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 Projekt Roku 17/18

Projekt Roku to pierwszy w Polsce 
konkurs  projektowania graficznego, 
który wykracza poza ocenę este- 
tyczną, poddając refleksji funkcje 
designu oraz odpowiedzialność spo-
łeczną twórców. Konkurs powoła-
ny do życia w 2010 roku corocznie 
(z wyjątkiem lat 2015–2016) analizu-
je najbardziej przełomowe  realizacje 
twórców grafiki użytkowej w Polsce 
oraz promuje wartości bliskie Sto-
warzyszeniu Twórców Grafiki Użyt-
kowej. W ramach konkursu  w 2018 
roku zostaną przyznane nagrody 
w następujących kategoriach: Pro-
jekt Roku (nagroda główna), Funkcja, 
Forma, Współpraca, Wydarzenie/
Osobowość, Świeża Krew. Zwieńcze-
niem konkursu będzie Gala, na której 
poznamy  laureatów Projektu Roku.

→

Informacje
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Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej  zostało powołane do życia w 2004 
roku z inicjatywy grupy projektantów z Warszawy. Ideą stgu  jest obrona nie-
zależności twórczej  i zasad rzetelnego, profesjonalnego designu oraz dbanie 
o prestiż zawodu projektanta. stgu działa na rzecz promowania dobrych prak-
tyk, wypowiada się w kwestii etyki w projektowaniu, wspiera inicjatywy pro-
społeczne i bierze czynny udział w dyskusji na temat funkcji grafiki użytkowej. 
W ostatnich latach pracowaliśmy m.in. nad konkursem na logo Zarządu Trans-
portu Miejskiego w Warszawie oraz konkursem na projekt systemu informacji 
miejskiej dla Krakowa. 

Projekt Roku nie chce podejmować się jedynie  estetycznej oceny projektów. 
Zależy nam, aby w procesie pozyskiwania projektów, które są następnie dys-
kutowane na obradach jury, dostrzeżony został szerszy kontekst ich powstania 
oraz zdiagnozowane zostały tendencje w kategorii jaką jest grafika użytkowa. 
W ramach konkursu będziemy starali się rozpatrywać nominowane projekty  
na kilku płaszczyznach, niejednokrotnie zderzając  ze sobą dzieła mieszczące 
się w różnych  kategoriach formalnych. Kategorie konkursu są zdefiniowane 
w taki sposób, aby znajdować punkty styku w miejscach interesujących  z per-
spektywy stgu. 

organizator

cel konkursu

kategorie

Dzieło wybitne, reprezentują-
ce najwyższą jakość projek-
tową i skutecznie realizujące 
założone cele. Śmiała kon-
cepcja zrealizowana z mi-
strzowskim wykorzysta-
niem warsztatu projektanta, 
poszerzająca odbiór grafiki 
użytkowej o nowe jakości. 
Projekt formalnie nienaganny 
a przy tym funkcjonalny.

Funkcjonalny to taki, któ-
ry sprawdza się w użyciu, 
którego użycie nie nastręcza 
problemów i daje upragnio-
ny efekt. W przypadku grafiki 
użytkowej projekt funkcjonal-
ny ma sprawnie komunikować 
treść i realizować cele okre-
ślone przez zamawiającego 
lub odbiorcę. Kryterium oceny 
powinna być skuteczność.

Grand Prix Funkcja

Kunszt projektanta ocenia się 
przez pryzmat sprawności, 
z jaką posługuje się dostęp-
nymi narzędziami. W tej kate-
gorii nagradzamy mistrzow-
skie wykorzystanie warsztatu 
współczesnego projektanta 
grafiki, którego efektem jest 
dzieło wybitne formalnie, tak 
w sferze koncepcji wizualnej, 
jak produkcji.

Forma

Nagroda w tej kategorii  
ma na celu zwrócenie uwagi  
na to, jak ważna jest dziś sfe-
ra komunikacji przy tworzeniu 
coraz bardziej skomplikowa-
nych projektów grafiki użyt-
kowej. Nagradzamy reali-
zacje, w których obie strony 
profesjonalnie komunikowały 
swoje oczekiwania, a efek- 
tem współpracy stało się 
dzieło wybitne, realizujące 
założone cele.

W pejzażu grafiki użytkowej 
zmiany następują płynnie, ka-
tegoria rozwija się w oparciu 
o codzienną pracę projektan-
tów. Zdarzają się jednak takie 
wydarzenia, które w sposób 
gwałtowny, skokowy rozsze-
rzają horyzont o nowe jakości, 
nowe kąty patrzenia lub idee. 
Poszukujemy tych właśnie 
momentów kluczowych, zwro-
tów akcji oraz osób za nie 
odpowiedzialnych.

Współpraca Wydarzenie / 
Osobowość

Odkrycie, projektant lub stu-
dio, których nieszablonowe 
rozwiązania, odważne pomy-
sły i zaskakujące realizacje 
objawiły w ostatnim roku 
talent i wysokie umiejętności 
autora/ów wcześniej szerzej 
nieznanych.

Świeża Krew

06 Projekt Roku 17/18
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zespół researcherski

→ werdykt jury

jury

Leszek Bielski
Marta Gawin
Magdalena Heliasz
Borys Kosmynka
Bartek Kotowicz
Jakub Stępień

Projekt Roku 17/18

Andrzej Budek
Przemek Dębowski
Piotr Ręczajski
Ewa Satalecka
Adam Twardoch
Rene Wawrzkiewicz
Filip Zagórski

Research Pogłębiony 
research

Obrady Jury Gala

Na tym etapie grupa sze- 
ściorga reseacherów współ-
pracujących z stgu, przygoto-
wuje listę nominowanych do 
przedstawienia pod obrady 
jury. W wyborze posługują się 
oni kryteriami przekazanymi 
przez stgu oraz własnym  
doświadczeniem i wiedzą.  
Researcherami są eksperci  
z zakrsu grafiki użytkowej.

Wydelegowany przez stgu 
ekspert pogłębia wiedzę  
na temat nominowanych pro- 
jektów, dowiaduje się o kon-
tekst ich powstania oraz 
detale procesu kreatywnego, 
aby przedłożyć jury niezbęd-
ną ilość informacji do pod-
jęcia rzetelnej, opartej na 
pełnej wiedzy, decyzji co  
do zwycięzców.

Jury na podstawie dostarczo-
nych informacji wybiera lau-
reatów Projektu Roku zgodnie 
z kryteriami przedstawionymi 
przez stgu. W trakcie obrad 
prezentowane są projekty 
oraz zebrany research. 
W skład jury wchodzą autory-
tety w kategoriach, w których 
dokonywany jest wybór.

