polegają na znalezieniu optymalnych narzędzi
do zbudowania graficznej wersji narracji filmowej. 
W tym celu analizowane były formy filmowe i konstruowane 
schematy oparte na czasie utworu, wyborach i decyzjach 
bohaterów, przejściach montażowych, napięciach, dźwięku.

PRZYGOTOWANIE WYSTAWY KOŃCOWOROCZNEJ
Pracownia Multimedialnej Kreacji Artystycznej Wydział 
Grafiki Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie 

OPIEKUN KOŁA NAUKOWEGO PMKA
Koło Naukowe PMKA działa na Wydziale Grafiki 
Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

WPROWADZONE ZADANIA: ZNAK / SYMBOL 
PRACOWNIA MULTIMEDIALNEJ KREACJI ARTYSTYCZNEJ
WYDZIAŁ GRAFIKI / ASP WARSZAWA
Skonstruowałem model nauczania polegający na kilkustop-
niowej pracy z określonym tematem, innym dla każdego 
studenta. System ten udało mi się wprowadzić w pracowni 
dyplomującej (Multimedialna Kreacja Artystyczna) dla stu-
dentów trzeciego roku.

PROJEKTY GRAFICZNE KATALOGÓW
Przygotowywanie publikacji dla Galerii Oranżeria, 
Dom Zjazdów i Konferencji  Polskiej Akademii Nauk 
w Jabłonnie.

2013

KONSULTACJE DLA KANDYDATÓW NA WYDZIAŁ GRAFIKI

Wydział Grafiki, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie. 

SZCZERE KŁAMSTWA
Organizacja, kuratorowanie, projekt ekspozycji, projekt gra-
ficzny katalogu wystawy studentów, doktorantów 
i pracowników Pracowni Multimedialnej Kreacji Artystycznej
Rondo Sztuki / Katowice

OPIEKUN KOŁA NAUKOWEGO PMKA
Koło Naukowe PMKA działa na Wydziale Grafiki 
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie.

WPROWADZONE ZADANIA: 50 UJĘĆ 
PRACOWNIA MULTIMEDIALNEJ KREACJI ARTYSTYCZNEJ
WYDZIAŁ GRAFIKI / ASP WARSZAWA
Zadanie polega na rejestracji fotograficznej, lub filmowej 
modela. Przy użyciu współczesnych narzędzi cyfrowych
studenci uczą się myśleć poprzez obraz wykorzystując 
większść możliwych ujęć, planów i skrótów 
charakterystycznych dla języka wizualnego.

PROJEKTY GRAFICZNE KATALOGÓW
Przygotowywanie publikacji dla Galerii Oranżeria, 
Dom Zjazdów i Konferencji  Polskiej Akademii Nauk 
w Jabłonnie. 

2012

REALIZACJA 21 FILMÓW PREZENTUJĄCYCH WSZYSTKIE 
PRACOWNIE WYDZIAŁU GRAFIKI NA STUDIACH 
NIESTACJOARNYCH / ASP WARSZAWA
Reżyseria, zdjęcia , współpraca z Jaśminą Wójcik
https://vimeo.com/Grafika

PRZYGOTOWANIE WYSTAWY KOŃCOWOROCZNEJ
Pracownia Multimedialnej Kreacji Artystycznej Wydział 
Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

PROJEKTY GRAFICZNE KATALOGÓW
Przygotowywanie publikacji dla Galerii Oranżeria, 
Dom Zjazdów i Konferencji  Polskiej Akademii Nauk 
w Jabłonnie.

Praca naukowa, pedagogiczna i organizacyjna 
2012-2016
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Moje podejście do narracji
jest fragmentaryczne:

frag·men·tar·y (frgmn-tr) adj.
Consisting of small, 
disconected parts:

A PICTURE THAT EMERGES 
FROM FRAGMENTARY
INFORMATION.

fragmen·tari·ly (-târ-l) adv. 
fragmen·tari·ness n.

Interesuje mnie obraz, który wyłania się z fragmentarycznych informacji. Dzię-
ki temu struktura prac jest dynamiczna. Nieistotne wydaje mi się prowadzenie 
widza poprzez ciągły proces przyczyn i skutków. W moich pracach zauważal-
na jest hipertekstualność. Daleki jestem od budowania czysto logicznej struk-
tury wiążąej obrazy. Łączę je napięciami, tempem, intensywnością, kolorem. 
Stosuję te same zasady i doświadczenia, które pojawiają się przy tworzeniu 
malarstwa, lub grafiki. Film postrzegam jako intensywny zbiór emocji, pojęć  
i symboli.

Niebez pie czeństwo jest piękną rzeczą, 
jeśli się jej świado mie poszukuje. 

Ernest Hemingway

Moja sztuka jest bardzo prosta: 
mówię do widza swoim własnym językiem 

i mogę pragnąć tylko tego, 
bym został zrozumiany. 

Andrei Tarkovsky
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KADR

Kadr to (zdaniem Kuleszowa) 
znak i jako znak powinien działać 
błyskawicznie. Aby można go było 
w ten sposób odebrać, winien być 
specyficznie skomponowany. Nie 
powinien zawierać niczego, co 
obojętne, tylko to, co znaczące.1

Kadr to całe pojęcie 
i pojęcie to powinno 
dać się odczytać od 
początku do końca.2

1.H
istoria m

yśli film
ow

ej | A
licja H

elm
an, Jacek O

staszew
ski | słow

o / obraz terytoria | w
ydanie drugie, G

dańsk  | 2
010

*

Zależy mi na tym, aby każda 

pojedyncza klatka filmowa 

była zintensyfikowana pop-

rzez kompozycję, aby ruch 

wewnątrzkadrowy współgrał 

z kolejnym ujęciem. Nie 

utożsamiam jednak kadru  

z fotografią. Znaczenie buduje 

się względem poprzedniej, jak 

i następnej klatki. 23.976 razy 

na sekundę. Zazwyczaj obraz 

komponuję w propocjach 3:1. 

Widzę szerzej niż w stadar-

dowym stosunku długości do 

szerokości* – 16:9.

2.

Moje doświadczenia | L. Kuleszow | wstęp, redakcja naukowa, oprac.

przypisów – W. Grodzic [przekład zbiorowy] Universitas, Kraków | 1996
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Wszystko jest lub może być znakiem. 
Wszystkim można posłużyć się jak zna-
kiem. Ja mogę być znakiem. Jestem wszyst-
kim. 5

Interesuje się znakiem, jego znaczeniem i formą. Nie 
jestem projektantem piktogramów, bardziej zajmuje 
mnie ich działanie oraz napięcia, które wytwarzają na 
wielu płaszczyznach. 

W
H

AT IF | Sygnet projektu 
proj. M

ateusz M
achalski

5.
O ostatnie zdanie Prof. Stanisława Wieczorka
z wykladu o znaku na zajęciach Geometrii 
i Kompozycji (as. Krzysztof Trusz), 
kończącego zadanie pt. Piktogram.
ok. 1980

WHAT IF | obiekty | 2013

W
H

AT IF | obiekty | 2
013

Jest to projekt interaktywny, 
którego głównym komponentem 
jest dziewięciominutowy film, 
zainspirowany Boską Komedią 
Dantego Alighieri. 

Forma scenariusza oparta jest na 
graficznych strukturach zbudowanych 
na podstawie książki (Piekło, Czyściec  
i Raj). Była to moja pierwsza praca bez-
pośrednio nawiązująca do tekstu literac-
kiego. Realizacja zyskała formę interak-
tywnej aplikacji dostępnej na urządzenia 
z systemem operacyjnym OSX (iPhone, 
iPad). 

