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Kino a komputery
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Lev Manovich: kino a komputery

Wykorzystanie technik komputerowych w tradycyjnej kinematogra�i

• Animacja tr�ojwymiarowa (Titanic 1997, Miasto zaginionych

dzieci 1995)

• Cyfrowe malowanie (Forrest Gump 1994)

• Wirtualna scenogra�a (Conceiving Ada, Lynn Hershman 1997)
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Lev Manovich: kino a komputery

Nowe formy kina komputerowego

• Symulatory

• Typogra�a kinowa

• Film internetowy

• Hipermedialne interfejsy �lmowe

• Interaktywne �lmy i gry
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Lev Manovich: kino a komputery

• Reakcje na uzale
znienie kina od komputer�ow
• Dogma 95
• u
zywanie niedrogich kamer wideo (Blair Witch Project 1999)

• Reakcje na konwencje nowych medi�ow
• ekran komputera (Ksie�gi Prospera 1991)
• gra komputerowa (Biegnij Lola biegnij 1999, Przypadkowa

dziewczyna 1998)
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Telewizja
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Marshall McLuhan: telewizja

Telewizja

• telewizja to przed lu
zenie o�srodkowego uk ladu nerwowego

• Telewizja ch lodna, �lm, druk, gazeta � gora�ce

• Telewizja: wysoki poziom zaanga
zowania ze strony odbiorcy

• ½Obraz telewizyjny ma ma la� intensywno�s�c lub niska�

rozdzielczo�s�c i dlatego, w odr�o
znieniu od �lmu, nie dostarcza

nam szczeg�o lowych informacji na temat przedstawionych

obiekt�ow�

• dzie�ki telewizji w Anglii odrodzi ly sie� dialekty (cockney)

• telewizja przejawia tendencje� do stosowania zbli
ze�n
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Marshall McLuhan: telewizja a radio

Telewizja a radio

• debata Nixon-Kennedy...

• ...�The 1960 election should not be read as a triumph of style

over substance.�1

• radio i telewizja to ziszczenie poetyckiej idei synestezji

• radio porywa t lumy, telewizja uspokaja:"Tym, co Kuba�nczycy

zawdzie�czaja� telewizji, jest odczuwanie bezpo�sredniego

zaanga
zowania w podejmowanie decyzji politycznych"

• o�ary nowych czas�ow telewizji: Rita Hayworth, Liz Taylor,

Marilyn Monroe

1Jon Bruschke, Laura Divine, Debunking Nixon's radio victory in the 1960
election: Re-analyzing the historical record and considering currently
unexamined polling data, ½The Social Science Journal� Volume 54, Issue 1,
March 2017, Pages 67-75
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Telewizja a kino

Telewizja a kino

1. �swiat lo vs. cie�n

2. McLuhan: ½W przypadku telewizji to widz jest ekranem.

Bombardowany jest impulsami �swietlnymi, co James Joyce

nazwa l �Szar
za� �Swietlnej Brygady�, kt�ora "atakuje pow loke�
duszy pod�swiadomymi skojarzeniami�
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Krytyka telewizji
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Jerry Mander

Four Arguments for the Elimination of Television (1978)

1. Mediacja do�swiadczenia (The Mediation of Experience)

2. Kolonizacja do�swiadczenia

3. Wp lyw telewizji na cz lowieka

4. Wewne�trzne nachylenie poznawcze telewizji (The Inherent

Biases of Television)
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Jerry Mander: Mediacja do�swiadczenia

Poniewa
z ludzie przenie�sli sie� do ca lkowicie sztucznych

�srodowisk nasz bezpo�sredni kontakt z planeta� i wiedza

o niej zosta ly przerwane. Oderwani niczym astronauci

unosza�cy sie� w przestrzeni kosmicznej nie mo
zemy odr�o
zni�c

g�ory od do lu ani prawdy od �kcji. (...) Telewizja jest

jednym z najnowszych tego przyk lad�ow, wa
znym, bo

bardzo przyspiesza problem2

2Jerry Mander, Four Arguments for the Elimination of Television (1978), s.
51
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Jerry Mander: Kolonizacja do�swiadczenia

To nie przypadek, 
ze telewizja zosta la zdominowana przez

kilka korporacji. Nie jest te
z przypadkiem, 
ze telewizja

zosta la wykorzystana do odtworzenia cz lowieka w nowej

formie, pasuja�cej do sztucznego, komercyjnego otoczenia
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Jerry Mander: Wp lyw telewizji na cz lowieka