W ramach uroczystości lau-
reatom wręczane są charak-
terystyczne sześcioboczne 
medale. Razem z medalem, 
nagrodzeni otrzymują dyplom 
oraz mają szansę usłyszeć 
motywacje jury do przyzna-
nia nagrody. Gali towarzyszą 
wydarzenia towarzyszące 
związane z działalnością  
Stowarzyszenia.

przebieg konkursu →
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Karol Śliwka. PPPP→ Patryk Hardziej

Karol Śliwka. Polskie Projekty. Polscy Projektanci. była jak dotąd największą, 
monograficzną wystawą Karola Śliwki. Patryk Hardziej odpowiada za projekt 
graficzny plakatu i materiałów promocyjnych, projekt graficzny katalogu oraz 
projekt graficzny ekspozytorów (ich formę zaprojektowała Dominika Janicka).

autor

opis

Grand Prix

Długo zajęło nam zrozumienie czym była, a czym nie była Polska Szkoła Pla-
katu oraz spojrzenie w innych kierunkach w poszukiwaniu tradycji polskiego 
projektowania. Wystawa Karol Śliwka. Polskie Projekty. Polscy Projektanci. jest 
świetnym przykładem tego, o czym dziś chcemy słuchać. Należy jednak pamię-
tać, że zadaniem Patryka Hardzieja, autora i kuratora wystawy, oprócz opraco-
wania merytorycznego było także wejście w dyskusję graficzną z pracami Pana 
Karola, i tę dyskusję Patryk poprowadził wyśmienicie. Materiały graficzne na 
bardzo wysokim poziomie przy całym kunszcie projektowym autora raczej eks-
ponują niż przysłaniają dorobek Karola Śliwki. Doceniamy decyzje co do kolo-
rystyki wystawy, która wywoływała uśmiech na twarzach odbiorców oraz celne 
oko przy doborze współpracowników – intrygujący system ekspozytorów, part-
nerów – mural ze znakami Pana Karola. Drogi Patryku, dziękujemy za świetną 
robotę na kilku frontach, ale przede wszystkim za zbudowanie języka wizual-
nego, który komunikuje treść w taki sposób, że chce się z nią zapoznawać.

opinia jury
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Font Sudety→
Pomysł na krój Sudety powstał podczas pobytu w Sokołowsku, gdzie miesz-
kałem przez pół roku. Inspiracją była bogata kultura wizualna Dolnego Śląska, 
w szczególności typografia. Celem – przede wszystkim intelektualno-twórczo-
-medytacyjna zabawa, podczas której przy okazji powstał krój – kaligraficzny 
i geometryczny zarazem. Sposobem – charakterystyczny ślad ostrego narzę-
dzia trzymający się kilku prostych reguł (nie zawsze łatwych do wprowadze-
nia) i dwóch przecinających się osi, przez co litery łączą się w słowa w bardzo 
ornamentalny sposób, pod kilkoma kątami. Praca nad Sudetami przypominała 
bardziej tworzenie puzli albo patternu niż kroju.

12 Zwycięzcy 13

Jan Estrada-Osmycki (threedotstype)autor

opis

Forma

p.
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threedotstype.com
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sudety Font designed by Jan estrada-osmycki
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Typografia jest dziedziną, w której testowanie cierpliwości – godziny poświę-
cone na sprawdzanie par kerningowych lub składu przy różnej punktacji – jest 
na porządku dziennym. Podczas gdy jedni nazywają to ciężką harówką, autor 
nagrodzonego projektu nazywał pracę nad nim intelektualno-twórczo-medy-
tacyjną zabawą. I właśnie za tę frywolność, za te litery o przecinających się 
osiach i kontraście okrągłych elementów z ostrymi zakończeniami chcieliśmy 
nagrodzić Jana Estradę-Osmyckiego, autora fontu Sudety. 
Doceniamy, że krój pisma o tak charakterystycznych kształtach liter tworzy 
bardzo apetyczną strukturę przy składzie tekstu, zachowując jednocześnie 
odrębny, swojski charakter.

opinia jury
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28. edycja fkż zbiegła się z 70. rocznicą powstania Państwa Izrael, a jej  
motywem przewodnim był Syjon – ucieleśnienie Ziemi Obiecanej – miej-
sca na ziemi, do którego się tęskni i w którym spełniają się sny. Syjon / Zion 
we wszystkich materiałach festiwalowych wykonany jest z opalizującej folii 
holograficznej, za każdym razem gdy się spojrzy – jest inny. Już po raz szósty 
z kolei przygotowaliśmy oprawę graficzną fkż: programy, plakaty i inne druki, 
oprawę miejsc, festiwalowe gadżety i całej komunikacji festiwalu.

14 Funkcja 15

Studio Otwarteautor

opis

Współpraca (Wyróżnienie)

28. Festiwal Kultury  
   Żydowskiej

W kategorii Funkcja jury
nie przyznało nagrody

→→

Jeżeli współpraca trwa od 5 lat i co roku powstaje wybitny projekt identyfika-
cji, jeżeli projektanci odpowiedzialni za identyfikację, są wysyłani przez klienta 
za granicę w celu pogłębienia swojej wiedzy – to musi to być dobra współpra-
ca. Co roku coraz większa publiczność czeka z niecierpliwością, aby zobaczyć 
jak będzie wyglądał kolejny Festiwalu Kultury Żydowskiej zaprojektowany 
przez Studio Otwarte. Jury podziela te oczekiwania.

opinia jury



16 17zwycięzcy

→ Biedronka 
smakuje domem

16 Zwycięzcy 17Współpraca

Paweł Jońca / Duda Polska

Kampania promująca polskie produkty pod hasłem „Biedronka smakuje do-
mem” hołduje polskim tradycjom kulinarnym. Bohaterami kampanii zostały 
zwykłe potrawy: masło, chleb, szarlotka, kiełbasa, kaczka. Kolekcja plakatów 
autorstwa Pawła Jońcy pokazuje proste, polskie smaki, które znamy z rodzin-
nych domów.

autor

opis

Od kilku lat z radością obserwujemy rozwój polskiej ilustracji. Piękne wystawy, 
sukcesy książek na międzynarodowych targach oraz fakt, że polskich twór-
ców ilustracji zapraszają do siebie najbardziej prestiżowe gazety i magazyny 
sprawił, że nikt specjalnie nie dziwi się, kiedy w konkursach poświęconych 
grafice użytkowej wygrywa ilustrator/ka. Tym razem jednak mamy do czynienia 
z wyjątkowym zjawiskiem, kiedy wysokiej jakości ilustracja trafia pod strze-
chy. Nie jest eksponowana w sterylnych przestrzeniach galerii i nie kupimy jej 
w niszowej księgarni, jest dostępna dla wszystkich, obok regałów z warzywa-
mi, wędlinami i nabiałem. Gratulujemy odwagi osobie, która zaprosiła Pawła 
Jońcę do projektu Biedronka smakuje domem. Dzięki tej współpracy ilustracja 
na najwyższym poziomie mogła cieszyć oczy osób w całej Polsce i pokazała, że 
kultura dla wszystkich nie musi oznaczać kultury do niczego.

opinia jury
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→ Stowarzyszenie 
Traffic Design

Traffic Design prowadzi działania projektowe i edukacyjne skoncentrowane 
wokół estetyki i sztuki w przestrzeni publicznej. Ich flagowe projekty to Festi-
wal, który od 2011 roku odbywa się w Gdyni (od tego roku w formule biennale) 
oraz re:design – realizowany od czterech lat. W 2018 Traffic powrócił do War-
szawy na Pragę Południe, by na zlecenie Miasta Warszawa odmienić 10 szyl-
dów lokalnych biznesów, przy pomocy czołowych polskich grafików i graficzek.

opis

18 Zwycięzcy 19Wydarzenie / Osobowość

Projektowanie graficzne czasem kręci się w kółko, wałkując wciąż te same 
tematy. Chcielibyśmy tą nagrodą podziękować za zwrócenie uwagi na sprawy 
wcześniej nieobecne w dyskusjach projektantów grafiki, jak projektowanie 
szyldów, mała architektura, detal architektoniczny. Okazało się, że graficy po-
siadają niezbędne narzędzia, aby z powodzeniem realizować projekty w tych 
kategoriach, dodatkowo oddziałując oddolnie na estetyczne sądy małych 
społeczności. Projekty Stowarzyszenia Traffic Design – Re:Design, biennale, 
Na_Prawa, mające często taki właśnie lokalny charakter, na przełomie 2017 
i 2018 roku zwiększyły swój zasięg i wybrzmiały z ogromną siłą. Jury dostrzega 
potencjał działań Traffica i tą nagrodą ma nadzieję „dać kopa” na rozpęd 
do kolejnych.

