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1. WSTĘP 

Celem mojej pracy licencjackiej, jest analiza zagadnienia przemijania, która po-

przez opresyjną, powtarzalną narrację kreuje obraz codziennej rutyny. Wideo-

instalacja[1] oprócz swojego aspektu graficznego, ma na celu zaangażowanie emocji 

potencjalnego odbiorcy filmu i wywołanie w nim na moment refleksji, dotyczącej 

konstrukcji własnego życia.  

Prezentacja trzech obrazów, ukazujących symetrycznie tę samą postać, rejest-

rowaną symultanicznie za pomocą trzech kamer, z trzech różnych stron i późniejsze 

zaprezentowanie jej na trzech płaszczyznach, ma w moim zamierzeniu podkreślać 

wielowymiarowość postrzegania każdego aspektu wykonywanej czynności. Multipli-

kacja obrazu, ma na celu zwielokrotnienie oddziaływania każdego z ukazywanych 

w filmie elementów. 

Sama prezentacja powinna sprowokować widza do polemiki, albo identyfikacji 

z projektem. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Sztuka_wideo


Wybór aktora nie jest przypadkowy, wybrałem siebie jako protagonistę projektu, 

gdyż w sposób bezpośredni wiąże się to z autobiograficznym charakterem tematu. 

 

2. REALIZACJA PROJEKTU 

Proces przygotowania wideo składał się z następujących etapów: 

1. Badania 
2. Przygotowania 

do realizacji 
3. Realizacja 4. Obróbka materiału 

Zapoznanie się 

z literackimi 

tekstami 

o przemijaniu. 

Poszukiwanie 

inspiracji w ramach 

przeglądania stron 

www 

dotyczących wideo- 

instalacji. 

Analiza podobnych 

realizacji. 

Spisanie pomysłów 

wizualnych. 

Scenariusz 

poszczególnych scen. 

Storyboard. 

Od budowy instalacji, 

do rejestrowania 

filmu. 

Próby techniczne. 

Rejestracja obrazu. 

Praca pisemna – opis 

przebiegu pracy. 

Przygotowanie ekranów do 

prezentacji pracy. 

 

Kluczowanie 

materiału. 

Synchronizacja 

poszczególnych ujęć. 

Dobór efektów 

specjalnych. 

Montaż. 

Postprodukcja. 

Końcowe rendery. 

Tab. 1 Proces przygotowania pracy. Opracowanie własne. 

Forma wideo-prezentacji z wykorzystaniem przestrzennej projekcji, jest coraz 

częściej wykorzystywanym medium artystycznym, który poza wieloma innymi 

aspektami, daje możliwość uprzestrzennienia dwuwymiarowego obrazu filmowego, 

który wraz z podkładem dźwiękowym wzmacnia odziaływanie na widza.  

W przypadku mojej pracy zdecydowałem się na rejestrowanie obrazu z trzech 

rzutów równocześnie, a następnie po ingerencji montażowej i nadaniu efektów, 

wyemitowania obrazu na trzech płaszczyznach. Płaszczyzny te stanowią ściany 

prostopadłościanu o bokach 256 cm na 144 cm. Na ich trzech ścianach odbywa się 

projekcja, natomiast górę i dół stanowią odpowiednio sufit i podłoga pomieszczenia. 

Ostatnią, szóstą ścianę stanowi sam widz, który staje się jednym z boków konstrukcji 

i może obserwować cykliczną prezentację filmu. Prostopadłościan był pierwszym, 

najmocniejszym wyborem. Ta właśnie bryła stanowi dla mnie analogię do zamkniętego 

świata. Świata zarówno tego na zewnątrz jak i tego, który mamy w swojej głowie. 

Emisja materiału na wewnętrznych ścianach tej bryły i zaproszenie widza do oglądania, 

to zaproszenie do oglądania mojego świata w mojej głowie.  

Prezentacja przedstawia podstawowe, powtarzające się czynności dnia codzien-

nego. Kolejno: wstawanie, golenie się, jedzenie śniadania. Później pracę, konsumpcję 

obiadu, a następnie odpoczynek. Ostatnia część prezentacji jest próbą przedstawienia 



narastającej frustracji. Ma uzmysłowić nam że zawsze: bliżej czy dalej, szybciej czy 

później, ale zawsze - istnieje granica, której się nie da przekroczyć. 

Cała historia ma być prezentowana w zapętleniu. 