Technologia telewizyjna wywo luje reakcje

neuro�zjologiczne u os�ob, kt�ore ja� ogla�daja�. Mo
ze

wywo la�c chorobe�, z pewno�scia� powoduje zamieszanie i

poddanie sie� zewne�trznym wyobra
zeniom. Podsumowuja�c,

efekty sprowadzaja� sie� do warunkowania dla kontroli

autokratycznej

• �swiat lo jest szkodliwe

• telewizja pomija �swiadomo�s�c

• widzie�c to wierzy�c
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Jerry Mander: The Inherent Biases of Television

Wraz z sprzedajno�scia� swoich kontroler�ow technologia

telewizji z g�ory wyznacza granice jej tre�sci. Niekt�ore

informacje mo
zna przekaza�c w ca lo�sci, niekt�ore cze��sciowo,

inne wcale. Najskuteczniejsza� telekomunikacja� sa�

niewybredne, uproszczone linearne komunikaty i programy,

kt�ore dobrze pasuja� do cel�ow komercyjnych kontroler�ow

medium. Najwie�kszym potencja lem telewizji jest reklama.

Nie mo
zna tego zmieni�c. Tendencja (bias) jest nieod la�czna
od technologii
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Paleo-telewizja i neo-telewizja
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Paleo-telewizja (Francesco Casetti, Roger Odin)

• ½Paleo-telewizje� opisa�c mo
zna jako "instytucje�". Przez

"instytucje�"rozumiemy pewna� strukture� okre�slaja�ca� w obre�bie

swojej przestrzeni spos�ob odwo lywania sie� do takiej (takich)

lub innej (innych) umowy komunikacyjnej.�
• ½Paleo-telewizja, ufundowana na projekcie edukacji kulturalnej i

popularyzacji, jawi sie� przede wszystkim jako instytucja

funkcjonuja�ca w oparciu o pedagogiczna� umowe�

komunikacyjna� (...) telewidzowie stanowia� tu co�s w rodzaju

½ogromnej klasy�, w kt�orej osoby zawodowo zwia�zane w

telewizja� by lyby ½nauczycielami� �
• komunikacja zwektorowana: podzia l r�ol ucze�n-nauczyciel
• oferta: �lmy, programy informacyjne, sport, programy

kulturalne, rozrywkowe, dla automobilist�ow, dla meloman�ow,

dla mi lo�snik�ow zwierza�t
• strukturalizacja strumienia: ca lotygodniowa ram�owka (Wtorki

informacyjne, sportowa niedziela)
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Neo-telewizja (Francesco Casetti, Roger Odin)

• zrywa z modelem pedagogicznym: nie edukacja, ale wsp�olne

biesiadowanie
• Nie chodzi o przekazywanie wiedzy, ale o swobodna� wymiane� i

konfrontacje� pogla�d�ow: ½Ka
zdy prowadza�cy, zaproszeni go�scie,

telewidzowie wypowiadaja� sie� na dany temat: celibat ksie�
zy,

wojna w Libanie, ch�ow kurcza�t na skale� przemys lowa�, doping
w sporcie itp. Niewa
zne jest to, 
ze nie jest sie� specjalista�,

niewa
zne nawet to, 
ze nie obchodzi nas wcale proponowany

temat, istotne jest, by o nim rozmawia�c, 
zeby w og�ole

rozmawia�c�
• odrzuca komunikacje� zwektorowana�: udzia l widz�ow (ale

pozorny: laugh track)
• zamiast hierarchii blisko�s�c, punkt odniesienia: 
zycie codzienne:

½Neo-telewizja jawi sie� jako przed lu
zenie codziennej gadaniny�
• oferta: talk-show
• strukturalizacja strumienia: rytm dzienny (programy poranne,

popo ludniowe, wieczorne, nocne)
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Neo-telewizja cd.

• odno�snik przestrzenny: kawiarnia, salon, ulica, goszczenie u

kogo�s w domu

• tre�s�c program�ow: 
zycie codzienne (porady, plotki o

celebrytach, seriale o sa�siadach)

• zachowanie prowadza�cych: familiarno�s�c, bezpo�srednio�s�c,

bezceremonialno�s�c

• upadek ram�owki: powt�orki,  la�czenie sie� z jednego studia do

innego, homogenizacja

• brak konkretnych grup docelowych: wszystkie programy

skierowane do wszystkich

• tabelaryczna struktura ekranu: ½Neo-telewizja to kr�olestwo

wstawek�
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Neo-telewizja cd.

• ½brak jakiegokolwiek odwo lywania sie� do trzeciego

symbolizuja�cego: nie zache�ca swoich widz�ow do wykonywania

operacji produkowania znacze�n i emocji, lecz po prostu

zache�ca ich do 
zycia z telewizja� lub do emocjonalnego

wibrowania wraz z nia��
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Paleo-telewizja
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Neo-telewizja
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Koniec

Dzie�kuje� za uwage�!

Be�de� wdzie�czny za pytania i komentarze!
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