opinia jury
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Ewa Gołębiowska→ Współinicjatorka i dyrektorka Zamku Cieszyn, pierwszego re-
gionalnego ośrodka w Polsce promującego od 2005 roku dobry 
design wśród firm, w sektorze publicznym, ale przede wszyst-
kim wśród ludzi. Peryferyjna lokalizacja nie okazała się prze-
szkodą do stworzenia ośrodka ważnego w Polsce i rozpozna-
walnego za granicą. Konsekwencja i umiejętność współpracy 
pozwoliły nie tylko stworzyć, ale i utrzymać przez kilkanaście 
lat takie przedsięwzięcia, jak konkurs Śląska Rzecz, Dizajn 
w przestrzeni publicznej czy przegląd Graduation Projects. 
Ewa Gołębiowska aktywnie uczestniczy w wielu europejskich 
projektach i sieciach współpracy, jak see Platform, dme Award, 
Human Cities czy eidd Design for All. Tej ostatniej organizacji, 
działającej na rzecz poprawy jakości życia poprzez wdrażanie 
zasady projektowania dla wszystkich, przewodniczyła od 2013 
do 2017 roku.

Na inicjatywy związane z projektowaniem na wysokim, świato-
wym poziomie można natknąć się nie tylko w wielkich aglome-
racjach. Ale mimo to niektórzy z niedowierzaniem patrzą na 
takie inicjatywy, jak Graduation Projects czy Śląska Rzecz. I są 
zaskoczeni, kiedy na stronie Zamku w Cieszynie pod zakładką 
design znajdują kilkaset zrealizowanych wydarzeń i zaprosze-
nia na kolejne. Zamek w Cieszynie ma to szczęście, że od 13 
lat w roli dyrektora na jego czele stoi Ewa Gołębiowska, której 
działania sprawiają, że do miasta na granicy polsko-czeskiej 
przyjeżdżają najwybitniejsi projektanci w swoich specjaliza-
cjach. Jednocześnie działania Zamku wspierają inicjatywy 
powstałe w regionie, zapewniając ekspercki know-how prowo-
kuje ich dynamiczny rozwój.
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Ludka Biniek→ Projektantka krojów pisma, grafiki edytorskiej oraz książki artystycznej.  
Obroniła dyplom z wyróżnieniem dziekańskim w Pracowni Projektowania 
Książki i Publikacji Cyfrowych prof. Macieja Buszewicza na warszawskiej  
asp. Type-geek.

opis
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Behance jest pełen pięknie podanych projektów, które na pierwszy rzut oka 
wyglądają bezbłędnie, jednak kiedy zaczniemy im się przyglądać z bliska, ich 
sterylna, mockupowa forma zacznie ujawniać niedoróby, niechlujstwa i małą 
ilość czasu poświęconego detalowi. Liczy się efekt. Nie w pracy Ludmiły Biniek, 
która realizując kroje Ceralis, Atoli, Psyche, Geller położyła nacisk na jakość, 
liczoną w godzinach spędzonych nad literą, cyzelowaniem rytmu składu oraz 
rozbudowanym funkcjom OpenType. Można powiedzieć, że Ludka wśród nomi-
nowanych wykazała się największą dojrzałością i świadomością w kształtowa-
niu formy, i opanowaniem technologii, którą się posługuje.

komentarz
jury
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Studio Otwarte

Studio graficzne z Krakowa, spe-

cjalizuje się w brandingu, identyfi-

kacji wizualnej i grafice użytkowej. 

Od ponad dziesięciu lat zajmuje się 

tożsamością marki, opracowali ich 

już ponad sto – produktów, firm, 

instytucji, miejsc i wydarzeń, więk-

szych, średnich i mniejszych, komer-

cyjnych, kulturalnych, publicznych 

i non-profit.

Z Marcinem Wolnym 

i Mirkiem Klisiem rozmawia 

Mateusz Machalski

Posprzątaj ten SIW
W marcu tego roku zadzwo-
niła do mnie pani z Urzędu 
Miasta Rybnik z informacją, 
że miasto chce kupić rodzi-
nę krojów pisma Favela do 
miejskiego systemu identy-
fikacji wizualnej. W pierw-
szej chwili zastanawiam się 
czy to nie pomyłka – polskie 
miasto ma kupić licencję 
na krój – jak to? Zazwyczaj 
tego typu zapytania kończą 
się poleceniem czegoś dar-
mowego… Podczas rozmowy 
okazuje się, że za nowy sys-
tem identyfikacji wizualnej 
odpowiada Studio Otwarte, 
a zakup licencji jest jedy-
nie formalnością, ponieważ 
całość jest w fazie przy-
gotowań do wdrożenia.
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Jak powstaje identyfikacja miasta i jak długi jest to pro-
ces, jakie „ciała zarządzające” są w to zaangażowane po 
stronie miasta?

Proces jest o tyle dłuższy, ponieważ klientem jest instytucja pu-
bliczna, a więc faza formalności i procesy decyzyjne są bardziej 
skomplikowane. Z jednej strony jest to czasochłonne, z drugiej – 
zrozumiałe, bo w końcu urząd miasta wydaje nie swoje pieniądze 
i wszystko musi być transparentne i dopięte na ostatni guzik. 
W sumie całość – od zapytania, skonstruowania oferty, jej rozpa-
trzenie i załatwienie formalności, przez inwentaryzację, założe-
nia strategiczne po projekty koncepcyjne, aż do realizacji, zajęła 
sześć miesięcy. Z dość długimi przerwami – na wybór wykonawcy, 

„mielenie” umów, najważniejsze decyzje, więc realnie pracy było 
w sumie na jakieś trzy miesiące. Podmiotem odpowiedzialnym 
ze strony miasta był Wydział Promocji Urzędu Miasta, natomiast 
kluczowe, strategiczne decyzje były omawiane w szerszym gro-
nie – z udziałem wiceprezydentów i prezydenta miasta.

Jak przebiega proces projektowy? Czy projektując dla mia-
sta musieliście zwrócić uwagę na inne rzeczy niż przy kla-
sycznej identyfikacji dla firmy lub dużej instytucji?

Proces jest zasadniczo taki sam jak w przypadku „zwykłych” zle- 
ceń na identyfikacje: analiza, inwentaryzacja i research, strate-
gia, architektura systemu, projekty wstępne, wybór koncepcji, 
implementacja na różne nośniki, wdrożenie. Różnice są w trzech 
miejscach. 
Po pierwsze – miejska identyfikacja musi się jakoś odnieść do 
miejskiej heraldyki, nawet jeśli wprost z niej nie wynika. Nawet, 
gdy miasto czy region decyduje się na logo nie wynikające z herbu, 
to zdarzają się sytuacje, kiedy oba symbole będą eksponowane 
razem albo kiedy mogą „zamieniać się miejscami”, więc muszą 
ze sobą korespondować.
Po drugie – inna jest proporcja między dwiema grupami odbior-
ców identyfikacji wizualnej – tymi „wewnątrz” i tymi „z zewnątrz”. 
Identyfikacje firm albo produktów w założeniu mają budować 
postrzeganie marki na zewnątrz – zachęcać do kupna czy skorzy-
stania z usług. Ich rola „internalowa”, czyli budowania wewnętrz-
nej identyfikacji, na przykład pracowników z firmą – jest zwykle 
drugorzędna. W przypadku miasta – przynajmniej my wychodzi-
my z takiego założenia – pierwszorzędne jest budowanie przy 
pomocy siw lokalnej tożsamości i projektowanie rozwiązań, które 
posłużą mieszkańcom miasta, a dopiero w drugiej kolejności – 
promocja, mająca służyć napływowi turystów czy inwestorów. 
Ostatnia kwestia, bardziej techniczna – częścią porządku w prze-
strzeni publicznej jest miejski system komunikacji wizualnej, czyli  

MM
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tablice z nazwami ulic, numeracje budynków, kierunkowskazy, 
mapy orientacyjne, oznaczenia zabytków i atrakcji oraz elementy 
małej architektury – jak przystanki, ławki, śmietniki czy pokrywy 
studzienek. Dobrze by było, żeby miejski siw miał się jakoś do 
tego systemu, w sytuacji idealnej – żeby oba systemy powsta-
wały równocześnie, albo jeden po drugim i żeby z siebie wynikały.

