najlepsze dyplomy

Sztuka Nowych Mediów

PJATK

Typografia i Liternictwo

studia i stopnia,
tryb stacjonarny
prowadząca pracownię
dr Agnieszka Ziemiszewska,
promotor główny
promotorzy techniczni
mgr inż. Rafał Masłyk,
mgr Mateusz Szewczyk,
dr inż. Krzysztof Wołk

Założeniem pracowni dyplomowej jest otwarta
i dynamiczna struktura jej programu skorelowana
z aktualnymi tendencjami, aspiracjami i dążeniami we
współczesnej grafice projektowej, typografii i dziedzinach pokrewnych. Umożliwia to studentom realizację
projektów dyplomowych o niemal nieograniczonej
formie i tematyce; od projektów artystycznych i eksperymentalnych po użytkowe, zawierające elementy
praktyczne (budżet, strategia, różne technologie).
Tematyka i zakres prac dyplomowych stanowią
zazwyczaj podsumowanie doświadczeń studentów
z ostatnich dwóch lat studiów oraz ich indywidualnych
wyborów i zainteresowań. Wytyczne projektu dyplomowego są formułowane indywidualnie dla każdej pracy,
w porozumieniu z promotorem głównym. Podczas prac
nad projektem dyplomowym szczególną uwagę poświęcamy umiejętności definiowania założeń, opracowaniu
planu procesu projektowego, adekwatnemu doborowi
środków, umiejętności budowania przekazu wizualnego
z uwzględnieniem najnowszych technologii (wszystkie
projekty dyplomowe są realizowane ze wsparciem
promotorów technicznych), roli kreatywności i wreszcie

oryginalności i unikalności projektu dyplomowego,
tak aby projekt dyplomowy stanowił ciekawe wyzwanie
i ważne osiągniecie dla jego autora.
Studenci pracowni zrealizowali szereg interesujących
projektów takich jak: „Grafomania” (analiza gestu
i indywidualnego śladu), TypeTrend (kolekcja ubrań
inspirowanych typografią), rozbudowana identyfikacja
wizualna wydarzenia kulturalnego (od logo po budowanie marki), eksperymentalny tom poezji z elementami
ar, gra liternicza inspirowana zagadnieniami konstrukcji
i dekonstrukcji.
Projekt gry edukacyjnej zrealizowanej w pracowni,
stanowiący jednocześnie próbę klasyfikacji krojów pisma, znalazł się w finale konkursu Graduation Projects
2017, wśród 40 najlepszych prac zrealizowanych przez
dyplomantów kierunków projektowych z krajów Grupy
Wyszehradzkiej (http://www.graduationprojects.eu/
pl/2017/weronika-racz).

Multimedia

studia ii stopnia,
tryb stacjonarny

zespół prowadzący:
dr hab. Anna Klimczak, profesor pjatk,
promotor główny
mgr Olga Wroniewicz, asystent,
promotor techniczny
inż. Tomasz Miśkiewicz, asystent,
promotor pomocniczy
mgr Damian Ziółkowski, stażysta

W Pracowni Multimediów realizowane są projekty
eksperymentalne. Jest ona otwarta na nietypowe,
trudne do sklasyfikowania koncepcje, dlatego kadra,
w procesie realizacyjnym dyplomów, oferuje studentom
zindywidualizowane wsparcie. W ramach warsztatów
zapewniamy specyficzne szkolenia wykorzystujące
multidyscyplinarne kompetencje i predyspozycje
prowadzących. Pracownia dysponuje własnym laboratorium, oraz unikalnym zestawem wyposażenia i oprogramowania, które jest na bieżąco dostosowywane do
potrzeb studentów. Specjalizujemy się w projekcjach
wielkoformatowych (mapping), kreowaniu doświadczeń
interaktywnych i immersywnych. Realizujemy autorskie
projekty we współpracy z najważniejszymi instytucjami
nauki i kultury w Polsce: Centrum Nauki Kopernik,
Narodowym Instytutem Audiowizualnym, Muzeum
Powstania Warszawskiego, Centrum Sztuki wro.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacjami
naszych dotychczasowych dokonań:
multimedia.pja.edu.pl

Multimedia Communication Design

studia i i ii stopnia,
tryb stacjonarny
zespół prowadzący:
dr hab. Ewa Satalecka, profesor pjatk,
promotor główny
promotorzy techniczni:
dr inż. Krzysztof Szklanny
dr mgr inż. Krzysztof Kalinowski
mgr inż. Mariusz Kleć
mgr Jan Duda

Wydział Grafiki pjatk uruchomił w roku akademickim
2013/2014 specjalizację Multimedia Communication
Design w j. angielskim. Program prowadzony jest
zarówno na poziomie licencjackim, jak i magisterskim.
Specjalizację cechuje duży stopień umiędzynarodowienia kadry i studentów. Zajęcia w języku angielskim
w modułach teoretycznym, artystyczno-projektowym,
informatycznym i praktycznym prowadzą zapraszani
z zagranicy wykładowcy i eksperci we współpracy
z lokalnymi instytucjami kultury i ngos.
W projektach dyplomowych studenci tej specjalizacji
skupiają się na zagadnieniach komunikacji multimedialnej z zastosowaniem nowych technologii.