2013

9’11”

Założeniem było stworzenie wersji  
filmu, którego narracja może być bu-
dowana przez widza. Komponentami 
projektu był cykl obiektów opartych na 
budowie znaku WHAT IF.

opis

rok

czas

WHAT IF

https://vimeo.com/55680679
http://whatifcycle.com

link
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What if” is a metamorphosis, escala-
tion of conflict, duration, finality and 
irreversibility, "a condition in which 
external forces influencing the ar-
rangement of bodies do not cause 
mutual pressures of the system's 
parts, and internal gravitational interac-
tions are negligible”. It is also "l’instant 
décisif", the secret of metamorphosis, 
the occult, (Latin: to hide, keep secret; 
occultus –hidden, secret, clandestine), 
a celebration of silence, and exclusion
of perception.

“What if” is fire as destructive yet in-
spiring force.

“What if” is built of extreme situations 
which determine the ultimate
fate and character of the whole.
What if” I deal with hypothetical 
situations in a non-scientific
manner. I treat them in an artistic way, 
giving them a specific visual character.
“What if” is a set of images arranged in 
time. It has the form of 
a film, an audiovisual work, built 
of scenes, each consisting of one or
more shots. The narrative is built of 
sets of images. The resulting
sequences create the dramatic line. 
My images can be read as a
sequence of consecutive events. 
Each situation is a forecast of the
future ones. My narrative is quite 
fragmentary.

WHAT IF

REŻYSERIA JAKUB WRÓBLEWSKI 

ZDJĘCIA JAKUB WRÓBLEWSKI 

MONTAŻ JAŚMINA WÓJCIK & JAKUB WRÓBLEWSKI

DŹWIĘK LECH RUDZKI

1# BRANDING IRON CASE JACEK WÓJCIK

2# BRANDING IRON CASE BOGDAN MOCHNACZEWSKI

PROJEKT ZNAKU MATEUSZ MACHALSKI

PROGRAMOWANIE PIOTR BARSZCZEWSKI

PRODUKCJA JAKUB WRÓBLEWSKI

Poniżej podaję tropy, które najbardziej zajmowały 
mnie w czasie realizacji projektu. W jego wielowy-
miarowej strukturze niektóre rozwinąłem bardziej, 
inne dość powierzchownie, tylko je zaznaczając:

- metamorfoza, zmiana węwnętrzna (traktowana 
jako podróż), metabolia, dynamizm, ewolucja; Noma-
dzi (fr. nomade, łac. nomas, gr. nomas - „wędrujący 
w poszukiwaniu pastwisk”);
- proces, celebracja tworzenia; tajemnica przemiany; 
okultyzm (łac. occulo – ukrywać, trzymać w tajem-
nicy; occultus – schowany, ukryty, tajemny); gnosis 
(wiedza dla wtajemniczonych);
- eskalacja konfliktu, sytuacji, w której silne stany 
emocjonalne i chęć zwycięstwa zaczynają domi-
nować w sytuacji konfliktowej, powodując uczucie 
wzajemnej wrogości stron wobec siebie. 
- pragnienie, trwanie, strata, tęsknota, cierpienie, ból; 
- lot (traktowany jako bezwład). „Stan, w którym 
działające na układ ciał siły zewnętrzne nie wywołu-
ją wzajemnych ciśnień (nacisków) części układu na 
siebie, a wewnętrzne oddziaływania grawitacyjne są 
pomijalne)“[7];
- celebracja ciszy, wyłączenie postrzegania, dez-
integracja struktury osobowości człowieka, unad-

człowieczenie, „czas snu“, deprywacja sensoryczna, 
niepokój wyobraźni;
- ogień jako siła niszcząca ale także budująca – 
Heraklit twierdził, że droga w górę i droga w dół jest 
jedna i ta sama. „Proces powstawania rzeczy jest więc 
efektem procesu przechodzenia z jednego przeci-
wieństwa w drugie. Formą tego procesu jest ogień. 
Wszechświat nie został stworzony, lecz zawsze był 
żywym ogniem (procesem), który się zapala i gaśnie 
(pożar świata jako akt zjednoczenia) “[6] ;Uroboros 
lub Midgardsorm, wieczny powrót, zjednoczenie 
przeciwieństw (coincidentia oppositorum). 
- zanurzenie w wodzie ciała ludzkiego (traktowane 
jako wyjście z niewoli), nieodwołalne i nieodwracalne.
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EXTENSIVE MOVIE

Film ekstensywny. 
Interesuje mnie zjawisko 
postrzegania rzeczywistości 
przez pryzmat środków na nią 
oddziałujących.

W pracy eksponowanej na pierwszej 
wystawie z cyklu Bardo – Reflections 
zaprezentowałem video - FILM EKS-
TENSYWNY. Interesuje mnie zjawisko 
postrzegania rzeczywistości przez 
pryzmat środków na nią oddziałują-
cych.  Budowa struktury montażowej 
oparta została na publikacji dr. Alberta 
Hoffmana - LSD - mein Sorgenkind. 
Die Entdeckung einer „Wunderdroge. 
Film był wstępem do mojego projektu 
badawczego „Doświadczenie psycho-
deliczne a język filmu“. 

2013

7’11”

Istnieją takie przeżycia, o których więk-
szość z nas woli milczeć, gdyż nie odno-
szą się do codziennej rzeczywistości i nie 
poddają racjonalnym wyjaśnieniom. Nie 
wywołują ich jakieś szczególne zdarze-
nia zewnętrzne, są one raczej związane 
z naszym życiem wewnętrznym... I nagle, 
w sposób niezwykły, zachwycający lub 
alarmujący, znane nam otoczenie ulega 
transformacji, ujawnia się nam w nowym 
świetle, nabiera wyjątkowego znaczenia. 

opis

rok

czas

https://vimeo.com/67431485link

EXTENSIVE MOVIE | stills | 7’11” | 2013

Istnieją takie przeżycia, 
o których większość z nas woli milczeć, 

gdyż nie odnoszą się do codziennej 
rzeczywistości i nie poddają racjonalnym 

wyjaśnieniom. nie poddają sięracjonalnym 
wyjaśnieniom. 

dr. Albert Hoffman

LSD - mein Sorgenkind. 
Die Entdeckung einer „Wunderdroge”
Dr. Albert Hoffman
Klett-Cotta @ 1979 J.G. Cotta’sche Buchhan-
dlung Nachfolger Gmb / Stuttgart, s. 3
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Interesuje mnie rów-
nież przedstawiona 
przez Alicję Helman – 
koncepcja Ekranu snu 
– porównywanie filmu 
(przeżycia filmowego) 
ze snem (doświad-
czeniem snu). Teoria 
świadczy o ciągłej 
aktualności refleksji 
psychoanalitycznej. 
Psychoanaliza zakłada 
oczywisty związek po-
między snem i osobo-
wością jednostki
(Freud&CO) oraz snem 
i zbiorową nieświa-
domością (Jung&CO). 
Istotnym wydarzeniem 
było wydanie książki 
Wernera Eberweina 
(Deine Rechte in der 
Psychiatrie /// Psychia-
trie-Beschwerdezen-
trum, Berlin 1982),  
w której autor nie rezy-
gnuje z psychoanalizy 
mimo krytycznego do 
niej stosunku, łączy 
tę refleksję z neurofi-
zjologią, lingwistyką, 
psychologią. Eberwein 
zastanawia się jak do-
świadczenia snu wpły-
wają na nasz stosunek 
do filmu.

Badam działanie 
montażu filmowego na 
widza. Opieram się na 
doświadczeniach i teo-
riach radzieckiej szkoły 
filmowej (Kuleszow, 
Eisenstein, Pudowkin, 
Wiertow).

