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Analogowo±¢/cyfrowo±¢
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Analogowo±¢/cyfrowo±¢

• kod analogowy: nieograniczona liczba elementów kodu (kod
ci¡gªy), np. obraz, muzyka, gest

• kod cyfrowy: sko«czona liczba elementów kodu (kod
dyskretny), np. alfabet, ideogramy, kod binarny (kod
dwuelementowy)

• raczej kontinuum ni» opozycja...

• ludzka mowa?
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Cyfrowo±¢/analogowo±¢

Fred Dretske

• forma cyfowa: �W �li»ance jest kawa� (i »adnych informacji
wi¦cej)

• forma analogowa (du»o dodatkowych informacji):
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Media analogowe vs media cyfrowe

• cyfowe: pismo, druk, telegraf, komputery cyfrowe, CD ROM,
telewizja cyfrowa

• analogowe: ta±ma magnetofonowa, pªyta winylowa, telewizja
tradycyjna, radio, telefon, komputery analogowe

• media cyfrowe vs. media elektroniczne
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Komunikacja zapo±redniczona komputerowo

Susan C. Herring � perspektywa lingwistyczna

• Computer-mediated communication (CMC) zachodzi mi¦dzy
lud¹mi za po±rednictwem komputerów

• Czy to raczej mowa czy pismo?
• synchroniczna: czat, MUD, komunikator
• asynchroniczna: poczta elektroniczna, grupa dyskusyjna, forum

internetowe
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Platon i mit jaskini
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Mit jaskini

Platon, Pa«stwo, ks. VII (380 p.n.e.)
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Mit jaskini

Platon, Pa«stwo, ks. VII (380 p.n.e.)
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Mit jaskini

Platon, Pa«stwo, ks. VII (380 p.n.e.)
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Mit jaskini
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Prehistoria kina
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Teatr cieni � Wayang kulit

Chi«ska kula cieni

• A. Gwó¹d¹: prototyp wszelkich aparatów projekcyjnych
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Teatr cieni � Wayang kulit

Wayang kulit (zob. Peter Weir, Rok niebezpiecznego »ycia, 1982)
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Camera obscura
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Camera obscura

Joseph Nicéphore Niépce, Widok z okna w Le Gras, 1826
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Lanterna magica

Latarnia magiczna, lanterna magica (M. Proust, W poszukiwaniu

utraconego czasu)
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Fenakistiskop

Joseph Plateau, 1833; Phénakisticope, phenakistiscope: phenakizein �
oszukiwa¢, óps � oko; Irzykowski: �cudowny b¦ben�

• Andrzej Gwó¹d¹: rozdziaª ¹ródªa obrazu od miejsca prezentacji
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Zoetrop

Zoetrop = zoe � »ycie, tropos � obraca¢ ?; Irzykowski: �koªo »ycia�
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Kineograf

Kineograf, �ipbook
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X Muza (K. Irzykowski)
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Kino a kinematograf

Karol Irzykowski, X Muza (1924)

• �Kino jest widzialno±ci¡ obcowania czªowieka z materi¡�

• Edison, Prószy«ski: kinetofon = kinematograf + fonograf,
poª¡czenie ¹naków ruchu ze znakami gªosu"

• �Kino otworzyªo przed nami Królestwo Ruchu�

23 / 27



Kino a teatr

Karol Irzykowski, X Muza (1924)

• �Przecie» kino byªo dotychczas dla szerokiej publiczno±ci tylko
tanim surogatem teatru; tyle nawet biadano nad tym, »e
odbiera teatrowi widzów�

• �Czy zechce kto ucz¦szcza¢ do kinoteatru, gdy b¦dzie miaª
kinetofon, a w nim dramaty, opery i operetki?�

• �Czy» bowiem kinetofon nie jest powrotem do teatru? Ruch i
gªos razem � to przecie» teatr.�
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Krytyka kina

Karol Irzykowski, X Muza (1924)

• �Dzi± ka»dy s¦dzia ±ledczy i prokurator, badaj¡c zbrodniarza,
uwa»a za swój obowi¡zek zada¢ mu pytanie: Czy chodziªe± do
kina? Odpowied¹ jest zwykle potakuj¡ca, wi¦c wniosek prosty:
kino demoralizuje...�
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Koniec

Dzi¦kuj¦ za uwag¦!
B¦d¦ wdzi¦czny za pytania i komentarze!
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