Grafomania

eksperyment typograficzny

Opiekunowie:

Adrianna Malinowska
Urodziłam się w 1995 roku w Warszawie,
gdzie studiuję, pracuję i szukam inspiracji.
Racjonalne i matematyczne podejście
do sztuki zawdzięczam semestrowi
spędzonemu na wydziale Mechaniki,
Informatyki i Matematyki Uniwersytetu
Warszawskiego, natomiast pierwiastek
szaleństwa i kreatywności odnajduję
dzięki licznym podróżom i ludziom,
których traktuję jako niewyczerpane
źródło inspiracji. W moim dyplomie
zrealizowanym w Polsko-Japońskiej
Akademii Technik Komputerowych
usiłowałam połączyć te dwie strony.

Projektowy		
Teoretyczny
Inżynieryjny

dr Agnieszka Ziemiszewska
dr Monika Murawska
mgr inż. Rafał Masłyk

Wspólnym mianownikiem wszystkich części projektu
jest wyrażenie jednostki przez indywidualny styl.
Zaczątek „Grafomanii” stanowiła chęć zaangażowania
odbiorcy, a w dodatku odbiorcy mającego do dyspozycji
najprostsze narzędzia i umiejętności. W procesie
eksperymentu powstał font, który stworzyć może
każdy, przekształcając zwykłą czynność pisania w akt
artystyczny poprzez skierowanie uwagi na sam proces.
28 uczestników, z których każdy narysował na tablecie
32 majuskuły polskiego alfabetu, umożliwiło powstanie
bazy 896 plików, które składają się na obraz całego
fontu. Na część techniczną projektu składało się
usprawnienie procesu sortowania, a ponadto rozszerzenie eksperymentu na stronę internetową: powstała
funkcja umożliwiająca użytkownikowi narysowanie
własnej litery i porównanie jej z literą nowego kroju

pisma „Grafomania”. Font w założeniu nieskończony
rozszerza dziedzinę kaligrafii oraz typografii na obszar
przestrzeni eksperymentalnej, czy wręcz performatywnej, oraz internetowej. Elementy projektu tworzą spójną
całość, a strona internetowa umożliwia użytkownikowi
podróż przez literniczą przestrzeń.
Praca pisemna przedstawia Aleksandrę Waliszewską
jako współczesną artystkę obecną w nowych mediach,
zarówno społecznościowych, jak i eklektycznych
projektach artystycznych. Przeprowadziłam analizę
funkcjonowania artysty w internecie, gdzie bezpośrednio udostępnia swoje prace oraz kreuje swój
wizerunek w sposób niezwykle kontrolowany. Ponadto
praca zwraca uwagę na nowe możliwości interpretacji
twórczości oraz nawiązania kontaktu z artystą.

Grafomania

Bolesławiec – ceramika

system opakowań

Adrianna Topczewska
Kurs rysunku architektonicznego pozwolił
mi na rozwinięcie wyobraźni przestrzennej.
Podczas studiów miałam możliwość
poznania wielu technik tradycyjnych,
jak i korzystania z nowoczesnych
mediów. Pozwalają one na stosowanie
różnorodnych rozwiązań dla zagadnień
wizualnych. W projektowaniu najchętniej
korzystam z możliwości połączenia
tych dwóch płaszczyzn (analogowej
i komputerowej). Uczestnictwo w wielu
projektach grupowych pozwoliło mi na
rozwinięcie umiejętności współpracy, co
ułatwia komunikację z klientami
i definiowanie założeń projektowych.

www.behance.net/adatopczew28e3

Opiekunowie:
Projektowy		 prof. Henryk Chyliński
Teoretyczny dr Monika Murawska
Inżynieryjny mgr Michał Mazur
Projekt systemu opakowań został pomyślany tak, aby
można było rozszerzyć go na cały asortyment firmy.
W swojej pracy skupiłam się jednak na zestawie
deserowym, a w szczególności na wybranych elementach, które uważam za najbardziej zróżnicowane
i dające możliwie szeroki obraz projektu: filiżanka,
dzbanek, cukiernica oraz taca. Ceramikę firmy
Bolesławiec postanowiłam umieścić w opakowaniu
eksponującym jej różnorodne wzory. Stąd pomysł na
zastosowanie przezroczystego celuloidu. Aby uniknąć
przyćmienia barwnych ornamentów zbyt intensywnymi
kolorami, użyłam tektury falistej, która tworzy przestrzeń podkreślającą samą ceramikę, a jednocześnie
dobrze izoluje produkt. Zastosowane materiały są
przyjazne dla środowiska, co w obecnych czasach ma
szczególne znaczenie. Naczynia wewnątrz opakowań
wyglądają, jakby unosiły się w powietrzu. Typografia

została dobrana tak, żeby zaokrąglone kształty liter
nawiązywały do łagodnych, eliptycznych linii ceramiki.
Napis na opakowaniu przechodzi przez kilka ścianek
mając zachęcić do bejrzenia produktu z każdej strony.
Naklejki informacyjne na opakowaniach różnią się
kolorem, w zależności od rodzaju zestawu. Oprócz
opakowań powstała także torba papierowa, plakaty oraz
film promocyjny.

Bolesławiec – ceramika

info

TypeTrend

kolekcja ubrań typograficznych
wraz z promocją marki

Anna Rajewska
Moja przygoda ze sztuką zaczęła się
jeszcze w gimnazjum. Początkowo
skupiałam się na fotografii, następnie
również na rysunku i malarstwie.
Późniejsze lata nauczyły mnie tworzyć
i doceniać sztukę ilustracji, plakatu, filmu.
Co mnie inspiruje? Myślę, że wszystko.
Dobry design, jak i zły design. Praca nad
moim dyplomem zainspirowała mnie do
pójścia w kierunku mody: promocji marki,
fotografii i filmu modowego. Z jakim
skutkiem? Czas pokaże.