#wet
#StanBrakhage
#limpidity
#trip
#LeMytheDuCinémaTotal
#dayForNight
#LostInParadise
#kHole
#UczestnictwoUczuciowe
#varioussmallfires
#reflections

EXTENSIVE MOVIE | stills | 7’11” | 2013
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Po to, aby stworzyć film, reżyser powi-
nien skomponować sfilmowane kawałki, 
nieuporządkowane i niepowiązane w 
jedną całość i zestawić oddzielne mo-
menty w najkorzystniejszej i najbardziej 
harmonijnej, rytmicznej kolejności.
Wiestnik kinematografii | L. Kuleszow |
1917. / nr. 26

Do stworzenia formy narracyjnej nie 
potrzeba organizowania przyczynowo-
-skutkowych elementów. Z pozornie 
odległych od siebie znaczeniowo 
części widz może zbudować solidną i 
ścisłą konstrukcję. 

2013

cykl 78 collages 
format: 6x12 cm

BLVCK MOVIE PRECONCEPTION 
to praca w procesie, szkic do kolejnej 
realizacji - Czarnego Filmu. Pierwsza 
wersja pracy prezentowana była jako 
cykl 78 collages. Prace pozostają ze 
sobą w hipertekstowej relacji. Każda 
z nich jest zamkniętą całością, nie-
zależną od pozostałych fragmen-
tów. Zawiera jednak łącza do innych 
elementów, tworząc mapę konotacji 
i metod organizacji obrazu. Widz zo-
staje wepchnięty w sieć skojarzeń, na-
pięć, tropów i reakcji. Sposób budowy 
narracji wynikał z chęci rozbudowania 
standardowego – liniowego podejścia 
do formy filmowej.

opis

rok

forma

Założeniem projektu było 
stworzenie filmu bez użycia  
kamery. Jest to realizacja o 
charakterze hiperlinkowym.

BLVCK MOVIE PRECONCEPTION

B
LVC

K
 M

O
VIE PREC

O
N

C
EPTIO

N
 | collages 6

 x 12
 cm

 | B
ardo / Im

plosion | 2
013

Odszedłem tutaj od liniowej formy 
prowadzenia historii. Widz ma możliwość 
zadecydowania od którego momentu chce 
śledzić narrację oraz w którą stronę podążać. 
Hipertekstualny charakter pracy pozwolił mi 
na zmianę kierunków w myśleniu o filmie 
i storytellingu.
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Do stworzenia formy narracyjnej nie po-
trzeba organizowania przyczynowo-skut-
kowych elementów. Z pozornie odległych 
od siebie znaczeniowo części widz może 
zbudować solidną i ścisłą konstrukcję. 
W klasycznym podejściu do realizacji 
dzieła filmowego proces powstawania 
filmu jest bardzo złożony i wieloetapowy. 
Pomysł twórcy przekładany jest na tekst 
- seria zapisków, szkiców i notatek zysku-
je formę scenariusza. Następnie jest on 
dzielony na sceny, rozpisywany na kwestie 
aktorów, zostają opisane lokalizacje. Na 
końcowy kształt dzieła ma wpływ wiele 
osób m.in. producent, scenarzysta,  opera-
tor. Decyzje i wybory tego ostatniego mają 
kluczowy wpływ na sposób rejestrowania 
i konstrukcji przedstawionej rzeczywisto-
ści.  W takim procesie na poczatkową idee 
twórcy wpływa wiele czynników, które 
zmieniają pierwotną ideę twórcy. Projek-
towanie filmu może jednak odbywać się 
inaczej - w sposób bezpośredni, co bada-
łem tworząc Blvck Movie Preconception. 
Jest to instalacja, która jest strukturą nar-
racyjną – filmem – zbudowaną bez użycia 
kamery. Składa się ona z siedemdziesięciu 
pięciu collages. Obrazy to kadry będące 
konkretnymi ujęciami filmowymi. Dodat-
kowo do każdego z nich dodana została 
adnotacja montażowa. Zawarte są w nich 
wytyczne określające ruch kamery, rodzaj 
montażu, sposób wykorzystanych środ-
ków wizualnych, ogniskowej obiektywu 
etc. Składowe zostały przeze mnie ułożo-
ne w formie wstęgi Moebiusa - tworząc 
rozciągłą leminiskatę. 

Projekt audiowizualny może mieć 
formę dynamiczną i modułową, a jego 
komponenty powinny być zestawiane 
na różne możliwe sposoby.
#narrativesystemsinmotion
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7’13”

4-kanałowa projekcja video
HD | 3:1

4 kanały | https://vimeo.com/124745132
Andrzej Węcławski | https://vimeo.com/106782957
Błażej Ostoja Lniski | https://vimeo.com/106782099
Mateusz Dąbrowski | https://vimeo.com/106780640
Marta Banaszak | https://vimeo.com/106749127

czas

forma

link

W realizacjach filmowych za-
wsze istotny był dla mnie proces 
postępujący w czasie. W takich 
działaniach udaje mi się kręcić 
zdjęcia zwracając od razu uwagę 
na późniejszą organizację materia-
łu filmowego. Podczas rejestracji 
ciągu zdarzeń proces montażu ma 
miejce już przy wyborze kadru  
i ustawieniu kamery. 

opis

rok 2014

Dokumentacja pracy: Marty Bana-
szak, Andrzeja Węcławskiego, Błażeja 
Ostoja Lniskiego i Mateusza Dąbrow-
skiego 

W Czynnościach graficznych 
najbardziej interesuje mnie proces 
oraz forma jego rejestracji 

PRINTMAKING ACTIVITIES
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Warstwa wizualna w Czynnościach 
graficznnych nawiązuje wizualnie 
do procesów których dotyka.
#proces
#akcja
#czas

Ekspozycja projektu w Galerii Salon Akademii. Filmy 
filmy prezentowane były jako czterkanałowa pro-
jekcja. Do każdego z nich przypisany był oddzielny 
dźwięk. 

PR
IN

TM
A

K
IN

G
 A

C
TI

VI
IT

IE
S

st
ills



JAKU
B W

RÓ
BLEW

SKI | 40

JAKU
B W

RÓ
BLEW

SKI | 41

3’30”

https://vimeo.com/66047059

czas

link

Założeniem filmu było opracowanie 
nowych wersjii rytuałów obrazujących 
wejście bohaterki w dorosłość. W tym celu 
dokanana została analiza historii rytuału 
przejścia w różnych kulturach i religiach.  
W wyniku pracy nad scenariuszem po-
wstał cykl obiektów wykorzystanych w fil-
mie oraz instalacje przestrzenne pełniące 
rolę environment,

Poniżej szkic narracji LONG WAY - film zbudowany 
jest z pięciu linni dramaturgicznych, które współgrają 
ze sobą poprzez zastosowanie montażu równole-
głego. Każda znich ma również cztery niezależne 
punkty kulminacyjne: 

początek / prolog – faza inicjacji
rozwinięcie / obrzęd przejścia
zakończenie  / faza marginalna
epilog / faza włączenia

Zależy mi na budowaniu notacji graficznej napięć  
z których zbudowany jest określony film.

opis

rok 2013

Utwór Long Way został przeanalizo-
wany pod względem napięć, podzia-
łów i tempa.  Scenariusz był ściśle 
powiązany z formą muzyczną.

Film krótkometrażowy - videoklip.
Opracowanie struktury narracyjnej. 
Realizacja.