Opowiedz jak wyglądał proces wdrażania – miasto jak du- 
ża korporacja jest siecią różnych działów, komórek… Jak 
wyglądało wdrażanie identyfikacji? Chodzi mi o to w kon-
tekście, na przykład ztm wwa – świetny znak, którego wdro-
żeniem zajął się „grafik” ratusza.

„Korporacja” to w przypadku Rybnika dobre określenie, bo nie-
jedną instytucję publiczną widzieliśmy od środka, zaś w Rybniku 
okazało się, że to miasto to naprawdę dobrze naoliwiony mecha-
nizm. Zresztą usłyszeliśmy to na samym początku współpracy: 

„Słuchajcie, my tu się nie obijamy i możecie liczyć na sprawną 
współpracę”. I tak było – przepływ materiałów, informacji i decy-
zji był zaskakująco sprawny. W dodatku dostaliśmy duży kredyt 
zaufania i czuliśmy, że zatrudniono nas jako fachowców, którzy 
znają się na swojej robocie i nie należy się im w nią wtrącać. 
Na etapie koncepcyjnym „ścięto” nam tylko dwa pomysły – na po-
prawienie wyglądu oficjalnego herbu i na zaprojektowanie zna-
ków dzielnic. Ale te decyzje miały mocne argumenty strategiczne, 
a raczej polityczne, więc przynajmniej nie mamy poczucia, że 
były to decyzje „bo tak”, albo że ktoś czegoś nie zrozumiał. Co 
do samego wdrożenia – Urząd Miasta ma na pokładzie bardzo 
sprawnego grafika (pozdrowienia Kamil!), który od razu roze-
znał się w czym rzecz, mocno się zaangażował i w ścisłej współ-
pracy z nami przejął większość wdrożenia, czyli przygotowanie 
materiałów na podstawie opracowanych przez nas szablonów 
i przykładów oraz nadzór produkcji. Z super efektem, bo nigdy 
wcześniej nie zdarzyło się nam, żeby w momencie pokazania 
identyfikacji, gotowa była taka ilość druków i nośników. Odnośnie 
poszczególnych jednostek miejskich – miesiąc przed premierą 
siw zorganizowano spotkanie z ich przedstawicielami, w oko-
ło siedemdziesięcioosobowym gronie, na którym pokazaliśmy 
i omówiliśmy całość projektu, koncentrując się na kwestiach, 
które będą ich dotyczyć: ujednoliceniu systemu oznaczeń, bazie 
szablonów i przykładowych materiałów, planie wdrożenia i zasad 
funkcjonowania siw. Resztę wziął na siebie Wydział Promocji um.

Księga znaku – jest to jeden z pierwszych brandingów, 
w których księga znaku oraz manual są w formie strony 
internetowej. Dlaczego zdecydowaliście się na manual 
w takiej postaci i jakie korzyści z tego płyną?

(...) w Rybniku okazało się że to miasto to 
naprawdę dobrze naoliwiony mechanizm. 
Zresztą usłyszeliśmy to na samym początku 
współpracy: „Słuchajcie, my tu się nie obija-
my i możecie liczyć na sprawną współpracę”.
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Od dawna chcieliśmy to zrobić, ponieważ takie medium dla spe-
cyfikacji siw jest dziś po prostu naturalne. Tylko nie było okazji 
albo woli u klientów. W Rybniku fajnie się złożyło, bo mieliśmy 
w budżecie projektu wydzieloną kwotę na jego komunikację 
i promocję, w domyśle – na film prezentujący nowy siw. W trak-
cie pracy wpadliśmy na pomysł, żeby zamiast kolejnego filmiku 
z animacją logo i ujęciami miasta z drona, przenieść siw do sieci 
i przy okazji wytłumaczyć, na czym polega. Klient zaakceptował 
ten pomysł i przygotowaliśmy prosty landing page, poświęcony 
identyfikacji wizualnej. Strona pełni rolę zarówno prezentacji, 
jak i bazy wiedzy oraz repozytorium komponentów, którym klient 
zarządza już sam. Jak na razie – w tej pierwszej roli super się 
sprawdza, a jak w drugiej – czas pokaże. Ale sądząc po tym jak 
przebiegła dotychczasowa współpraca, będzie dobrze. (śmiech)

Ostatnie pytanie – schowam na chwilę wrodzoną skrom-
ność i spytam – czemu krój Favela?

Od samego początku wiedzieliśmy, że nie chcemy używać dar-
mowego fontu. Zrobiliśmy to w naszym poprzednim miejskim 
projekcie dla Wadowic, ale Rybnik to o wiele większe miasto 
i uznaliśmy, że nie ma tu miejsca na takie „budżetowe” rozwią-
zania, bo po prostu nie wypada. Klient też od początku się z tym 
liczył i był świadom, że za fonty się płaci.
Wiedzieliśmy też, jaki charakter literniczy chcemy nadać tej iden-
tyfikacji. Nie chcieliśmy zbytnio „unowocześniać” uproszczonego 
herbu, dlatego jego rysunek jest dość delikatny, ażurowy i – jak 
na logo – dużo w nim detalu. Potrzebowaliśmy liternictwa, któ-
re by z tym znakiem kontrastowało – mocnego i dosadnego. Po 
przymiarkach kilku takich krojów okazało się, że Favela najlepiej 
spełnia oczekiwania – ma charakter, jest nowoczesna, a przy 
tym fajnie odwołuje się do przeszłości. Trochę mieliśmy obaw 
co do eksperymentalnej zasady tworzenia odmian kroju, gdyż 
wraz z grubością zmienia się szerokość liter. Ale uznaliśmy, że 
to dodatkowo „zrobi” charakter projektu i go urozmaici, więc 
postanowiliśmy się z tym zmierzyć. Fakt, że to krój polskiego 
projektanta stanowił „wartością dodaną” – bo jest dobrą historią 
do opowiedzenia.
Zabawna ciekawostka to deliberacje, w których też brałeś udział, 
nad niezbyt szczęśliwą dla miejskiej identyfikacji wizualnej 
nazwą kroju. Ale wspólnie uznaliśmy, że font jest na tyle długo 
w sprzedaży, iż zmiana nazwy byłaby dziwna albo mogła suge-
rować że to dedykowany krój, zaprojektowany specjalnie dla 
Rybnika, co nie jest prawdą. Więc została nazwa Favela. Było 
z tego trochę żarcików w komentarzach, ale na szczęście nikt 
się o to nie obraził. 
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(...) uznaliśmy, że nie ma tu miejsca na ta-
kie „budżetowe” rozwiązania, bo po prostu 
nie wypada. Klient też od początku się z tym 
liczył i był świadom, że za fonty się płaci.
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Orzeł wylądował Na temat błędów nazewniczych, heraldycznych, formalnych 
uchybień, etc., dotyczących obowiązujących i chronionych pra-
wem symboli Rzeczypospolitej Polskiej, powiedziano i napisano 
już chyba wszystko. Wewnątrzkrajowa dyskusja i krytyka trwa 
przecież od 1927 roku, od momentu przyjęcia wzoru Orła Białego 
stosowanego z niewielkimi korektami do dzisiaj. Mimo długiego 
upływu czasu nie wypracowaliśmy elektronicznych wzorów gra-
ficznych, używanych barw, typografii, modeli trójwymiarowych, 
ani przejrzystego zbioru zasad dotyczących codziennego użytko-
wania najważniejszych znaków instytucji państwowych. W efekcie 
mamy w obiegu publicznym nieskończoną ilość często nieudol-
nych wariacji „na temat”, rozmywających ich znaczenie i piękno. 