Opiekunowie:
Projektowy		 dr Agnieszka Ziemiszewska
Teoretyczny dr Monika Murawska
Inżynieryjny mgr inż. Rafał Masłyk
Licencjat. Obrona. Cóż tu zrobić? Moją specjalizacją
była wizualizacja. W pracy dyplomowej postanowiłam
połączyć dwie rzeczy: modę i typografię. Dlaczego?
Od dawna chciałam zająć się modą, a typografia była
najciekawszym przedmiotem na uczelni, choć na
początku się jej bałam. Zajęłam się więc tworzeniem
kolekcji ubrań typograficznych TypeTrend, obejmującą
różne części garderoby, które kształtem przypominają
konkretne litery. Wszystko to nieco kosmiczne, nieco
szalone. Praca nad dyplomem była czystą przyjemnością. Do projektu musiałam wykonać stronę internetową promującą markę, sesję zdjęciową oraz film.

typetrend

International Poster Biennale
identyfikacja wizualna

Marcin Woźniak
Jestem zafascynowany projektowaniem
graficznym, dobrze się w nim czuję i ciągle
doskonalę swoje umiejętności. Na co dzień
pracuję w studiu graficzno-projektowym
Noeeko, gdzie z dużą satysfakcją zajmuję
się projektowaniem logo. Karol Śliwka
mówił, że projektowanie znaku to jego
miłość, a ja śmiało mogę się podpisać pod
jego słowami. Inspirację do swoich prac
czerpię z natury i codziennego życia.

Opiekunowie:
Projektowy		 dr Agnieszka Ziemiszewska
Teoretyczny dr Monika Murawska
Inżynieryjny dr inż. Krzysztof Wołk
International Poster Biennale jest propozycją stworzenia
studenckiego Biennale na Polsko-Japońskiej Akademii
Technik Komputerowych. Plakat jest jedną z najciekawszych form komunikacji graficznej, a w kreatywnym
środowisku studenckim, jak i profesjonalnym, może
dawać ogromną siłę przekazu. Inspiracją do projektu
były życie codzienne, obserwacja osób ze świata
brandingu oraz różne wydarzenia związane ze sztuką
plakatu. Cały proces rozpocząłem od zaprojektowania
znaku łączącego plakat z nowoczesnością.
Plakaty zostały rozbudowane o rzeczywistość rozszerzoną (ar). Przy użyciu aplikacji hp Reveal, każdy plakat,
po zeskanowaniu, ukazuje inną animację oddającą
charakter Biennale.

behance.net/marcinwoznab42
facebook.com/panprojektant

internationalpb.pl

Ciekawymi elementami w projekcie są piktogramy,
gotowe do użycia i adaptacji do różnych zastosowań;
można je poszerzyć o dowolną ilość znaków niosących
informację. Projektując kierowałem się czytelnością
i spójnością zestawu. Projekt obejmuje również
wizytówki, koperty, plecaki, długopisy, koszulki dla wolontariuszy, nagrodę, notes, identyfikatory, torby, teczkę,
papier firmowy, piny oraz naklejki, tak aby identyfikacja
wizualna Biennale była możliwie najszersza, cieszyła
oko i zaciekawiła osoby, które niekoniecznie są związane ze sztuką.

International Poster Biennale

Polska Kultura Graficzna

projekt badawczy, identyfikacja

Marta Iwaniuk
Interesuje mnie grafika użytkowa
i jej historia. Jestem finalistką
międzynarodowego Triennale Plakatu
w Lahti z 2017 roku. Otrzymałam
stypendium ministra za wybitne
osiągnięcia w roku akademickim
2017/2018.

Opiekunowie:
Projektowy		 dr Agnieszka Ziemiszewska
Teoretyczny dr Monika Murawska
Inżynieryjny mgr Mateusz Szewczyk
Projekt „Polska Kultura Graficzna” powstał na bazie
chęci zgłębiania wiedzy na temat polskich grafików
użytkowych. W części teoretycznej praca mówi o rozwoju grafiki użytkowej w Polsce w xx w, a praktyczna
to kompendium wiedzy na temat wybranych polskich
grafików użytkowych i ich twórczości. Wszystko
przedstawione zostało na stronie internetowej mojego
projektu. Wiedzę na temat polskich grafików użytkowych czerpałam z książek „Piękni xx-wieczni. Polscy
projektanci graficy”, pod redakcją Jacka Mrowczyka oraz
„Nie Gęsi” Piotra Rypsona.
Na stronie internetowej projektu przedstawiłam
grafików tworzących w 20-leciu międzywojennym,
twórców awangardowych i reprezentujących styl art
deco, artystów polskiej szkoły plakatu oraz twórców
pracujących w latach 60. i 80. Spoiwem projektu jest

behance.net/martaiwnk67e5

wywiad z Patrykiem Hardziejem, znanym grafikiem
i ilustratorem młodego pokolenia, organizatorem
Drugiej Ogólnopolskiej Wystawy Znaków Graficznych,
hołdującej tej z 1969 r. W swojej twórczości artysta
łączy starą grafikę z nową.