LONG WAY / BOVSKA

BOVSKA / LONG WAY

MUZYKA I TEKST BOVSKA

REŻYSERIA JAKUB WRÓBLEWSKI / JAŚMINA WÓJCIK

ZDJĘCIA JAKUB WRÓBLEWSKI / MARCIN SZRÓT

MONTAŻ JAŚMINA WÓJCIK & JAKUB WRÓBLEWSKI

OŚWIETLENIE KONRAD PRUSKI / MARCIN SZRÓT 

KOSTIUMY I STYLIZACJE HALINA MROŻEK FASHION 

MAKE UP DOROTA CHOMIŃSKA 

STUDIO GRANDESSA 

KOLORYZACJA DOMINIK DERAS / BADI BADI & OKO

FX PIOTR WELK
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10’7”

https://vimeo.com/93067745

czas

link

Ponad stuletnia działalność „Ursusa” to 
ważny etap w rozwoju polskiej kultury 
przemysłowej, w fabryce produkowano 
ciągniki cenione w Polsce i poza jej grani-
cami, przez lata pracowały tu dziesiątki 
tysięcy warszawiaków i warszawianek. 
Niestety jej dzieje nie są w żaden sposób 
upamiętnione na terenie Ursusa, o co od 
lat zabiegają mieszkańcy dzielnicy, często 
byli pracownicy zakładów.

opis

rok 2014

Zdjęcia (współczesne) zrealizowane do 
filmów Jaśminy Wójcik. Powstały one w 
ramach działań, jakie artystka prowa-
dzi od kilku lat na terenach byłej fabryki 
traktorów Ursus. Efektem jej pracy jest 
wyciągnięcie na światło dzienne za-
pomnianego rozdziału historii stolicy, 
związanego z działalnością jednej z naj-
większych fabryk traktorów w Europie w 
XX w. zamkniętej w okresie transformacji 
ustrojowej. 

Do każdego filmu naistotniejsze jest 
znalezienie właściwego sposobu 
opowiadania historii.

URSUS. ESEJ FILMOWY
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URSUS. SPACER AKUSTYCZNY

Zdjęcia dokumentalne z akcji 
artystycznej przeprowadzonej 
w byłych zakładach ZPC Ursus.

Zaplanowanie zdjęć do akcji artystycz-
nej wymagało rekonesansu przestrzeni, 
wybrania odpowiednich punktów z któ-
rych zdarzenie zostało zarejestrowane.

2013

7’11”

opis

rok

czas

Storytellinghttps://vimeo.com/67431485link
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URSUS. SPACER W CZASIE

Portret miejsca. Zdjęcia do filmu 
z zakładu Asmet / ostatniej 
odlewni działającej w Zakładach 
Przemysłu Ciągnikowego Ursus. 

Zdjęcia dokumentalne do projektu 
filmowego Jsśminy Wójcik.

2013

7’11”

opis

rok

czas

Storytellinghttps://vimeo.com/67431485link
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ROBOTNICY SZTUKI

Zdjęcia do cyklu Robotnicy Sztuki 
- w ramch cyklu Kultura Fizyczna
dla TVP Kultura

MANIFEST ROBOTNIKÓW SZTUKI
Robotnik Sztuki nie marnuje czasu, nie 
spędza go na myśleniu w pracowni – 
działa. Jego żywiołem jest współtworze-
nie ze społecznością w której żyje.
Ma do spłacenia dług życia w nimbie 
dziewiątej z muz. Jako ten który widzi 
więcej i może więcej schodzi z piedestału 
żeby stać się zegarmistrzem, wsłuchują-
cym w mechanizm lokalnych potrzeb.
Wraca do natury i z niej czerpie siły.
Powraca do tego, co najprostsze, co na-
dal ma pierwotną moc. Robotnik sztuki  
z szacunkiem do pracy fizycznej odnaj-
duje w niej skupienie i sprawczą moc. 

Zachowuje higienę – życia i pracy. Nie unosi się, nie 
buduje ego ponad wszystkim. Przywileje wyko-
rzystuje na rzecz zmiany wspólnej rzeczywistości. 
Spłaca dług stając się utylitarny dla społeczności. 
Robotnik sztuki pała się zmianą za pomocą swojej 
sztuki tworzenia, sklejania, budowania. Nastawiony 
na fizyczne spotkanie z drugim człowiekiem, pokor-
ną naukę przebywania i obcowania z nim.

Kultura fizyczna to zapomniana dzisiaj praca fizycz-
na, która może stać się także kontemplacją  
i rzeczywistą zmianą.
Video jest II częścią pięciu ciu odcinków cyklu 
Robotników Sztuki powstałych w ramach cyklu 
Kultura Fizyczna dla TVP Kultura

2016

1 Robotnik Sztuki Michal Mioduszewski 
5'10"
2 Robotnica Sztuki Iza Kaszynska 
6'9"
3 Robotnik Sztuki Piotr Szatylowicz 
4'58"
4 Robotnica Sztuki Iza Rutkowska 
6'13"
5 Robotnicy Sztuki Stowarzyszenie 
C330 4'3"
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https://vimeo.com/165436447
https://vimeo.com/165436513
https://vimeo.com/165436449
https://vimeo.com/165436451
https://vimeo.com/165436445
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Główne założenia projektu 
FIRST WE FEEL THAN WE 
FALL to:
1. Stworzenie doświadczenia.
2. Umożliwienie użytkowni-
kowi wpływu na charakter 
narracji.
3. Zachowanie formy otwar-
tej bez określenia finalnej 
wersji narracji.
4. Zachowanie charaktery-
stycznego odczucia strumie-
nia świadomości stworzone-
go przez Joyce’a.
5. Oparcie architektury 
developmentu projektu na 

najnowszej i najbardziej do-
stępnej platformie.
Wielopoziomowa fabuła 
Finnegans Wake rozwija się 
w sposób nielinearny, na wzór 
labiryntu czy hipertekstu. 
U jej podstaw leży przekona-
nie o cykliczności i zapętleniu 
historii, a sam utwór, zaczy-
nający i kończący się w pół 
zdania, można czytać w kół-
ko, za każdym razem odnaj-
dując nowe wątki i znacze-
nia. Projekt FIRST WE FEEL 
THEN WE FALL został oparty 
na tych samych zasadach.

2016

W efekcie pracy nad obra-
zem i dźwiękiem powstała 
dynamiczna struktura wizu-
alna, konieczna dla oddania 
złożoności znaczeń symbo-
licznych, matematycznych 
i lingwistycznych zawartych 
w powieści Joyce’a. Zależności 
zachodzące pomiędzy tymi 

znaczeniami, a także wielo-
wątkowa interpretacja poję-
ciowa słów miały zdecydowa-
ny wpływ na formę powstałej 
pracy, a zwłaszcza na montaż 
i konstrukcję dźwięku.

opis

rok

www.firstwefeelthenwefall.comlink

Adaptacja ostatniej książki 
Jamesa Joyce'a - Finnegans 
Wake.Forma interaktywnej 
aplikacji video.

FIRST WE FEEL THEN WE FALL
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opis

2016

Praca składa się z oryginalnych sto-
ryboardów powstałych przy realizacji 
adaptacji Finnegans Wake. Odnośniki 
w postaci kłączy mają połączenia  
z grafikami, fotografiami, pojęciami 
słownikowymi, wycinakami czaso-
pism, kolażami, listami i i innyi mate-
riałami bezpośrednio odnoszącymi 
się do tekstu. Chciałem aby dzia-
łanie bezpośrenio odzwierciedliło 
sieć połączeń i przybliżyło widzowi 
charakter prozy Joyce'a w mojej 
interpretacji. 

rok

FIRST WE FEEL THEN WE FALL

Hiperlinkowa instalacja 
zbudowana z analogowych 
komponentów projektu.

Instalacja zbudowana na wystawie 
Książka Żywa miała na celu pokaza-
nie modelu interpretacji tekstu Fin-
negans Wake oraz wizualnych ele-
mentów które się na niego złożyły. 
Instalacja ma charakter hiperlinko-
wy - w fizyczny sposób naniesione 
zostały relacje i odniesienia mające 
miejsce na osi: tekst - obraz.
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FIRST WE FEEL THEN WE FALL
instalacja
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opis W kreacyjnych zdjęciach dokumental-
nych zawsze łączę sposób prowadze-
nia kamery, ekspozycję 
i plany do konkretnego celu, który 
chcę uzyskać. Podobnie jak w Print-
making Activities, ważny był dla mnie 
proces. Redukcja gamy do skali sza-
rości, warstwa dźwiękowa oraz ujęcia 
w zwiększonym klatkarzu  pozwoliły 
zbudować koreślony klimat i napięcia.