 

3. PRODUKT KOŃCOWY – WIDEO INSTALACJA 

3.1. PREPRODUKCJA 

Rozpocząłem od przedyskutowania pomysłów z sobą samym. Później 

z najbliższymi. I tu pojawiło się pierwsze utrudnienie, problem z przekazaniem swoich 

myśli. Dopiero współpraca z  promotorami, rozmowy na konsultacjach pomogły.  

Idea zaczęła się krystalizować. Powstały szybkie poglądowe szkice, w których 

pojawiła się pełniejsza forma przekazu mojego projektu, po sam scenariusz wideo 

prezentacji. 

 

Rys. 1 Testy techniczne - widok ogólny 1. Opracowanie własne. 

 



 

Rys. 2 Testy techniczne - widok ogólny 2. Opracowanie własne. 

 

 

Rys. 3 testy techniczne – próby montażu. Opracowanie własne. 

Po głębszej analizie, oraz konsultacjach zdecydowałem się na realizację projektu 

budując specjalną konstrukcję z zastosowaniem techniki tzw. „green-screena”. 

 

Rys. 4 Scena zbudowana w celu rejestracji materiału - widok ogólny. Opracowanie własne. 

 



 

Rys. 5 Scena zbudowana w celu rejestracji materiału - widok od środka, Opracowanie własne. 

 

Rys. 6 Scena zbudowana w celu rejestracji materiału - widok z góry, Opracowanie własne. 

Następnym etapem było dobranie i ustawienie światła, oraz rejestrowanie 

zaplanowanych ujęć. 

 

 

Rys. 7 Ustawienie światła, Opracowanie własne. 



 

 

Rys. 8 Rejestrowanie zaplanowanych ujęć, Opracowanie własne. 

 

Po zakończeniu fazy preprodukcji, nastąpił etap synchronizacji ujęć w progra-

mie Premiere Pro i kluczowania w programie After Effects. 

  

 

Rys. 9 Synchronizacji ujęć, Opracowanie własne. 

 

 

Rys. 10 Kluczowanie, Opracowanie własne. 

Kolejną fazą pracy, było wprowadzenie drobnych poprawek w programie Adobe 

Photoshop, a następnie podzielenie materiału na warstwy, w celu animowania frag-

mentów w programie After Effects.  

 

Mając opracowany podkład muzyczny, mogłem przeprowadzić finalny montaż 

projektu. Po montażu, ostatnim etapem pracy były poprawki, nadawanie efektów i „ren-

derowanie” końcowe.  

 



3.2. WYKORZYSTANE TECHNIKI 

Do stworzenia pracy wykorzystane zostały następujące programy oraz techniki: 

1) Adobe After Effects[2] – kluczowanie.[3] 

2) Adobe Premiere Pro[4] – synchronizowanie ujęć. 

3) Adobe Photoshop [5] – drobne korekty. 

4) Ponownie After Effects – animowanie, efekty specjalne. 

5) Adobe Premiere Pro – montaż, udźwiękowienie, renderowanie. 

 

3.3. OPIS POSTPRODUKCJI 

Postprodukcja polegała głównie na dodawaniu finalnych efektów w programach 

Adobe After Effects i Adobe Premiere Pro. 

Użyte efekty: 

 Wiggler – w celu uzyskani efektu animacji poklatkowej. 

 Levels – w celu poprawienia kontrastu. 

 Color Correction – w celu poprawienia koloru. 

 Exposure – symulowanie lekkiego wahania w naświetleniu filmu. 

 Fast Blur – krótkotrwałe rozmycie obrazu. 

 Posterize Time – w celu zatrzymania ruchu. 

 Turbulent – wprowadzenie efektu falowania i drgania obrazu.  

 

4. WNIOSKI 

Poprzez swój projekt chciałbym zwrócić uwagę na kruchość życia, jego 

egzystencjalny marazm, monotonię, które powoli zabiją w człowieku to, co ludzkie. 

Żyjemy jak roboty wykonując te same czynności każdego dnia. Wideo-prezentacja ma 

nas obudzić, spowodować w nas chęć zmiany. Świat nie decyduje jacy jesteśmy, ale my 

sami! 

http://www.adobe.com/pl/products/aftereffects.html
http://blog.strefakursow.pl/efektywne-kluczowanie-after-effects-cc.html
http://www.adobe.com/pl/products/premiere.html
http://www.adobe.com/pl/products/photoshop.html