Polska Kultura Graficzna

Fear. From the beginning to the end
instalacja

Damian Ziółkowski
Jestem projektantem tworzącym głównie
identyfikacje wizualne. Swoją edukację
projektową zacząłem w pjatk.
Chcąc poszerzać horyzonty, w ramach
programu Erasmus, wyjechałem do
Manchester w Anglii. Wyjazd zainspirował
mnie do stworzenia pierwszego dużego
projektu One poster everyday, który zakładał
stworzenie 365plakatów, z których każdy
był ilustracją do danego dnia. Po powrocie
z Anglii, uczestniczyłem w warsztatach
Sztuka Projektowania pod patronatem
Karola Śliwki oraz zakończyłem wystawą
projekt One poster everyday.

we3studio.pl
onepostereveryday.tumblr.com

Opiekunowie:
Projektowy		
Teoretyczny
Inżynieryjny
Pomocniczy

dr hab. Anna Klimczak
dr Monika Murawska
mgr Olga Wroniewicz
inż. Tomasz Miśkiewicz

Przechodząc przez proces tworzenia instalacji
zacząłem od analizy strachu i lęku, a zakończyłem
na rozważaniach, czym jest nasze życie w kontekście
emocji.
W projekcie zadaję wiele pytań, a także udzielam
odpowiedzi. Czym jest strach? Czym jest lęk?
Z tymi pytaniami odbiorca staje twarzą w twarz.
Poprzez użycie linearnych animacji oraz pomocniczych
kontrastowych apli kolorystycznych, stworzyłem szybko
zmieniającą się opresyjną przestrzeń.

multimedia.pja.edu.pl/projects/fear

Fear. From the beginning to the end.

Cube 2.0

interaktywna instalacja

Filip Ostojski
Jestem młodym artystą, urodzonym
w Warszawie. Interesuję się
projektowaniem graficznym, ilustracją,
wizualizacjami live audio-video i grafiką
generatywną. Niedawno obroniłem dyplom
magisterski.

faser175.tumblr.com
facebook.com/f45t3r

Opiekunowie:
Projektowy		
Teoretyczny
Inżynieryjny
Pomocniczy

dr hab. Anna Klimczak
dr Monika Murawska
mgr Olga Wroniewicz
inż. Tomasz Miśkiewicz

Cube 2.0 to interaktywna instalacja multimedialna,
która przenosi powszechnie znany mapping wielkoformatowy na kilka obiektów trójwymiarowych zamkniętych w pokoju. Powstała w ten sposób kameralna
sytuacja, w której widz poprzez specjalny podest na
kilka chwil staje się artystą, dostając „do rąk” narzędzia
do sterowania instalacją.

multimedia.pja.edu.pl/portfolio/cube20/

Cube 2.0

Ciała Poezji

publikacja

Zuzanna Garbala
Grafiką zaczęłam interesować się
w klasie maturalnej i szybko podjęłam
decyzję o studiach w tym kierunku.
Swoje zainteresowania sprecyzowałam
wybierając ścieżkę wizualizacji i pracownię
typograficzną. Obecnie najlepiej czuję się
w projektowaniu niestandardowych opraw
graficznych publikacji książkowych oraz
albumów muzycznych. Staram się przy
tym poszerzać swoją wiedzę z zakresu
poligrafii i możliwości, jakie oferują nowe
technologie.

behance.net/zuzannagarbala
instagram.com/mylittlethumbie

Opiekunowie:
Projektowy		 dr Agnieszka Ziemiszewska
Teoretyczny dr Piotr Krochmalski
Inżynieryjny mgr inż. Rafał Masłyk
„Ciała Poezji” to publikacja, stanowiąca ukłon w stronę
twórczości Rafała Wojaczka oraz Haliny Poświatowskiej,
inspirowana poezją konkretną i konceptualną.
Celem projektu jest zwrócenie uwagi na ubogość
wizualną wydań książkowych i zaproponowanie nowej
formy, dopasowanej do współczesnych możliwości
technologicznych. Mnogość interpretacji wierszy sięga
do bazowych rejonów sztuki takich jak film, fotografia
i malarstwo, nie zapominając jednak o inspiracjach
z życia codziennego. Na rozkładówkach znaleźć można
także mapy, paczkę papierosów, etykietę z butelki
Coca-Coli, wyszukiwarkę internetową, a nawet lustro.
Przez indywidualną pracę nad każdą rozkładówką oraz
unikalność ręcznie klejonego wydania chciałam dać
odbiorcy możliwość intymnego spotkania z treścią
wierszy przedstawionych przez pryzmat skojarzeń.

Eksperyment typograficzny towarzyszący projektowi
oraz zestawienie wybranych wierszy stawia przed czytelnikiem zadanie odnalezienia swojej własnej interpretacji, odszukania celu zestawień czasem niepasujących
do siebie motywów, ma też na celu zaciekawienie go
i zainspirowanie do dalszych poszukiwań w rejonie
poezji.
Do publikacji zaprojektowałam również formę multimedialną z użyciem rzeczywistości rozszerzonej w systemie hp Reveal. Przy pomocy tabletu lub telefonu oraz
aplikacji działającej na bazie rozpoznawania obrazu
użytkownik może „poruszyć” strony – wywołać ruch
wskazówek zegara czy też ożywić nieruchome zdjęcia.

