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Podstawowym celem nauczania jest zaznajomienie studentów z aplikacjami do
tworzenia i projektowania grafiki oraz z zasadami przygotowania tak powstałych
obrazów do dystrybucji różnymi kanałami przekazu.
Podstawę pracy stanowią dwiczenia warsztatowe, poprzedzone teoretycznym
wstępem. Ideą zajęd jest wdrażanie wiedzy teoretycznej do projektów realizowanych
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za pomocą programów narzędziowych. Studenci zapoznają się w pierwszej kolejności
z możliwościami edycji grafiki przy pomocy komputera. Zarówno w wypadku grafiki
rastrowej jak i wektorowej – analizowane są sposoby tworzenia, różne możliwości
edycji i zastosowania. Studenci poznają podstawy teoretyczne związane z grafiką
wektorową (matematyczny zapis grafiki, krzywe Beziera, przekształcenia i uzyskany
efekt, możliwe parametry związane z kolorem i linią), oraz grafiką rastrową (kwestia
rozdzielczości i koloru, przechwytywanie obrazu, przetwarzanie obrazu bitmapowego
– możliwości i podstawowe ograniczenia).
Następnie studenci wprowadzani są w zasady praktycznego zastosowania programów
do budowania kompozycji na płaszczyźnie. Zasady te pochodzą przede wszystkim
z uniwersalnych praw percepcji, tradycji projektowej i artystycznej Europy Zachodniej
oraz zostają zaprezentowane w ujęciu współczesnym. Analizowane są wybrane
przykłady z obszaru dawnej i współczesnej sztuki oraz aktualnych rozwiązao
z dziedziny projektowania graficznego w kontekście praktycznego użycia wybranych
programów graficznych i ich narzędzi w uzyskaniu konkretnych celów plastycznych.
W trakcie zajęd studenci poznają interfejs programów pakietu Adobe i najbardziej
charakterystyczne narzędzia tych programów. Uzyskują m.in. biegłośd w
modelowaniu za pomocą krzywych Beziera, retuszowaniu fotografii cyfrowej
i tworzeniu fotomontażu, operowania parametrami tekstu oraz wykonywaniu
podstawowych elementów animowanych.
Treści programowe

1. Obraz rastrowy a wektorowy.
Różnica miedzy obrazem wektorowym a rastrowym. Zastosowanie
praktyczne programów graficznych do edycji obrazów rastrowych
i wektorowych. Charakterystyka pracy w tych programach. Zasady
kompozycji — relacje między obiektem a formatem oraz wieloma obiektami
a formatem w oparciu o podstawowe pojęcia kompozycyjne związane
z obiektem, formatem, organizacją i strukturą kompozycji.
2. Podstawy pracy z programem wektorowym.
Interfejs użytkownika programu Adobe Illustrator, podstawowe narzędzia
programu. Tworzenie prostych kompozycji graficznych jako wizualnych
odpowiedzi na zadane hasła poprzez wykorzystanie wiedzy praktycznej
(poznane funkcje programu dotyczące modyfikacji i aranżowania układu
prostych obiektów wektorowych ) i teoretycznej (zasady kompozycji).
3. Postawy edycji kształtów.
Krzywe Beziera i ich zastosowanie w programie wektorowym. Operacje
boolowskie. Pochodzenie, znaczenie i zastosowanie krzywych Beziera
w programach 2D i 3D.
Charakterystyka kształtów geometrycznych, ich postrzeganie i znaczenie
kompozycyjne w sztuce i projektowaniu graficznym. Możliwości uzyskania
i modyfikacji różnego rodzaju kształtów przy pomocy programu
wektorowego. Dwiczenie praktycznej umiejętności obrysowywania i edycji
kształtów krzywymi Beziera w celu uzyskania własnej kompozycji
wektorowej o walorach artystycznych. Wykorzystanie prostych elementów
graficznych do tworzenia infografiki.
4. Podstawy pracy z programem rastrowym.
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Rozdzielczośd i rozmiar obrazu rastrowego. Modele kolorów RGB i CMYK
i ich praktyczne zastosowanie w pracy grafika. Interfejs użytkownika
programu Adobe Photoshop, podstawowe narzędzia programu .
Charakterystyka pracy z warstwami w programie do edycji obrazu
rastrowego. Warstwy jako medium w sztuce dawnej, współczesnej oraz
w projektowaniu graficznym. Obsługiwane formaty plików w programie
Adobe Photoshop, ich konwersja i zapis.
5. Podstawy korekcji obrazu i techniki retuszu zdjęd.
Charakterystyka i praktyczne zastosowanie narzędzi programu do retuszu
fotografii. Dwiczenie technik ekonomicznego poprawiania ogólnego wyglądu
zdjęcia kolorowego w oparciu o przygotowane pliki warsztatowe.
6. Techniki fotomontażu.
Podstawowe narzędzia selekcji i edytowania maski w programie Adobe
Photoshop. Wycinanie, kopiowanie i wklejanie obiektów rastrowych.
Tworzenie fotomontażu o różnym stopniu skomplikowania na podstawie
poznanych technik, w oparciu o przygotowane pliki warsztatowe.
Uzyskiwanie efektu artystycznego w tworzeniu fotomontażu.
7. Podstawy pracy z animacją.
Użycie programu Adobe Flash do tworzenia elementów animowanych. Ruch
elementów graficznych, podstawy ruchu postaci.
8. Podstawy pracy w programie Adobe InDesign
Interfejs użytkownika, możliwości programu i praca ze składem tekstu.
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