Subiektywna dokumentacja 
filmowa najnowszych realizacji 
przestrzennych dr Mateusza 
Dąbrowskiego.

3’15”

rok

czas

Storytellinghttps://vimeo.com/155399109link

2016

IN PRESENT

AT PRESENT
stills
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Budowa autorskiego progamu
dla III roku dziennych studiów
Pracowni Multimedialnej Kreacji
Artystycznej na Wydziale Grafiki
Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

2013 / 2014

opis

rok

Studenci losują trop - pojęcie ency-
klopedyczne takie jak: ruchy mimo-
wolne, przezroczystość, tundra czy 
stado. Pierwszy etap pracy polega na 
zaprojektowaniu znaku graficznego 
określającego dany termin. Powstaje 
piktogram, sygnet w którym student 
dochodzi do istoty znaczenia, rezy-
gnując z niepotrzebnych elementów, 
ozdobników i własnych projektowych 
przyzwyczajeń. Najważniejsza jest czy-
telność. Drugim etapem jest zaprojek-
towanie i zanimowanie cyfrowej wersji 
budowy znaku. Tutaj student uczy 

się pracy z czasem, konstruowaniem 
architektury stopniowania informa-
cji, animacji, motion design. Ostatnią 
częścią jest stworzenie własnego, 
oryginalnego projektu artystycznego 
inspirowanego wyjściowym pojęciem 
encyklopedycznym. I w tym właśnie 
momencie wracają wszystkie skojarze-
nia, pomysły i inspiracje, które zostały 
odrzucone, schowane na pierwszym 
etapie pracy. Studenci bogatsi o 
wiedzę, którą posiedli przy wnikliwej 
analizie danego tropu potrafią rzetelnie 
przygotować się do pracy kreacyjnej.

Skonstruowałem wieloetapowy 
model nauczania polegający na 
kilkustopniowej pracy z określonym 
tematem, innym dla każdego studen-
ta. System ten udało mi się wprowa-
dzić w pracowni dyplomującej (Mul-
timedialna Kreacja Artystyczna) dla 
studentów trzeciego roku.

CZYTELNY PRZEKAZ
 BRAK OZDOBNIKÓW

WPROWADZENIE ELEMENTU CZASU 
NAUKA ANIMACJI 
SOUND DESIGN

NADANIE ZNACZEŃ
KONSTRUKCJA WYPOWIEDZI ARTYSTYCZNEJ

BUDOWA ZAŁOŻEŃ PROJEKU I OKREŚLENIE TRYBU REALIZACJI

NOWY SYSTEM NAUCZANIA TROP 
| pojęcie encyklopedyczne |

ZNAK
| piktogram |

BUDOWA ZNAKU
| motion design |

AUTORSKI PROJEKT 
| forma multimedialna |

Tundra (fiń. tunturi – ‘łysa góra’) – bezleśne zbiorowisko roślinności w zimnym klimacie strefy 
arktycznej i subarktycznej, na półkuli południowej występuje specyficzna tundra subantarktyc-

zna. Formacja ta na półkuli północnej charakteryzuje się występowaniem gleb tundrowych, stale 
zamarzniętym podglebiem i bardzo niską pokrywą roślinną, zdominowaną przez mchy i porosty. 
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W roku akademickim 2013-2014 
prowadziłem autorskie zajęcia 
dla studentów Wydziału Grafiki  - 
Procesy Wizualne. 

PROCESY WIZUALNE

2013 / 2014

opis

rok

Jednym z zadań było poszerzenie gra-
fiki 2D (rysunek, grafika warsztatowa) 
o animacjęlub formy 3D wykorzystując 
rzeczywistość wzbogaconą (Augmen-
ted Reality).

Zajęcia polegały na wprowadzeniu 
studentów Wydziału Gafiki w najno-
wocześniejsze techniki i współczesne 
środki wyrazu. Udało mi się zaprosić 
do współpracy ekspertów - m.in. 
Marcina Wichrowskiego z Polsko-Ja-
pońskiej Akademii Technik Kompute-
rowych.

PROCESY WIZUALNE
Wykład Marcina Wichrowskiego (PJATK)
wichrowski.pl
Szkolenie z technologii Augmented Reality.
Oprogramowanie potrzebne do budowy
projektów zakupione zostało z dotacji
dla koła naukowego PMKA. 
(dzięki pomocy prof. Wojciecha Zubali)
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WIZUALNY SYSTEM 
NARRACJI W FILMIE

W 2014 roku rozpocząłęm ze stu-
dentami Pracowni Multimedialnej 
Kreacji Artystycznej projekt 
badawczy – Wizualny System 
Narracji w Filmie.

Badania polegały na znalezieniu 
optymalnych narzędzi do zbudowania 
graficznej wersji narracji filmowej.  
W tym celu dokonana została analiza 
form filmowych, następnie budowa 
schematów opartych na zmiennych: 
czasie utworu, wyborach i decyzjach 
bohaterów, przejściach montażowych, 
napięciach, dźwięku. 

2013

studenci PMKA, m.in:
Renata Motyka
Karolina Mikołajczuk
Agnieszka Rybak 
Antoni Domański
Anna Kaleta-Kunert

Projekt zakłada stworzenie graficzne-
go języka zapisu narracji w filmie.
Opracowany zostanie szczegółowy 
system narzędzi, który umożliwi poka-
zanie narracji w filmie w formie diagra-
mu/schematu. 
Działanie to ma ujednolicić sposób 
graficznego odzwierciedlenia linii 
dramaturgicznych, osi czasu, na-

stępstw wypadków, pojawiania się 
bohaterów etc. 
System ten pozwoli zapisać każdy film 
w graficzny sposób. 

Wizualny system narracji umożliwi rów-
nież działanie zwrotne - przełożenie 
struktury graficznej na narrację filmo-
wą. 

opis

rok

team

WIZUALNY SYSTEM NARRACJI W FILMIE
Konsultacje z reżyserem Sebastianem Buttnym
od lewej: Jakub Wróblewski, Renata Motyka,
Karolina Mikołajczuk, Agnieszka Rybak, 
Antoni Domański, Sebastian Buttny.
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Sebastian Buttny
Reżyser, scenarzysta, montażysta i fotograf. 
Rozpoczynał karierę filmową w roku 1998 
jako twórca niezależny; kilka lat później 
ukończył studia na Wydziale Reżyserii 
Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, 
Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. W trakcie 
studiów zrealizował krótkometrażowe filmy 
fabularne i dokumentalne. Jako profesjo-
nalny twórca filmowy realizował teledyski, 
projekcje do spektakli teatralnych, spoty 
edukacyjne i reklamy telewizyjne. Pracował 
jako montażysta filmowy i telewizyjny, 
copywriter w agencji reklamowej DDB. Jest 
także autorem projektu fotograficznego 
"unmade.beds", dostępnego na stronie www.
buttny.net. Trzykrotnie otrzymał stypendium 
scenariuszowe przyznawane przez Polski 
Instytut Sztuki Filmowej, co przyczyniło się 
do powstania trzech pełnometrażowych 
scenariuszy filmów fabularnych: "Całkowita 
Harmonia", "Pisarze", "Lato/89"
źródło: http://www.filmweb.pl/person/Seba-
stian+Buttny-97073
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EXTENSIVE MOVIE

Film ekstensywny 
Interesuje mnie zjawisko 
postrzegania rzeczywistości 
przez pryzmat środków na nią 
oddziałujących.