„

Ciała Poezji

„

CIAŁO POEZJI
obiekt złożony ze słów ułożonych swobodnie,
nie zaś unieruchomionych w przestrzeni.

definicja z książki
Historia tekstu wizualnego, Polska po 1967 roku
Małgorzata Dawidek Grylicka

Women’s Rights are Human Rights

oprawa graficzna wystawy i sympozjum

Marta Myszewska
Podczas swojej 5 letniej kariery studenckiej,
angażowałam się w wiele wydarzeń jako
projektantka ale również organizatorka.
Moje projekty często dotykają tematów
społecznych. Przez prawie 3 lata aktywnie
brałam udział w międzynarodowym
projekcie Alien, gdzie badałamsytuację
uchodźców, szczególnie kobiet, na rynku
pracy w Europie. Zostałam dwukrotnie
wyróżniona stypendium Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego.

Opiekunowie:
Projektowy		 dr Marcin Władyka
Teoretyczny dr Ewa Bobrowska
Inżynieryjny Marcin Wichrowski
Projekt Women’s Rights are Human Rights powstał
dzięki inicjatywie Profesor Elizabeth Resnick z MassArt
Boston, kuratorki i właścicielki kolekcji plakatów. We
wrześniu 2016 roku, narodził się pomysł pokazania
serii poświęconej prawom kobiet. Profesor Elizabeth
Resnick zaproponowała aby jej najnowsza wystawa,
która miała wcześniej premiery w usa, Meksyku
i w Korei, została pokazana w Polsce. Zbiegło się to
z czasem burzliwych protestów i reakcji społeczeństwa
na zapowiadane przez ówczesny rząd zmiany, dotyczące samo-decyzyjności i praw kobiet w kraju.
Women’s Rights are Human Rights, składał się z 9 międzynarodowych warsztatów projektowych i sympozjum,
które odbyły się w Polsko-Japońskiej Akademii Technik
Komputerowych oraz wystawą plakatów w Muzeum
Plakatu w Wilnowie w Warszawie oraz Żydowskim

behance.net/martazofia
issuu.com/martazofia

Muzeum „Galicja” w Krakowie. Projekt to kompleksowa
identyfikacja wydarzeń, strona www, plakaty dla
instytucji w Warszawie i w Krakowie, materiały drukowane, katalog muzealny oraz zbiór wypowiedzi i esejów
zebranych podczas pracy z zaproszonymi gośćmi.

Women’s Rights are Human Rights

Beetween the Words: Emotional Punctuation
publikacja, plakat ar, animacja

Olga Kulish
Ukończyłam studia na Wydziale Sztuki
Nowych Mediów na pjatk z silnym
naciskiem na typografię i projektowanie
komunikacji. Jestem bardzo aktywna
w różnego rodzaju projektach
międzynarodowych jako uczestniczka
i wolontariuszka, zawsze gotowa wnieść
swój wkład, wiedzę i czas, aby uczyć się
i dzielić swoim doświadczeniem z innymi.

Opiekunowie:
Projektowy		 prof Ewa Satalecka
Teoretyczny prof Marcin Giżycki
Inżynieryjny mgr inż. Marcin Wichrowski
Projekt dyplomowy zawiera publikację, plakat ar i animację krótkiej historii kropki. Jest twórczym ćwiczeniem
na temat możliwych sposobów wyrażania ludzkich
emocji w komunikacji pisemnej za pomocą znaków
graficznych. Ma na celu zbadanie sposobu, w jaki
porozumiewamy się za pomocą mediów cyfrowych;
ukazuje różne zastosowania znaków interpunkcyjnych
i odkrywa znaki niekonwencjonalne.
9 osób biorących udział w badaniu pochodzi z trzech
różnych środowisk zawodowych: lingwistyki, programowania i projektowania. Uczestnicy zostali poproszeni
o stworzenie własnego znaku interpunkcyjnego, w celu
wyrażenia emocji lub nastroju. Każdy z nich otrzymał
kwestionariusz z opisem projektu i kilkoma przykładami, a także następujące zadanie: „Utwórz znak
interpunkcyjny lub znak typograficzny do komunikacji

https://www.behance.net/olga_chehova

cyfrowej. Spróbuj wyrazić każdą emocję lub uczucie.
Musisz użyć kropki, a także innych wybranych kształtów
i elementów.”.
Wszystkie powstałe obrazy zostały przeze mnie
przetworzone w celu kreacji systemu zgodnego
z proporcjami i siatką kroju Ayka Regular, autorstwa
Macieja Połczyńskiego. Wszystkie opisy i rysunki w ich
oryginalnej formie są również zawarte w książce.

Beetween the Words: Emotional Punctuation

100×Independence

oprawa graficzna wystawy

Barbara Krajewska
Podczas studiów koncentrowałam się na
typografii, ale zawsze byłam otwarta na
wszystkie inne dziedziny projektowania
graficznego i doświadczeń, rozwijające
moje umiejętności.
Jeśli chodzi o doświadczenie zawodowe,
pracowałam w agencjach reklamowych,
studiu graficznym i jako niezależny grafik.
Współpracowałam również z takimi
instytucjami jak Narodowy Instytut
Dziedzictwa, Muzeum Fotografii
w Krakowie i Muzeum Plakatu
w Wilanowie.

behance.net/basiaxkraj1489
instagram.com/basiakrajewska

Opiekunowie:
Projektowy		 prof Ewa Satalecka
Teoretyczny dr Jakub Karpoluki
Inżynieryjny mgr inż. Marcin Wichrowski
100×Independence to międzynarodowy projekt
studencki poświęcony tworzeniu plakatów i animacji,
interpretujących znaczenie słowa „independence” (niepodległość, niezależność). Studenci 20 uczelni z całego
świata odpowiedzieli na zaproszenie do współpracy,
prezentując twórcze podejście do tematu. Unikając
odniesień do historii zakwestionowali stereotyp
historycznej interpretacji.
Pomysł projektu narodził w trakcie rozmów z dyrektorem naukowym Muzeum Narodowego Piotrem
Rypsonem i kuratorem Muzeum Plakatu Mariuszem
Knorowskim. Projekt stał się inspiracją dla cyklu
zajęć Social Design Course, prowadzonych w pjatk przez
Marjattę Itkonen od 2015 roku.