Spójrzmy zatem jak przedstawiały się w ostatnim dziesięcioleciu 
inicjatywy unormowania kwestii wyglądu symboliki państwowej. 

2009 Aleksander Bąk
 „Godło Rzeczypospolitej Polskiej – autorski projekt 
 standaryzacji godła państwowego”

 „Projekt herbu jest propozycją optymalnego zrównowa-
żenia wiernego odwzorowania jego ustawowego wzoru 
oraz zachowania funkcjonalnej czytelności. Opracowanie 
zawiera wizerunek herbu w wersji barwnej, monochroma-
tycznej i achromatycznej. Wzór użytkowy przygotowany 
został w postaci elektronicznego pliku wektorowego, co 
ułatwia jego stosowanie na wszystkich polach eksploatacji 
w ramach graficznej standaryzacji wizerunku herbu pań-
stwowego.” 

Autorski projekt standaryzacji godła przygotowany został w opar-
ciu o aktualnie obowiązujący wzór Z. Kamińskiego/A. Heidri-
cha. Opracowanie „Godło Rzeczypospolitej Polskiej – autorski 
projekt standaryzacji godła państwowego” przekazane zostało 
w 2009 roku Prezydentowi, Marszałkowi Senatu, Marszałkowi 
Sejmu oraz Premierowi. Projekt zrobiony, według informacji au-
tora w momencie jego upublicznienia, pro publico bono. Po roku 
2012 autor usunął ten zapis i wprowadził obostrzenia prawno-

-autorskie. W 2015 roku anonsował na swojej stronie stworzenie 
„Systemu Tożsamości Wizualnej Rzeczypospolitej Polskiej” oraz 
„Repozytorium Herbu Rzeczypospolitej Polskiej”, niestety, nie 
ma żadnej możliwości zapoznania się z tymi opracowaniami, co 
uniemożliwia analizę i wyrobienie sobie zdania, zarówno co do 
zakresu opracowania, jak i jego stylistyki. 

Leszek Bielski

Ur. 1960; studia na Wydziale Grafiki  

asp w Warszawie w latach 1981–

–1987 zakończył dyplomem w za-

kresie projektowania graficznego 

w pracowni prof. Macieja Urbańca. 

Specjalizuje się w projektowaniu 

systemów identyfikacji wizualnych, 

plakatów, znaków graficznych oraz 

grafice wydawniczej.

Ula Tofil

Projektantka, absolwentka Wydzia-

łu Grafiki asp w Warszawie. Wraz 

z Filipem Tofilem tworzy kolektyw 

projektowy Syfon Studio (2008). Lubi 

pracę na pograniczu grafiki użytko-

wej, ilustracji i typografii. Laureatka 

m.in. I nagrody na międzynarodowym 

biennale plakatu BICeBé Bolivia,  

brązowego medalu na European  

Design Awards oraz stypendium  

Młoda Polska.

Andrzej-Ludwik Włoszczyński

Projektant, grafik, ilustrator, 

10 lat jako etatowy grafik w Pań-

stwowym Instytucie Wydawniczym, 

15 lat prowadził autorską pracownię 

projektową, 3 lata wykładowca iden-

tyfikacji wizualnej w Warszawskiej 

Szkole Reklamy. Od 2006 r. prowadzi 

unikalny „projekt Orli Dom”, autorską 

koncepcję uproszczenia polskiego 

godła narodowego i zastosowania  

jej w identyfikacji państwa. 

W 1989 roku wraz z odzyska-
ną niepodległością przywró-
ciliśmy nam Polakom, nie tyl-
ko swobodę w posługiwaniu 
się historycznymi znakami 
narodowo-państwowej toż-
samości, ale wzięliśmy na 
siebie również zaszczyt ich 
pielęgnowania. Po akcesji 
w 2004 roku do Unii Europej-
skiej, z powodu naszych aspi-
racji i potencjału oraz posze-
rzenia obszaru aktywności 
instytucji Państwa, dbałość 
o wizualne symbole nabrała 
jeszcze większego znaczenia. 

Oddolne inicjatywy 
uporządkowania 
symboli narodowych 

www.jakiznaktwoj.pl

Orzeł wylądował
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2010 Andrzej-Ludwik Włoszczyński
 „Projekt Orli Dom”

Projekt realizowany jest od 2006 roku, zaprezentowany publicz-
nie w roku 2010. Konsultantem projektu jest Krzysztof J. Guzek, 
członek Szkockiego Towarzystwa Heraldycznego. 

 „Orli Dom” jest prywatnym projektem koncepcyjnym, po-
wstałym na podstawie dotychczasowych doświadczeń 
i analiz stosowania godła państwowego Polski, wobec nie-
precyzyjności i błędności istniejących w „Ustawie o godle” 
zapisów oraz wynikających z nich problemów przy stoso-
waniu znaków – tak herbu Rzeczypospolitej, jak i samego 
godła oraz weksyliów.” 

Autor tak przedstawia założenia do projektu:

 „Stworzenie wersji użytkowej herbu i godła rp – „herbu 
małego”, maksymalnie dostosowanej do różnych mediów 
i pozwalającej na poprawne stosowanie. Wersja uprosz-
czona, tak w rysunku jak i odmianach, ze skodyfikowanym 
w księgę opisem zastosowań danej odmiany oraz użytkową 
specyfikacją barw, pozwalającą prawidłowo odwzorować 
herb – system Pantone, cmyk, rgb, web color, ral. Na tej  
podstawie opracowanie form i zasad stosowania herbu 
przez administrację państwa.”

W ramach projektu powstała użytkowa wersja godła (w oparciu 
o herb Z. Kamińskiego). Projekt obejmuje sześć części dokumen-
tacji projektowej wraz z artykułami na tematy historyczno-he-
raldyczne, o symbolice, barwach oraz analizę stanu zastanego 
(łącznie około 1000 stron): 

1 Projekt Orli Dom – wersje użytkowe herbu Rzeczypospo- 
 litej, z wprowadzonymi zmianami i wariantami, podst- 
 awowa księga znaku wraz z analizą stanu zastanego i histo- 
 ryczną godła i barw. 
2 Księga godła ministra – koncepcja identyfikacji wizualnej 
 rządu wraz z księgą znaku i analizą stanu zastanego.
3 Księga godła wojewody – koncepcja nowego oznakowa- 
 nia dla wojewodów, 16 wersji godła powiązanego z her- 
 bami województw wraz z księgami znaków i analizą stanu  
 zastanego.

4 Księga tablic urzędowych – odtworzenie i koncepcja zmian  
 tablic owalnych i prostokątnych z godłem, stan prawny  
 i wnikające z niego problemy.
5 Księga marki narodowej – od faviconu do marki narodowej  
 i marek pokrewnych.
6 System modularnej zmiany sylwety orła – opis systemu  
 oraz prezentacja wygenerowanych 2000 sylwet orłów.