W pracy prezentowanej na pierwszej 
wystawie z cyklu Bardo – Reflections 
zaprezentowałem video - FILM EKS-
TENSYWNY. Interesuje mnie zjawisko 
postrzegania rzeczywistości przez 
pryzmat środków na nią oddziałują-
cych.  Budowa struktury montażowej 
oparta została na publikacji dr. Alberta 
Hoffmana - LSD - mein Sorgenkind. 
Die Entdeckung einer „Wunderdroge. 
Film był wstępem do mojego projektu 
badawczego „Doświadczenie psycho-
deliczne a język filmu“. 

2013

7’11”

Istnieją takie przeżycia, o których 
większość z nas woli milczeć, gdyż 
nie odnoszą się do codziennej rze-
czywistości i nie poddają racjonalnym 
wyjaśnieniom. Nie wywołują ich jakieś 
szczególne zdarzenia zewnętrzne, są 
one raczej związane z naszym życiem 
wewnętrznym... I nagle, w sposób nie-
zwykły, zachwycający lub alarmujący, 
znane nam otoczenie ulega transfor-

macji, ujawnia się nam w nowym świe-
tle, nabiera wyjątkowego znaczenia. 
4.
LSD - mein Sorgenkind. 
Die Entdeckung einer „Wunderdroge”
Dr. Albert Hoffman
Klett-Cotta @ 1979 J.G. Cotta’sche 
Buchhandlung Nachfolger Gmb / Stut-
tgart, s. 3
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Storytellinghttps://vimeo.com/67431485link

Badania prowadzone w ra-
mach Open Lab: WIZUALNY 
SYSTEM NARRACJI W FIL-
MIE pozwoliły mi przenieść 
ciężar z zajęć korektowych 
na kolektywną pracę grupy. 
Potencjał studentów moż-
na wykorzystać formułując 
problem i wspólnie znajdu-
jąć jego najodpowiedniejsze 
rozwiązania.

KO
N

C
EP

TY
 R

O
ZB

IC
IA

 N
A

RR
A

C
JI

 F
IL

M
O

W
EJ

 N
A

 J
ĘZ

YK
 G

RA
FI

C
ZN

Y 
Re

na
ta

 M
ot

yk
a

K
ar

ol
in

a 
M

ik
oł

aj
cz

uk
A

gn
ie

sz
ka

 R
yb

ak
 

A
nt

on
i D

om
ań

sk
i

A
nn

a 
K

al
et

a-
K

un
er

t



JAKU
B W

RÓ
BLEW

SKI | 78

JAKU
B W

RÓ
BLEW

SKI | 79

WIZUALNY SYSTEM 
NARRACJI W FILMIE

Piktogramy montażowe

Wizualny system narracji w filmie 
pozwoli między innymi na prosty, 
syntetyczny i czytelny zapis przejść 
montażowych.
Dotychczas teorie montażu można 
było poznać poprzez tekstowy
opis jego działania, lub poprzez analizę 
nakręconego już materiału
filmowego.

W pierwszej fazie powstanie rodzina 
około trzydziestu znaków
piktogramów identyfikujących po-
szczególne rodzaje montażu.

2013

Rodzina dwudziestuczterech pikto-
gramów będzie identyfikować po-
szczególne rodzaje montażu, takie 
jak: montaż twardy, miękki, linearny, 
równoległy, antytez, polifoniczny, efekt 
Kuleszowa etc.

Symbole będą mogły być używane 
przez scenarzystów, montażystów, 
reżyserów, artystów wizualnych, stu-
dentów przy projektowaniu ich 
własnych konstrukcji narracyjnych. 

opis
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PIERWSZE SZKICE PIKTOGRAMÓW MONTAŻOWYCH
Karolina Mikołajczuk
Agnieszka Rybak 
Antoni Domański
Anna Kaleta-Kunert

PIERWSZE SZKICE PIKTOGRAMÓW MONTAŻOWYCH
Karolina Mikołajczuk

Agnieszka Rybak 
Antoni Domański

Anna Kaleta-Kunert
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Referencje:

Jerzy Płażewski / JĘZYK FILMU
Lidia Zonn / WOKÓŁ MONTAŻU

Siergiej Eisenstein / WYBÓR PISM
Daniel Arizon / GRAMATYKA JĘZYKA FILMOWEGO

Walter Murch / W MGNIENIU OKA. SZTUKA MONTAŻU FILMOWEGO
Ewelina Nurczyńska-Fidelska, Konrad Kleisa / KINO BEZ TAJEMNIC

Karel Reisz / TECHNIKA MONTAŻU FILMOWEGO

ZAAWANSOWANE SZKICE 
PIKTOGRAMÓW MONTAŻOWYCH

Karolina Mikołajczuk
Agnieszka Rybak 
Antoni Domański

Anna Kaleta-Kunert
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Tytuł wystawy zaczerpnięty  
z wypowiedzi Pablo Picassa:
„Artysta musi umieć przekonywać ludzi 
o szczerości swoich kłamstw.”

opis

2013rok

Wystawie prac pedagodów i absol-
wentów związanych z dyplomującą 
Pracownią Multimedialnej Kreacji Ar-
tystycznej prowadzona przez Profe-
sora Stanisława Wieczorka na Wydzia-
le Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w 
Warszawie.
Rondo Sztuki
25/02-14-03/2014
Katowice

Organizacja, kuratorowanie, pro-
jekt ekspozycji, projekt graficzny 
katalogu wystawy studentów, 
doktorantów i pracowników Pra-
cowni Multimedialnej Kreacji Ar-
tystycznej

SZCZERE KŁAMSTWA

PATRONAT MEDIALNY:

Wyobraźnia, wedle definicji ency-
klopedycznych, to obrazy przed-
miotów i sytuacji wywołane w 
świadomości bez wpływu bodź-
ców zewnętrznych. Wyobraźnia 
odtwórcza opiera się głównie na 
procesach pamięci. Wyobraź-
nia twórcza właściwie nie jest w 
przypadku jednostki zdefiniowana. 
Przypuszcza się, że powstaje na 
podstawie wiedzy, wcześniejszych 
fantazji i doświadczeń. Dokład-
nie nie wiemy, co to takiego jest 
wyobraźnia. Psychologowie tak 
nazywają zdolność do przetwa-
rzania i wzbogacania śladów 
doświadczeń, zdolność tworzenia 
wyobrażeń przedmiotów, sytuacji i 
zdarzeń dotąd nieznanych. Spoty-
kamy się też z definicją, że fantazja 
to twórcza wyobraźnia. Twórczość 
artystyczna nie powstaje z niczego. 
Podstawowym motorem działal-
ności w sztukach plastycznych jest 
wyobraźnia. Ktoś, kto ma wyobraź-
nię, umie marzyć. Wielki rzeźbiarz 
Michał Anioł Buonarotti wierzył w 
istnienie kształtu dzieła ukrytego 
w bloku marmuru. Miał wyobraźnię, 
umiał zobaczyć postać Dawida. Nie 
wystarczy widzieć, aby zobaczyć. 
Czymże jest zatem wyobraźnia? 