Wizualne wypowiedzi dwudziestoparolatków zestawiłam
z refleksjami spisanymi przez ich mentorów, kształtujących
programy komunikacji wizualnej i multimedialnej. Wystawa
i publikacja pokazały, czy i jak dalece wpłynęły one na
pracę młodych projektantów.
W projekcie katalogu zderzyłam historyczną Antykwę
Adama Półtawskiego (20-lecie międzywojenne i nawiązanie
do rocznicy ozyskania niepodległości) z Groteskiem
Polskim fa (reinterpretacja Antykwy), zaprojektowanym
przez Magdalenę i Artura Frankowskich w 1998 roku
(przełomowym dla kształtowania się polskiej tożsamości
narodowej) i własnym krojem pisma, inspirowanym
liternictwem obecnych protestów publicznych. Stworzyłam
archiwum tego projektu, udostępniając nagrania wykładów,
materiały warsztatowe, pdf publ ikacji publ ikacji i mój font na
stronie www.independence.pja.edu.pl

100×Independence

Zrób sobie protest

projekt publikacji, filmy towarzyszące

Zuzanna Rawa
Podczas studiów zajmowałam się wieloma
aspektami projektowania graficznego
i postanowiłam trzymać się projektowania
publikacji i ilustracji. Niektóre z moich
kreacji trafiają na międzynarodowe
konkursy projektowe, a niektóre z nich
powinny zostać zapomniane.

Opiekunowie:
Projektowy		 dr hab. Ewa Satalecka
Teoretyczny dr Ewa Bobrowska
Inżynieryjny mgr Jan Duda

filmy, które korespondują z rozdziałami książki. Mają
odtworzyć bałagan, emocjonalny wygląd wernakularnych plakatów, które można zobaczyć podczas
protestów.

„Zrób sobie protest” to książka o tym, jak protestować
bezpiecznie i zgodnie z prawem. Jest to efekt osobistej
frustracji i smutku, który pojawił się wraz z ostatnimi
zmianami politycznymi w naszym kraju. Zarówno projekt jak i tekst są mojego autorstwa, ale tylko pierwszy
z nich był oceniany jako mój dyplom.

Oprócz filmów, stworzyłam mały projekt strony
internetowej, na której umieściłam książkę w formacie
pdf, a także filmy i przydatne materiały dla protestujących: szablony formularzy i skarg, zbiór praw, które
warto przeczytać przed udaniem się na protest i inne
odniesienia. Strona, podobnie jak filmy, jest kolejną
formą przystępności.

Kluczem do całego projektu miała być przystępność –
zarówno pod względem języka, którego używam
w publikacji, jak i aspektu projektowego. Dlatego
też położyłam nacisk na czytelność tekstu, a także
harmonijne proporcje rozkładówek i kolumny tekstu.
Ta raczej chłodna, skromna forma książki mogłaby
być odstraszająca lub po prostu nudna dla młodszej
grupy demograficznej. Z tego powodu prócz publikacji
w formie papierowej stworzyłam krótkie, ekspresyjne
behance.net/zuza_rawa

Zrób sobie protest

Teatr Guliwer
identyfikacja wizualna

Anna Martowska
Jestem graficzką i ilustratorką z bogatym
doświadczeniem zarówno jako freelancer,
jak i w projektach zespołowych.
Określam siebie jako zmotywowaną
i pracowitą, zawsze starającą się wyjść
poza oczekiwania. W moim życiu
zawodowym staram się poszukiwać pustek
i wypełniać je. Moim twórczym celem
jest udowodnienie, że dobry projekt jest
nieocenionym narzędziem komunikacji.

behance.net/annamartowska

Opiekunowie:
Projektowy		 dr hab. Ewa Satalecka
Teoretyczny dr Paulina Duda
Inżynieryjny mgr inż. Jan Duda
Mój projekt dyplomowy był przeróbką całej identyfikacji
wizualnej dla Teatru Lalek „Guliwer”. Zadanie było
wyzwaniem, ponieważ wiązało się z koniecznością reprezentowania bogatej historii i lokalnego dziedzictwa
teatru w nowoczesny sposób, a także w dopasowaniu
do gustu dzieci, ponieważ jego repertuar skierowany
jest głównie do nich.
Tworząc logotyp postanowiłam czerpać inspirację
z obszernych archiwów, gdzie znalazłem wiele szkiców
i prototypów lalek, a także kostiumy używane w sztukach. Chciałam stworzyć logotyp, który byłby atrakcyjny
i łatwy do zapamiętania, a także niósł ładunek emocjonalny, ponieważ, jak sądzę, sfera emocjonalna dzieci
jest bardzo ważnym aspektem, który należy uwzględnić
w zorientowanym na nie projekcie.