2011 Marta Gawin
 „System identyfikacji wizualnej struktury 
 organów aparatu państwa polskiego”

 „W jej systemie nie ma oficjalnego, konstytucyjnego orła, 
trudnego do przeprojektowania ze względów graficznych 
i legislacyjnych. Występuje on w kształtach nawiązujących 
do historycznych form heraldycznych, lecz w istocie mamy 
do czynienia z logo lub piktogramami, które nie muszą się 
podporządkowywać innym wymogom niż czysto projekto-
we. W propozycji Gawin aparat państwowy został podzie-
lony na cztery grupy: legislatywę, egzekutywę (z podziałem 
na Prezydenta i Radę Ministrów z administracją rządową), 
judykatywę oraz finanse publiczne, organy kontroli i ochro-
ny prawa. Autorka przypisała im pięć przedstawień Orła 
Białego wpisanych w proste figury geometryczne.”

Projekt dyplomowy zrealizowany pod kierunkiem ad. dr Tomasza 
Bierkowskiego, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, Wydział 
Projektowy, Katedra Projektowania Graficznego, 2011 r. Konsul-
tant merytoryczny prof. zw. dr. hab. Ryszard Małajny.

To zupełnie świeże i odważne podejście do znaków państwa opar- 
te o dogłębny research i analizę współczesnego funkcjonowania 
herbu państwa i rozwiązań systemowych w zakresie identyfikacji 
wizualnej z użyciem godła. Autorka przedstawiła całkowicie nowy 
zestaw znaków, nawiązujących do przedstawień historycznych, 
zaprojektowany jednak zgodnie ze współczesnym projektowa-
niem corporate identity, w całkowitym oderwaniu od heraldycz-
nego sposobu obrazowania.

issuu.com/martagawin/docs/system

www.orlidom.pl
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2017 dr Jerzy Michta

Koncepcja godła państwowego i herbów terytorialnych miast 
i województw. Koncepcja zakłada zunifikowanie przedstawień 
orła i innych godeł Heraldycznych, poprzez stworzenie jedno-
litego systemu na bazie zasad heraldyki żywej (czyli z okresu 
początków jej powstawania). Przedstawiona w dwóch książkach 

„Średniowieczny i współczesny Orzeł Biały – godło państwa pol-
skiego w państwowej i terytorialnej heraldyce” oraz „Teka sa-
morządowa z herbami miast i województw. Tablice” koncepcja 
ukazała się nakładem wydawnictwa Herb, Kielce, 2017.

Ciekawa heraldycznie idea, podnoszona także przed wojną, ujed-
nolicenia wyglądu herbów terytorialnych, niestety nieprzysta-
jąca do współczesnego projektowania znaków, trudna także do 
zrealizowania, tak z racji stanu obecnego, jak i ogromu kosztów 
wymiany tak szerokiego zakresu herbów. Wątpliwości budzi także 
unifikacja formy godeł herbowych, przede wszystkich orłów, do 
jednej obowiązującej sylwety, a co za tym idzie zatracenie ich 
indywidualnego wyglądu. Jedyną zaletą wydaje się możliwość 
generowania nowych herbów w oparciu o stały zasób gotowych 
godeł heraldycznych.

2011 Ministerstwo Gospodarki

Identyfikacja wizualna mini-
sterstwa, projekt Mama Studio.
Projekt nie spotkał się z apro-
batą ekspertów.

2011 Ministerstwo Spraw 
Zagranicznych

Identyfikacja wizualna mini-
sterstwa, projekt Jerzy Jani-
szewski. Identyfikacja została 
ograniczona do jednego mini-
sterstwa, choć jej implementa-
cja dla innych podmiotów nie 
byłaby trudna.

2016 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

W czerwcu 2016 roku, rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów 
(Zarządzenie Nr 74, M.P. 2016 poz. 515), powołano międzyresor-
towy Zespół ds. Identyfikacji Wizualnej Administracji Rządowej, 
tak zwany zespół Szefernakera. Prace trwały do momentu rekon-
strukcji rządu i odejścia ministra Pawła Szefernakera z kprm do 
mswia w styczniu 2018 roku. Wyniki prac zespołu nie są znane.

2016 Ministerstwo Cyfryzacji

Minister Cyfryzacji – Anna Streżyńska – zaproponowała kom-
pletną zmianę podejścia do stron internetowych administracji 
państwowej.

 „Państwo polskie jest jedno, administracja w oczach oby-
watela musi stanowić całość. Obywatel czy przedsiębiorca, 
który szuka informacji dotyczącej administracji rządo-
wej będzie miał do dyspozycji jedną stronę internetową, 
gdzie szybko odnajdzie wszelkie potrzebne informacje, 
w tym także te obecnie zawarte w Biuletynach Informacji 
Publicznej (bip), jak i e-usługi, prezentowane w jednolity 
i ustandaryzowany sposób.” Kierunki Działań Strategicz-
nych Ministra Cyfryzacji w obszarze informatyzacji usług 
publicznych, 26 lutego 2016 r.

Za unifikację 36 serwisów i 2 serwisów bip ministerstw i prze-
niesienie ich na jedną platformie z jednym usługodawcą odpo-
wiadał Michał Galubiński. Projekt jest wdrażany, choć następują 
drobne zmiany.

2017 Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Na zlecenie Senatu Leszek Bielski we współpracy z Andrzejem 
Heidrichem opracowują godło rp w wersji cyfrowej. Założeniem 
tego projektu było maksymalnie wierne przełożenie malarskiej 
wersji godła państwowego, będącej załącznikiem do Ustawy 
o godle. Udany projekt, którego rozwinięciem była zrealizowana 
także na zlecenie Senatu rp koncepcja identyfikacji wizualnej 
instytucji państwa, opracowana w 2018 roku przez Marcina Wła-
dykę na zlecenie Senatu rp. Wykonawca został wybrany w kon-
kursie współorganizowanym przez stgu.

Inicjatywy realizowane 
przez instytucje państwa
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2018 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

Zlecenie opracowania załączników graficznych do znowelizowa-
nego projektu Ustawy o godle (wrzesień/październik br.). Zakres 
prac obejmuje między innymi wprowadzenie korekt w istniejącym 
godle, warianty herbu, określenie nowych barw. Wykonawcą jest 
Aleksander Bąk. Prace są niestety utajnione, a ich efekty pozna-
my dopiero w roku 2019.

Z powyższego zestawienia wynika, że to generalnie oddolna ak-
tywność zdominowała troskę o wygląd naszych symboli narodo-
wych – godła i barw, a co za tym idzie jednorodnego wizerunku 
państwa. W przeciwieństwie do działań instytucjonalnych miała 
też dużo szersze spojrzenie na symbolikę państwa i jej wykorzy-
stanie, obejmując swym zainteresowaniem także identyfikację 
wizualną państwa, system nowych godeł, system unifikacji her-
bów terytorialnych czy znak marki Polska. W działaniach insty-
tucjonalnych jedynie Senat rp pokusił się o własną próbę opra-
cowania cyfrowych wersji godła rp, jak i systemu identyfikacji 
wizualnej dla instytucji rządowych. 