Francuski filozof Gaston Bachelard tak pisał na ten temat: „Pragnie się zawsze, aby wyobraźnia uważana była 
za zdolność formowania obrazów, otóż jest ona raczej zdolnością deformowania, których dostarcza percep-
cja, a zwłaszcza zdolnością uwalniania nas od obrazów pierwotnych, dokonywania w nich przeobrażeń. Jeśli 
nie ma tych przeobrażeń-nieoczekiwanego wiązania się obrazów-wówczas nie ma wyobraźni, nie ma procesu 
wyobrażania. Jeżeli jakiś obraz oglądany w danej chwili nie przywodzi na myśl obrazu nieobecnego, jeżeli jakiś 
obraz przygodny nie wywołuje nadmiaru obrazów ubocznych-eksplozji obrazów, wówczas nie ma wyobraź-
ni, jest tylko percepcja lub jej przypomnienie – pamięć rzeczy już znanych, nawyki kształtów i barw. Dlatego 
słowem fundamentalnym, które odpowiada pojęciu wyobraźnie nie jest obraz, lecz czynność wyobrażania.” 
W tej wypowiedzi Bachelard wyraźnie przeciwstawia sobie i rozróżnia wyobraźnię i percepcję na niekorzyść 
tej drugiej. Ze swoich doświadczeń wynoszę przekonanie, że percepcja jest bardzo ważna w procesach twór-
czych, ale zgadzam się, że w akcie twórczym wyobraźnia zajmuje miejsce pierwsze. Bliska jest mi wypowiedź 
Andre Bretona, który pisał: „wyobraźnia nie jest darem przyrodzonym człowieka, lecz obiektem jego podboju. 
Jest instrumentem poznania i terenem wciąż poznawanym. Jest podstawą sztuki, a ta z kolei jednym z instru-
mentów jej poznania. Jednak nie jest częścią składową sztuki, jest mechanizmem generującym jej energię.” Te 
cytowane wyżej wypowiedzi są zgodne z moimi doświadczeniami, ale nie wyczerpują i nie do końca udzielają 
odpowiedzi na pytanie. Przez kilka tysięcy lat ludzkość stworzyła systemy komunikacyjne między ludźmi, które 
służyły do porozumiewania się, były bazą dialogu. Umiejętność budowania świątyń, grobowców, rzeźbienia 
czy malowania możemy podziwiać na własne oczy. Egipskie piramidy, rzeźby starożytnej Grecji czy freski w 
Pompejach podziwiamy i nie starcza nam wyobraźni, aby sobie odpowiedzieć jak zostały stworzone czy wy-
budowane. Konny posąg Marka Aureliusza w Rzymie do dzisiaj stanowi niedościgniony wzór. Ale nie wiem czy 
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fotografia tego pomnika lub nakręcony na wideo film zastąpi nam spotkanie sam na sam z tym dziełem sztuki. 
Na pewno nie. Miałem szczęście oglądać w Palmirze fragment wspaniałej rzeźby przypisywane Fidiaszowi, sta-
łem jak oniemiały. Nigdy przedtem nie widziałem tak wspaniale wyrzeźbionej tuniki w marmurze. Zapragną-
łem dotknąć, poprosiłem o to gospodarzy i byłem szczęśliwy, bo dopiero dotyk tego kawałka marmuru dopełnił 
całkowitego zespolenia mnie jako odbiorcy z dziełem wielkiego rzeźbiarza. Takie przypadki we współczesnych 
muzeach się nie zdarzają. Dzieła sztuki chronione przed dewastacją są za grubymi pancernymi szybami. Widza 
od obiektu dzieli wygrodzona przestrzeń, tłumy zwiedzających uniemożliwiają kontemplację. Zawsze czuję 
zmęczenie i frustrację. Zakupione albumy, taśmy wideo, slajdy czy multimedialne zestawy promujące muzea to 
tylko towar. Na pewno najnowsze zdobycze techniki, obraz czy dźwięk cyfrowy nie są tymi mediami, które są w 
stanie zastąpić osobiste spotkanie z rzeźbą czy malarstwem. Nawet najdoskonalsza reprodukcja obrazu „Mona 
Liza” Leonarda da Vinci nie zastąpi ducha tego płótna. Niestety bezpośredni kontakt z dziełem dany jest tylko 
nielicznym. Całkiem inaczej ma się z tą sztuką, która tworzona jest współczesnymi mediami. Pierwszą z tych 
sztuk jest fotografia, później film a obecnie mamy prawdziwą inwazję nowych kierunków sztuki opartej na me-
diach cyfrowych. Czym są media cyfrowe i jaką rolę w nich odgrywa wyobraźnia?
Jedną z najbardziej istotnych cech tych mediów jest możliwość manipulowania wszystkimi źródłami, można 
informacje filtrować, poprawiać i zmieniać. Ponieważ źródła nie opierają się na materialności, ale na tematy-
ce, ograniczenia są zależne od logiki. Rzeźbiarz obrabiając kamień musi posiadać instynktowną koordynację 
ręki i oka. „Cyfrowe dłuto” będzie wyprostowywać numerycznie zdefiniowany kamień, nie znacząc go. Tego 
typu działanie wyklucza jakąkolwiek intuicję, potrzebę dobrego oka i sprawnej ręki. Tu wyobraźnię musi mieć 
raczej twórca programu, komputer kreuje obrazy, nie korzystając z tradycyjnych narzędzi. Komputer zrewolu-
cjonizował grafikę projektową, animację, film. Druk cyfrowy eliminuje krok po kroku tradycyjne techniki. Jego 
powszechność i łatwość obsługi eliminuje wszelkie bariery, niestety likwiduje też barierę wartości. Jak na razie 
wyobraźnię zastępuje program komputerowy a myślenie ogranicza się do umiejętności kompilacji. Jestem jed-
nak optymistą i już za niedługi czas sztuka nas jeszcze zaskoczy, bo w prawdziwej sztuce nie ma postępu.

prof. zw. Stanisław Wieczorek
25 luty 2007 w Jabłonnie
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HORE / VIENIO

Realizacja videoklipu. W prace 
zaangażowałem studentów 
Katedry Multimediów Wydziału 
Grafiki ASP w Warszawie.

Film jest wynikiem mojej współpracy 
z muzykiem - Piotrem Więcławskim.  
Album HORE jest pierwszym solowym 
wydawnictwem muzyka do którego 
stworzyłem oprawę wizualną. Do pra-
cy nad koncepcją zaprosiłem studen-
tów Pracowni Multimedialnej Kreacji 
Artystycznej oraz innych studentów 
Katedry Multimediów Wydziału Grafi-
ki Akademii Sztuk Pięknych 
w Warszawie,

2016

3’46”

opis

rok

czas

Storytellinghttps://vimeo.com/151257785link

Angażując studentów w projekt, miałem na celu zapoznanie 
ich ze wszystkimi etapami realizacji filmu. 
Poznali oni i współtworzyli: 

koncepcję
wymyślenie narracji

produkcję
zaplanowanie procesu realizacji 

storyboard 
notacja pomysłu w formie narysowanych kadrów

shootingboard 
uporządkowanie ujęć według kolejnośći kręcenia

wybór lokacji 
dopasowanych do projektu plastycznego filmu

oświetlenie 
odpowiednie ustawienie lamp

zdjęcia
wybór kadru, decyzje operatorskie

montaż
kreacyjne uporządkowanie materiału

postprodukcja
compositing

kluczowanie
praca z techniką klucza / chroma key

animacja 
animacja 2D / 3D

koloryzacja 
final touch + właściwe ustawienia  eksportu
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- studio greenbox



JAKU
B W

RÓ
BLEW

SKI | 90

JAKU
B W

RÓ
BLEW

SKI | 91

Studeci zostali zaangażowani w cały 
proces budowy filmu. Działanie to po-
zwoliło zaktywizować grupę, wszystkie 
roczniki Pracowni Multimedialnej Kreacji 
Artystycznej Wydziału Grafiki Akademii 
Sztuk Pięknych w Warszawie (III, IV, V) 
zaczęły ze sobą współpracować. 

Kontakty zaowocowały innymi, później-
szymi realizacjami tworzonymi przez 
uczestników. Stworzył się naturalny 
podział na operatorów, montażystów i 
animatorów - jednak, co było dla mnie 
najważniejsze  - każdy z uczestników 
wiedział, czego może wymagać od 
współpracowników, ponieważ przeszedł 
każdy etap pracy nad projektem.
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KOŁO NAUKOWE PMKA

Od 2009 jestem opiekunem koła 
naukowego PMKA, działającego 
przy Pracowni Multimedialnej 
Kreacji Artystycznej na Wydziale 
Grafiki / ASP Warszawa

Koło naukowe PMKA zajmuje się 
promowaniem działań studentów 
oraz konsolidacją twórców związa-
nych z Pracownią. Środki wykorzysty-
wane są na realizacje prac tworzonych 
m.in na wystawy, np Noc Muzeów. 
Koło organizuje również warsztaty. 
Jednym z nich były zajęcia z Markirm 
Królem - czynnym montażystą i pre-
zesem Stowarzyszenia Montażystów 
Polskich. Naszym celem jest zapozna-
wanie studentów z twórcami 
z różnych środowisk.