Jako motyw przewodni wybrałam kolor żółty, ponieważ
symbolizuje on szczęście, pozytywne nastawienie,
przejrzystość, energię i optymizm, czyli emocje, które
moim zdaniem najlepiej obrazowały cel projektu.
Jasnożółty przyciąga uwagę, a w połączeniu z kontrastującą czernią, tworzy kombinację łatwą do zauważenia i odczytania.
Krój pisma, który wybrałam dla projektu to geometryczna, bezszeryfowa Futura pt. Zainspirował mnie jej
czysty kształt, który powoduje, że litery są zrównoważone, przynosząc spokój projektowi. Futura doskonale
odzwierciedla ideę łączenia tradycji z nowoczesnością.
Ponieważ jest dość „zimna” w recepcji, zdecydowałam
się na ręcznie rysowane i celowo niedoskonałe akcenty
napisów, aby ostateczna identyfikacja była bardziej
przystępna.
Chciałam, uczynić identyfikację przyjemna w odbiorze
zarówno dla publiczności w każdym wieku.

Teatr Guliwer

Life
teledysk do autorskiej piosenki

Hai Duong Minh „Tiger”
Jestem artystą multimedialnym. Zajmuję
się fotografią, filmem, malowaniem
akwareli, grą na gitarze, produkowaniem
i komponowaniem piosenek oraz
projektowaniem graficznym. Ponadto
z wykształcenia jestem inżynierem
elektrykiem. Ukończyłem Wydział Sztuki
Nowych Mediów w pjait, co było dużym
krokiem w mojej karierze zawodowej
i uczyniło ze mnie prawdziwego artystę.

Opiekunowie:
Projektowy		 dr inż. Krzysztof Kalinowski
Teoretyczny dr Paulina Duda
Inżynieryjny dr inż. Krzysztof Szklanny
Utwór, który napisałem, nosi tytuł Life. W istocie jest to
podsumowanie myśli, które zawsze miałem w głowie,
przechodząc przez życie. Nie nazwałem jednak utworu
My Life, ponieważ obserwując relacje społeczne
zauważyłem się, że także inni ludzie mieli doświadczenia podobne do moich. Dlatego nadałem piosence
taki tytuł, by sugerować, że jest napisana nie tylko dla
mnie, ale dla każdego, kto może odnaleźć w niej siebie.
Teksty są myślami osoby, która nie była w stanie przeżyć
życia tak, jak chce. Utwór zawiera głęboki żal z powodu
wcześniejszych wyborów i straconego czasu, a paląca
chęć uwolnienia się od rodzinnego lub społecznego
status quo jest główną ideą utworu.

Life

Kenarove

identyfikacja wizualna

Hanna Urbaniak
Mam 23 lata i pochodzę z Zakopanego,
gdzie uczęszczałam do Ogólnokształcącej
Szkoły Sztuk Pięknych im. Antoniego
Kenara. To właśnie tam, w pracowni
reklamy wizualnej, rozpoczęłam swoją
przygodę z projektowaniem graficznym.
Obecnie kontynuuję ją, studiując sztukę
nowych mediów w Polsko-Japońskiej
Akademii Technik Komputerowych
w Warszawie. Najlepiej odnajduję
się w projektowaniu kompleksowych
identyfikacji wizualnych i kreowaniu
wizerunku marki. Energię i inspiracje
czerpię z natury – zwłaszcza z gór, które
na co dzień mnie otaczają. Uwielbiam
prostotę i minimalizm.

Opiekunowie:
Projektowy		 dr Magdalena Pastuszak
Teoretyczny mgr Adam Trwoga
Inżynieryjny mgr inż. Marcin Wichrowski
Moją pracę dyplomową stanowi identyfikacja wizualna
studia graficznego Kenarove, którą tworzą: logo, pattern, księga znaku, materiały biurowe, gadżety firmowe,
plakaty oraz strona www.
Logo składa się z ośmiu zaprojektowanych przeze mnie
liter, które składają się na nazwę firmy – kenarove. Litery
„A” i „V” nawiązują do kształtu rysika kredki, natomiast
litera „E” – do jej zakończenia. W połączeniu tworzą
motyw wiodący identyfikacji – kredkę, czyli jedno
z narzędzi projektowych.
Kolorystykę identyfikacji stanowi klasyczne połączenie
czerni i bieli. Projektując starałam się nawiązać do
współczesnych trendów projektowych, stawiając sobie
za wyznaczniki: prostotę, minimalizm i czytelność.

Kenarove

Life Conducting Among Dendrobots: A Case Study

film animowany w technice trójwymiarowej

Jakub Dudek
Sztuka nowych mediów jest, po filologii
angielskiej, moim drugim kierunkiem
studiów. Obie te ścieżki dopełniają się:
staram się tworzyć nowe światy i snuć
w nich opowieści, zachęcające do reflesji
na tematy, które zazwyczaj giną w szumie
codzienności. Wierzę, że w sztuce jest
coś, co przerasta twórcę, dlatego ma ona
moc przemawiania na poziomie znacznie
głębszym niż propaganda. Zajmuję się
animacją 2d i 3d, motion designem
i grafiką wektorową. Studia w pjatk
rozbudziły też we mnie pasję malarską.