Obecnie warto skoncentrować się na wymiernych korzyściach, 
w tym finansowych, jakie przynosi przemyślany, spójny, elastycz-
ny i wdrożony system identyfikacji wizualnej instytucji państwo-
wych. Prezentowane powyżej rozwiązania, przyjęte w ostatnich 
latach przez różne rządy, wynikły z politycznych decyzji wyjścia 
spod „ściany” komunikacyjnego chaosu. Mnogość indywidual-
nych form stosowanych przez organizacje rządowe poszcze-
gólnych krajów powodowała, że były one mniej rozpoznawalne, 
jako wiarygodne i przyjazne dla użytkowników źródła informacji. 
Wydawały się ze sobą konkurować a nie współpracować, mijając 
się w ten sposób ze społecznymi oczekiwaniami. Widoczne, po-
zytywne efekty wprowadzonych zmian, podkreślają jednogłośnie 
znaczenie wysokiej jakości komunikacji wewnętrznej, jako nie-
zbędnego klucza, również do efektywnej promocji międzynaro-
dowej. Osiągnięto je dzięki długofalowej współpracy decydentów 
politycznych i zespołów ekspertów. Mogą być one inspirującymi 
materiałami, służącymi do poprawy naszych własnych działań.

Warto przyjrzeć się kilku wybranym opracowaniom identyfikacji 
państwowej jako zestawieniu trzech odmiennych perspektyw: 
każdy z przykładów rozpatruje temat w innym zakresie i przyj-
muje różne założenia, jednak łączy je fakt, że wszystkie procesy 
zostały poprzedzone rzetelną analizą i zostały przygotowane od 
podstaw jako całościowe systemy.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Finlandii

Przeprowadzony w Finlandii proces opracowania tożsamości 
wizualnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych to inspirujący przy-
kład adaptacji historycznych elementów heraldycznych znaku 
na innowacyjną, dynamiczną identyfikację organu rządowego. 
Opracowanie ma za zadanie komunikować poczucie przynależ-
ności Finlandii do wspólnoty narodów, cytując autorów: „Poję-
cie tożsamości krystalizuje się w symbolu, gdzie lew fiński jest 
częścią ciągle zmieniającego się świata. Globus symbolizuje 
globalne relacje i ich ruch. Fiński lew symbolizuje wiarygodność, 
stabilność i pomyślność”.

Opracowanie przewiduje kilka wariantów znaku w relacji sygnet–
typografia w celu zakreślenia jak najpojemniejszego obszaru dla 
różnorodnych jednostek administracyjnych. Poza standardowymi 
wytycznymi zastosowania identyfikacji autorzy udostępnili użyt-
kownikom wyjątkowe narzędzie, uruchamiające w czasie rzeczy-
wistym wyrenderowany model globu 3D – użytkownik może z jego 
pomocą dostosowywać kolor, rozmiar czy tempo animacji znaku, 
co daje szerokie pole do budowania identyfikacji dynamicznej. 
Tożsamość wizualna została więc stworzona z myślą o elastycz-
ności użycia, zaś jej cel stanowiła zarówno godna reprezentacja, 
jak i zaspokojenie potrzeb marketingowych.

Jak to robią
w innych krajach
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Na uwagę zasługuje adaptowalność tego dość złożonego znaku 
na różnorakie media, począwszy od wielkoformatowych dru-
ków, przez animacje, aż po hologramy i miniaturową grawerkę 
na biurowych długopisach. Manual przewiduje również użycie 
logotypów używanych przez ministerstwo wspólnie z innymi 

agencjami rządowymi, co też stanowi ważny 
aspekt standaryzacji. Mamy więc do czynienia 
z przemyślanym, atrakcyjnym i stosownym pro-
jektem, wzmocnionym o innowacyjne rozwiąza-
nie formalno-technologiczne.

Dodatkowo nad wizerunkiem kraju czuwa sieć 
Team Finland, której zadaniem jest promocja 
Finlandii i jej interesów za granicą – internacjo-
nalizacja fińskich przedsiębiorstw i inwestycje 
zagraniczne w Finlandii. Przeprowadzony proces 

opracowania i wdrożenia identyfikacji musiał się spotkać z apro-
batą decydentów politycznych, ponieważ nieoficjalnie otrzymali-
śmy informacje, że Team Finland rozważa rozszerzenie systemu 
stworzonego dla ministerstwa na całą identyfikację rządową.

Flanders. Imagination works / State of the Art

Opracowanie identyfikacji tym razem nie całego 
państwa, a Flandrii, czyli Regionu Flamandzkie-
go (Belgia) to przykład kompleksowego systemu, 
obejmującego nie tylko ujednolicenie oznaczeń 
administracji rządowej, ale także budującego 
silną „markę” regionu. 

Punktem wyjścia całej operacji było zdiagnozo-
wanie problemu, jaki stanowiła kakofonia sty-
lów w przeszło stu różnych znakach używanych 
przez departamenty rządowe (zwana podobno 

„ścianą wstydu”). Minister-prezydent Regionu 
Flamandzkiego Kris Peeters nie ukrywał, że rząd Flandrii pragnął 
dogonić Holendrów, którzy ujednolicili swój system wizualny kilka 
lat wcześniej – licząc także na podobne korzyści ekonomiczne – 
opracowanie i implementacja holenderskiej identyfikacji trwa-
ła trzy lata i kosztowała 18 mln euro, ale obecnie notuje 5 mln 
euro oszczędności rocznie. Na marginesie – na przygotowanie 
i wdrożenie nowej marki Regionu Flamandzkiego nie udostęp-
niono żadnego dodatkowego budżetu – wszystko zostało opła-
cone z istniejących zasobów finansowych kilku departamentów.

Głównym założeniem nowej identyfikacji była rozpoznawalność 
i przejrzystość, budująca nie tylko spójny wizerunek całego re-
gionu, ale także autorytet organów państwowych. Swego rodzaju 

„parasolowa marka” rządu Flandrii miała przyjmować pod swe 
skrzydła różnorodne podmioty, nie narażając ich indywidualności. 
Zasada przejrzystości zaś zakładała jasną komunikację, jak są 
wykorzystywane zasoby flamandzkich obywateli, firm i orga-
nizacji oraz w jaki sposób płyną z powrotem do Flandrii i spo- 
łeczeństwa. 
 

„Rebranding” obejmował uproszczenie symbolu lwa – ukłon 
w stronę przeszłości z jej historycznym, heraldycznym wize-
runkiem lwa Flandrii, opracowanie dedykowanego kroju pisma, 
również w referencji do flamandzkich tradycji literniczych oraz 
szeroko zakrojoną strategię dla wzmocnienia wizerunku regionu 
w komunikacji krajowej i zagranicznej. 

Autorzy opracowania zdefiniowali kilka poziomów komunika-
cji. Komunikacja korporacyjna, restrykcyjna formalnie, objęła  
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komunikację wewnętrzną w rządzie flamandzkim, oznakowanie 
budynków rządowych i środków transportu miejskiego. Zakłada 
ona typograficzne ujednolicenie oznaczeń, stosowanie jednej 
barwy wiodącej, jednego zestawu szablonów papeteryjnych itd. 
Z drugiej strony na przykład komunikacja tematyczna dopusz-
cza rozwinięcie istniejących prywatnych identyfikacji o „parasol” 
marki Flandrii – jest to elastyczne rozwiązanie, wspomagają-
ce proces stopniowego wdrażania identyfikacji regionu, gdzie 
poszczególne jednostki mogą zachować choćby oryginalną ko-
lorystykę swoich oznaczeń lub nawet całe logotypy, w zamian 
stosując udostępnione etykiety z hasłami promocyjnymi Flandrii, 
poszczególne elementy identyfikacji lub ujednolicone szablony 
papeterii. 

Opracowanie przewiduje zatem konsekwentny, ewolucyjny pro-
ces ujednolicenia i wzmocnienia wizerunku regionu, oferując 
bogaty zestaw narzędzi do wspólnej budowy tego wizerunku. 
Manual zawiera dodatkowo projekty oznakowania przestrzeni 
(signage), stoisk targowych, map i zestawu ikon, a nawet przed-
stawia wytyczne dotyczące używania języka werbalnego dla efek-
tywnej i konsekwentnej komunikacji. Warto się przyjrzeć tej re-
alizacji, mając na uwadze znamienne słowa ministra-prezydenta 
Krisa Peetersa: „Branding regionu czy kraju nie jest „opcją”… Jest 
absolutną koniecznością w xxi wieku”.