2015

CELEM PSM jest rozwijanie sztuki 
i nauki w dziedzinie montażu obrazu
 i dźwięku w utworach audiowizual-
nych, zwiększanie wartości filmów 
i produkcji telewizyjnych, poprzez 
artystyczne wyróżnianie się i naukowe 
osiągnięcia w kreatywnej sztuce mon-

tażu; konsolidacji tych montażystów, 
którym zależy na rozwoju ich profesji, 
oraz prestiżu i godności ich profesji; 
jednoczenie środowiska artystów filmu 
i telewizji dla kultywowania tradycji i 
tworzenia nowych wartości kultury 
narodowej. 

Marek Król - Prezes Zarządu PSM
http://filmpolski.pl/fp/index.php?osoba=1125309

opis

rok



SYSTEMY NARRACYJNE

Prowadzenie fakultatywnych 
zajęć na Wydziale Grafiki 
Akademii Sztuk Pięknych 
w Warszawie (III-V rok)

Program zajęć zorientowany jest na 
sposób i formę prowadzenia narracji  
w projektach plastycznych. We 
współczesnych dziełach artystycz-
nych następuje zwrot ze struktur 
jedno do wielokierunkowych. Program 
nakierowany jest na współczesne 
tendencje rozwoju form struktur  
narracyjnych.
Działania mogą być prowadzone na 
płaszczyźnie mediów elektronicznych 
z wykorzystaniem wszelakich twór-
czych technik tradycyjnych, analo-
gowych, cyfrowych, lub multimedial-
nych.

2016

Nadrzędną metodą określenia i projek-
towania schematów narracji jest Digital 
Storytelling - metoda pozwala na 
organizację struktury, napięć, kulmina-
cji, punktów zwrotnych, przy pomocy 
właściwego zestawienia składowych. 
Komponentami mogą być obraz, 
dźwięk, grafika, fotografia, film. Naj-
istotniejsze jest wybranie właściwych 
metod połączeń tych elementów. Przy 
uprzednim określeniu metody badaw-
czej, należy określić jaki rodzaj opo-

wiedzenia historii wybrać, by osiągnąć 
zamierzony cel. 
Program oscyluje w obrębie takich po-
jęć jak: proces, linearność, nielinearność, 
hipertekstualność, narracja interaktyw-
na, narrative point of view (first, second, 
third person), forma otwarta.
Projekty mogą być realizowane po 
analizie prac powstałych wcześniej 
oraz po właściwym określeniu wyjścio-
wych parametrów.

opis

rok

SYSTEMY
NARRACYJNE

#pointofview
#non-personal
#streamofconsciousness
#fundamentalstructures
#signvsmeaning
#freytagstriangle
#adelineationbymarks
#narrativedopetheme
#metricrhythmictonal

ZAJĘCIA FAKULTATYWNE
PROJEKT BADAWCZY
OPEN LAB
WYDZIAŁ GRAFIKI
ASP WARSZAWA
piątki / 9.00 / sala 16. 

pytania / rejestracja: jakub.a.w
roblew

ski@
gm

ail.com

Simple Definition of narration:
 the act or process of telling a story 

or describing what happens
Full Definition of narration

1. the act or process 
or an instance of narrating

2. story, narrative

dr Jakub W
róblew

ski / m
gr A

ntoni D
om

ański

SPOTKANIE
INFORMACYJNE
+ zapisy
7/10/16 
godz. 9.00

LEVELS OF NARRATION

EXTRA
FICTIONAL
NARRATOR

EXTRA
FICTIONAL
NARRATEE

HISTORICAL
AUTHOR

NONDIEGETIC
NARRATOR

DIEGETIC
NARRATOR

CHARACTER
(NONFOCALIZED

NARRATION)

EXTERNAL
FOCALIZATION

IDENTIFICATION
INTERNAL

FOCALIZATION
(SURFACE)

INTERNAL
FOCALIZATION

(DEPTH)
IDENTIFICATION

OBSERVER

CHARACTER

DIEGETIC
NARRATEE

DIEGETIC
NARRATEE

HISTORICAL
AUDIENCE

TEXT

FICTION

STORY WORLD

EVENT/SCENE

ACTION

SPEECH

PERCEPTION

THOUGHT

A B

BEGGINING RISING END

A B

Climax

End

CatharsisRising Action

MiddleBeginning

SETUP

0% 10% 50% 75% 90-99% 100%25%

Act I

Turning Point 1
Opportunity

Turning Point 2
Change of Plans

Turning Point 3
Point of No Return

Turning Point 4
Major Setback

Act II Act III

FINAL PUSH AFTERMATHNEW SITUATION PROGRESS COMPLICATIONS &
HIGHER STAKES

Stage I: Stage V: Stage VI:Stage II: Stage III: Stage IV:

Climax

Resolution / Catastrophe

Falling ActionRising Action

1 5

2 4

3

Exposition

D

g

a

A

F

F

E

f

f  sharp

G

D
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SYSTEMY NARRACYJNE
sesja #1
opracowanie założeń
Rozpoczęcie współpracy 
z Polą Borkowską 
i Jakubem Mikurdą 

SYSTEMY NARRACYJNE
sesja #2
analiza problemu,
budowa wstępnych
modeli znaków,
stworzenie siatek

Udało mi się zaprosić do współpracy specjalistów 
z różnych dziedzin - praca nad projektem wymaga  
interdyscyplinarnego podejścia i wkładu całego 
zespołu ekspertów.
Współpraca:
Pola Borkowska 
Dream Jay / psychologia

Jakub Mikurda
Szkoła Filmowa w Łodzi / narracja

Jacek Nagłowski
Forma narracyjna w filmie sferycznym 3D / VR

Antoni Domański
ASP Warszawa / Wydział Grafiki / operatorka

Piotr Welk
ASP Warszawa / Wydział Grafiki / budowa obrazu

Pierwsza, robocza wersja podstaw języka graficznego. 
Poniższe przykłady ograniczone są do działań z obrazem 
2D - filmem, i animacją. Rozszerzamy działania o opis 
środków formalnych w Augmented Reality i Virtual Reality
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SYSTEMY NARRACYJNE
sesja #3
opracowanie założeń budowy 
graficznego języka opisu 
przestrzeni VR

Warsztaty z Jackiem Nagłowskim – reżyserem,, 
scenarzystą, oraz producentem filmowym. Głowny 
obszar jego zainteresowań -  Forma narracyjna w fil-
mie sferycznym 3D - posłuży do określenia kompo-
nentów do budowy graficznego języka budowania 
przestrzeni i czasu w projektach Cinematic VR. Seria 
eksperymentów artystycznych mających na celu 
zidentyfikowanie i zdefiniowanie możliwości oraz 
ograniczeń nowego języka filmowego VR zostanie 
podparta rozwiązaniami graficznymi.
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Projekt ma na celu zbudowa-
nie języka graficznego pozwa-
lającego określić składowe 
komponenty projektów audio-
wizualnych. Nie ma obecnie 
zunifikowanego systemu po-
zwalającego na kompletny zapis 
aspektów dźwiękowych  
i wizualnych.
Powstała pierwsza, robocza 
wersja która ograniczona jest do 
działań z obrazem 2D - filmem, 
i animacją. 
Rozszerzamy działania o opis 
środków formalnych w Augmen-
ted Reality i Virtual Reality.





Jakub Wróblewski

jakub.a.wroblewski@gmail.com

+48 692  994 123