Opiekunowie:
Projektowy		 mgr Michał Mazur
Teoretyczny dr Marzena Królikowska-Dziubecka
Inżynieryjny mgr inż. Piotr Pawłowski
Stworzenie dendrobotów, czyli specyficznej wersji
cyborgów: połączenia rośliny z maszyną, było próbą
odświeżenia obrazu klasycznego dualizmu duszy i ciała,
materii i pierwiastka nieśmiertelnego. Dodatkową
cechą postaci miała być uniwersalność ich części, na
wzór dziecięcych klocków, która pozwala z tych samych
elementów budować różne modele.
Poruszoną tematyką jest przepływ i przekazywanie
życia, a zatem: narodziny, śmierć, rodzicielstwo. Obaj
bohaterowie są dotknięci upływem czasu i przechodzą
przemianę. Jeden z nich oddaje swoje życie drugiemu,
ale to do odbiorcy należy decyzja, czy w ten sposób
bohater poniósł śmierć, czy też zyskał nieśmiertelność.
https://youtu.be/q5-moL42rLs

muadek.artstation.com
behance.net/muadek

Life Conducting Among Dendrobots: A Case Study

connection

film animowany

Minh Ha
Pochodzę z Hanoi w Wietnamie.Moją
pasją jest tworzenie unikalnych postaci,
animacja i storytelling. Rozpoczęcie
studiów w Akademii było pierwszym
krokiem w kierunku spełnienia mojego
marzenia. Wcześniej przez 1,5 roku
pracowałem w studiu artystycznym Cloud
Pillow w Hanoi, w Wietnamie. Na pjatk
ukończyłem mój pierwszy projekt animacji.
Oprócz studiów, pracowałem również dla
Lineare Art Studio nad kilkoma projektami
jako operator kamery i montażysta.

behance.net/haminhk503c3

Opiekunowie:
Projektowy		 mgr Mateusz Jarmulski,
				mgr Zuzanna Szyszak
Teoretyczny dr Paulina Duda
Inżynieryjny mgr Jan Duda
to animowany film krótkometrażowy
o nagłym wypadku w leniwym szpitalu. Pod koniec,
film ukazuje się jako metafora problemu społecznego
jakim jest uzależnienie od Internetu. Modele postaci
były inspirowane obrazami przedstawiającymi ludzkie
potrzeby takie jak: zaspokojenie głodu, sen, przyjaźń itp.

connection

connection

Nina Król

Tomasz Grabowski

Interesuję się pracą z obrazem ruchomym
i szeroko pojętym projektowaniem
komunikacji wizualnej. Staram się
łączyć różne media i wykorzystywać
nowe rozwiązania artystyczne. Podczas
studiów na wsnm w pjatk miałam
możliwość poznać zastosowania nowych
technologii w sztuce. Nauczyłam się
używać różnorodnych technik we
własnych projektach. Angażuję się
również w inicjatywy artystyczne od
strony produkcyjnej, np. na rzecz
międzynarodowej konferencji Laughter in
Visual Communication. Planuję rozwijać się
w kierunku pracy z obrazem ruchomym.

Urodziłem się w 1996 roku w Warszawie.
Zaraz potem przeprowadziliśmy się na
Suwalszczyznę, gdzie dorastałem wraz
z moim bratem bliźniakiem.
Od najmłodszych lat robiliśmy zdjęcia,
kręciliśmy proste filmiki. Uczęszczając
do liceum miałem wątpliwości czym
chciałbym się zajmować. Zaraz po maturze
mój wybór padł na pjatk, gdzie miałem
możliwość zgłębienia wielu dziedzin,
nie tylko fotografii, ale też animacji
i postprodukcji obrazu. Spotkałem tam
niesamowitych ludzi i nauczyłem się
wielu przydatnych rzeczy. Teraz chciałbym
skoncentrować się na dalszym kształceniu
i pracy związanej z filmem.

☛

Nie wiem jak

Interpretacja wizualna tekstu i muzyki zespołu Bitamina

Opiekunowie:
Projektowy		 mgr Mateusz Jarmulski,
				mgr Zuzanna Szyszak
Teoretyczny dr Paulina Duda
Inżynieryjny mgr Jan Duda,
				mgr inż. Marcin Wichrowski
Projekt dyplomowy pt. „Interpretacja wizualna tekstu
i muzyki zespołu Bitamina” jest próbą stworzenia
wizualizacji, w formie obrazu ruchomego, interpretującego utwór muzyczny „Nie wiem jak”. Ze względu
na skalę projektu, pracowaliśmy w duecie z Tomkiem
Grabowskim, dzieląc się pracą przy kreacji każdego
z elementów. On analizował kolor w filmach oraz jego
wpływ na emocje, a ja rolę snu w filmografii xxi wieku.
Obydwa elementy grały kluczową rolę w tworzeniu
naszej wizualizacji.
Proces podzieliliśmy na kilka etapów. Stworzyliśmy
scenariusz, na podstawie którego przeszliśmy do etapu
preprodukcji. Aby uzyskać zamierzony efekt musieliśmy
zorganizować profesjonalny plan filmowy, ekipę,

aktorów, lokacje oraz odpowiednio dobrać sprzęt.
Po kilkudniowej realizacji i zebraniu materiałów
przeszliśmy do postprodukcji – etapu końcowego,
który składał się z przygotowania materiału do edycji,
montażu, koloryzacji i nałożenia efektów wizualnych.
Nasz projekt łączy w sobie interesujące nas tematy:
motyw snu i rola koloru. Połączenie różnych elementów
technicznych, interpretacyjnych i artystycznych w jeden
spójny projekt było nie lada wyzwaniem.

Nie wiem jak

