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Cel pracy

Celem pracy było stworzenie cyklu grafik cyfrowych, 
które będą poruszały kwestię tematu tabu jakim jest 
depresja. Powstałe „Oblicza smutku” są autorską in-
terpretacją rzeczywistości. 



Grupy docelowe

Przygotowanie tej serii portretów ma zadanie pełnić 
funkcje - dydaktyczną oraz komunikacyjną. Ta pier-
wsza funkcja ma trafić do społeczeństwa, które często 
bagatelizuje tą chorobę. Praca praktyczna ma łamać 
stereotypy i uświadamiać ogół. Druga funkcja została 
spełniona w zalążku tworzenia tych prac, gdyż dzięki 
nim udało mi się przekazać cząstkę swoich własnych 
uczuć. 



Analiza tematu
Najpierw wykonałam analizę  zagadnień ogólnych 
dotyczących choroby. Istotnym elementem podczas 
zgłębiania tematu było dobranie odpowiednich  źró-
deł literackich. 

„Twarze depresji” A. Morawska
„Najgorszy człowiek na świecie” M. Halber



Andrzej Bursa
Na tym etapie pojawiła się inspiracja twórczością  
Andrzeja Bursy. Sięgnęłam do wspomnień i tam 
odnalazłam wiersz pod tytułem: Wiatroaeroterapia. 
Stała się ona bodźcem do przygotowania publikacji, 
gdyż nastrój panujący w tych wierszach jest w stanie 
nas przenieść w miejsca, w które starałam się zabrać 
odbiorców moich prac. 



Proces twórczy
Punktem wyjściowym do przy-
gotowania szkiców była inspi-
racja techniką linorytu. 



Eksperymenty

Grafiki cyfrowe „Maski”





Szkice
Podstawą do projektowania jest rysunek, dlatego od 
tego rozpoczęłam przygotowanie portretów.



Poszukiwanie koloru



Poszukiwanie koloru



Poszukiwanie koloru



Publikacja

Długo szukałam fontu, który wybiorę do tej publikacji. 
Zależało mi na tym, aby litery oddawały charakter jaki 
narzuca na nas forma wierszy, a zarazem aby komuni-
kowały się z ilustracjami zamieszczonymi w książce. Wy-
brałam font Mukta Mahee jest uniwersalną i nowocze-
sną rodzina znaków.



Mukta Mahee

Hamburgefont
ExtraLight:  Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm
      Nn Oo Pp Rr Ss Tt Uu Ww Xx Yy Zz

Medium:   Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm
      Nn Oo Pp Rr Ss Tt Uu Ww Xx Yy Zz

ExtraBold:  Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm
      Nn Oo Pp Rr Ss Tt Uu Ww Xx Yy Zz



Skład
Wyboru druku i składu książki dokonałam po poszuki-
waniach odpowiedniego rozwiązania dla przeznacze-
nia tego produktu. Książka ma stać się dodatkiem do 
wystawy z pracami. Wymiary zostały proporcjonalnie 
dopasowane do wymiarów grafik, stąd format A5.



Papier
Do wydruku cyklu wybrałam papier TECCO Profes-
sional o gramaturze 230g. Papier ten daje możliwość 
intensywnego zadruku oraz tworzenia wyrazistych 
obrazów, świetnie sprawdza się w druku wymagającym 
uzyskania głębokich czerni, ale też płynnych przejść 
tonalnych. 



Dlaczego depresja?
Podjęłam ten temat ze względu na to, iż zdaję sobie 
sprawę z realności problemu. Dlatego, że może to dot-
knąć każdego i każdy powinien mieć szansę dostać 
pomoc. Dlatego, że wiem jak trudno czasem tą po-
moc dostać.



Co dalej?
Grupa docelowa jest różnorodna, dlatego cykl grafik 
został przemyślany w kontekście wystawiennictwa 
szerszej publiczności. Gdzie zakłada się, iż dodatek  
w postaci zbioru poezji, będzie rozdawany odbiorcom 
podczas odwiedzania wystawy. 



Fundacja „Pogotowie kryzysowe”
Bodźcem do działań mających na celu dotarcie do 
większego grona odbiorców była audycja w Radiowej 
Trójce. Bodźcem do działań mających na celu dotar-
cie do większego grona odbiorców była audycja w Ra-
diowej Trójce. Stworzeniu tego cyklu prac przyświeca 
idea szerzenia wiedzy dotyczącej depresji oraz uwraż-
liwianie społeczeństwa.



Nie oceniaj. 
Zaakceptuj. 



Dziękuję
za uwagę.




