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1. Cel i podstawowe założenia

Celem pracy było stworzenie cyklu grafik cyfrowych, które będą poruszały kwestię tematu tabu jakim 

jest depresja. Powstałe „Oblicza smutku” są autorską interpretacją rzeczywistości. Docelowo miało 

powstać 8 prac przedstawiających różne oblicza smutku.  Przygotowanie tej serii portretów ma za za-

danie pełnić dwie funkcję - dydaktyczną oraz komunikacyjną. Ta pierwsza 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. 



2. Realizacja projektu

Celem pracy było samodzielne wykonanie spójnej graficznie, serii grafik. Realizacja planu pracy odbyła 

się zgodnie z założeniami Karty Dyplomowej. Najpierw została wykonana analiza zagadnień ogólnych 

dotyczących choroby. Istotnym elementem podczas zgłębiania tematu było dobranie odpowiednich 

źródeł literackich. Na tym etapie pojawiła się inspiracja twórczością Andrzeja Bursy – spowodowana 

powrotem do własnych wspomnień. W efekcie narodziła się myśl o przygotowaniu publikacji, dzięki 

której odbiorcy będą mieli możliwość wczuć się w nastrój panujący na grafikach. 

Okres poszukiwań w źródłach pisanych przeplatał się z okresem procesu twórczego – który rozpoczął się 

od przygotowania dużej ilości szkiców, z których w późniejszym etapie wybrano najlepsze. 

Wybrane portrety zostały poddane obróbce graficznej w programie Adobe Photoshop. Po poszukiwani-

ach wśród różnorodnej kolorystyki, zdecydowano się zastosowanie kontrastujących ze sobą czerni i bieli, 

a także szerszej gamy szarości. Ostatnim etapem pracy w zakresie grafik artystycznych, było poszukiwan-

ia odpowiedniego podłoża do druku jak i techniki drukarskiej.

Innym wyzwaniem, które się pojawiło było przygotowanie składu książki. „Andrzej Bursa – wiersze 

wybrane” książka ta zawiera poezję wybraną przez autorkę grafik. Tutaj etapy pracy można podzielić na 

dobraniu odpowiednich utworów, przygotowanie składu tekstu, wybranie funkcjonalnej realizacji druku 

tej publikacji.



3. Efekt końcowy – stworzenie cyklu grafik cyfrowych oraz publikacji

Efektem pracy stało się zrealizowanie począwszy od szkicu kończąc na druku 10 grafik cyfrowych. Wymi-

ary pojedynczej grafiki to 100 cm wysokości na 70 cm szerokości. Grafiki zostały zrealizowano w druku 

pigmentowym, na papierze TECCO Professional o gramaturze 320 g. Papier ten daje możliwość inten-

sywnego zadruku oraz tworzenia wyrazistych obrazów, nadaje się rewelacyjnie w druku wymagającym 

uzyskania głębokich czerni, ale też płynnych przejść tonalnych. 

Równolegle z powstawaniem portretów, rozwinął się projekt publikacji. Aneks do dyplomu jest formatu 

A5, ze względu na swoje przyszłe przeznaczenie wybrano szycie paszportowe. 





4. Kierunek rozwoju projektu/Informacje o możliwości wykorzystania pracy

Aby spełnić funkcję dydaktyczną zależy mi, aby dotrzeć z tą twórczością do szerszego grona odbiorców. 

Grupa docelowa jest różnorodna, dlatego cykl grafik został przemyślany w kontekście wystawiennictwa. 

Gdzie zakłada się, iż dodatek w postaci zbioru poezji, będzie rozdawany odbiorcom podczas odwiedzania 

wystawy. 