Brand Estonia

Kolejny przykład ujednolicenia komunikacji wizualnej, tym razem 
skupiony wyłącznie na zbudowaniu brandu narodowego. Jako 
powody podjęcia tego trudu Estonia podaje zalety ekonomicz-
ne, wizerunkowe i marketingowe: „Prezentacja kraju za pomocą 
zunifikowanych narzędzi jest tańsza i skuteczniejsza, dlatego 
większość rozwiniętych krajów, od Szwecji po Nową Zelandię, 
używa jednolitego systemu. Agencje rządowe, przedsiębiorstwa 
i inne organizacje muszą również reprezentować wizerunek 
Estonii (…) na przykład podczas targów, spotkań z partnerami 
zagranicznymi, na stronach internetowych i w innych materia-
łach marketingowych. Ważne jest, aby przekaz komunikowany 
na zewnątrz był jasny i jednolity, bowiem tylko wtedy zapadnie 
w pamięć. Klarowny wizerunek pomoże zarówno turystyce, jak 
i sprzedaży produktów estońskich (…)”

Udostępniony Estończykom elektroniczny przewodnik, zawiera-
jący narzędzia i wytyczne do używania identyfikacji narodowej, 

został opracowany przez zespół złożony z najlepszych rodzimych 
profesjonalistów w zakresie projektowania i komunikacji. System 
pozwala wybierać dowolną kombinację informacji promocyjnych, 
opracowanych w celu zbudowania silnej tożsamości narodowej, 
w zależności od grupy docelowej. Pojawiają się takie hasła, jak: 

„niezależne umysły” – obejmujące brak hierarchii estońskiego 
społeczeństwa czy łatwą i bezpośrednią komunikację z pań-
stwem, „społeczeństwo cyfrowe” – eksponujące fakt, że Estonia 
jest pierwszym krajem, który funkcjonuje jako usługa cyfrowa – 
głosuje oraz składa podatki on-line, oferuje e-rezydencję, „czyste 
środowisko” i tak dalej. Język wizualny również składa się z wie-
lu komponentów, które mogą być używane w różnoraki sposób, 
lecz jako główną zasadę przyjęto porządek i prostotę, tworzące 
ramę dla indywidualnych treści tekstowych i ikonograficznych.

Orzeł wylądował



44 45Artykuły

Warto zwrócić uwagę, że zaproponowany brand nie zawiera jed- 
nego, oficjalnego logo – zastępuje je zestaw „wordmarków”, wią-
żących Estonię z konkretnymi gałęziami przemysłu, jak na przy- 
kład „Visit Estonia”, „Enter e-Estonia” etc. Najbardziej rozpo-
znawalnym i rozpowszechnionym elementem identyfikacji jest 
charakterystyczna, „stencilowa” typografia, oparta na foncie typu 

„monospace”, eksponująca cechy zaawansowanej technologii, 

prowokująca skojarzenia z innowacją, cyfrowością, przyszło-
ścią. Zaproponowano również ciekawe zagrania typograficzno-

-językowe – wyróżnianie w tekstach wybranych liter lub sylab, 
wzbogacające komunikację o dodatkowe wymiary, na przykład 

„e”, jak Estonia, eko, efektywna, egalitarna, e-społeczeństwo 
etc. Opracowanie obejmuje także zasady budowania layoutów 
i umieszczania w nich logotypów, palety kolorów wiodących i do-
pełniających, opis form graficznych zainspirowanych kształtami 
głazów – swoistych nośników identyfikacji pochodzących wprost 
z naturalnego środowiska oraz zestawy i zasady tworzenia ikon, 
infografik, wideo i animacji.

W przypadku marki Estonia należy nadmienić jeszcze jeden 
istotny fakt – jakiś czas po wdrożeniu nowa identyfikacja zo-
stała poddana rzetelnej ewaluacji, aby w obiektywny sposób 
przeanalizować jej funkcjonalność i efektywność. Przeprowa-
dzone badania – ilości wejść na stronę, ilości pobrań i publikacji, 

„klikalności” – uświadamiają, że istnieją obiektywne narzędzia, 
umożliwiające weryfikację skuteczności podjętych działań. Warto 
z tych narzędzi korzystać, jeśli naszym celem jest profesjonalizm 
i zaufanie społeczeństwa.
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Font to zapisany cyfrowo obraz zestawu liter o jednolitych ce-
chach stylistycznych – kroju pisma oraz towarzyszące mu funk-
cje. Znaki pisarskie (glify) w fontach są przechowywane jako 

matematyczne krzywe, nazywane krzywiznami 
lub konturami.

Każdy font zawiera zestaw konturów dla każ-
dego znaku. Przykładowo zapisany w formacie 
variable font może zawierać zestaw konturów 
w odmianie szerokiej, a także dodatkowo drugi 
zestaw konturów z informacją opisującą jak 
dane kształty liter mają wyglądać w zwężonej 
wersji. Dzięki temu użytkownik może, mniej 

lub bardziej, zwężać litery pisane tym fontem, a ten nic nie stra-
ci ze swojego charakteru czy czytelności. Tak w uproszczeniu 
działa variable font.

To, jak zapisana jest informacja o konturach, jest powodem dużej 
wydajności formatu variable – jest on bardzo oszczędny. 
Rodzina krojów pisma to grupa odmian krojów pisma, które są ze 
sobą powiązane, zazwyczaj poprzez wspólne cechy stylistyczne 
oraz konstrukcyjne. Najczęstszymi parametrami łączącymi kroje 
pisma w obrębie rodziny są grubość i szerokość. Inne rodziny 
różnią się stylistycznie, ale mają podobne proporcje i osiągają 
podobną szarość tekstu na stronie. Przykładem byłaby rodzina 
krojów pism z krojami szeryfowymi i bezszeryfowymi. Niektó-
re rodziny mają również znacznie inną konstrukcję, ale dobrze 
sprawdzają się w połączeniu, jak na przykład style tekstowe 
i nagłówkowe lub antykwa z italikiem.

Przed wprowadzeniem formatu variable fonts te zestawy po-
wiązanych znaków musiały być przechowywane w osobnych pli-
kach jako indywidualne fonty na przykład Light, Regular i Bold 
osobno. Variable fonts dają możliwość interpolacji pomiędzy 
dwoma lub więcej zestawami krzywych, zwanych masterami 
i w rezultacie generują odmiany pośrednie, bez przechowywania 
dodatkowych danych. Przechowywanie tylko skrajnych konturów 
pozwala oszczędzić dużo miejsca.

Jak do tej pory jest pięć oficjalnie zarejestrowanych osi interpo-
lacji. Dodatkowo projektant liter może dodać własne, co czyni 
variable fonts wyjątkowo otwartym formatem.

Wydajność

Jakie variable fonts 
są dostępne?

Marianna Paszkowska Jak to działa?

Variable fonts

Variable fonts

Variable fonts to zupełnie 
nowy dodatek do formatu 
fontów Open Type. Używając 
tego formatu można zapisać 
wiele różnych odmian kroju 
pisma w jednym pliku. Ozna-
cza to, że jeden font może 
zawierać odmiany cienkie, 
zwykłe, grube, wąskie, nor-
malne, szerokie, a nawet kur-
sywę w jednym pliku. Format 
ten daje również możliwość 
płynnego przejścia od stylu 
do stylu poprzez animację 
wartości wzdłuż jednej lub 
więcej stylistycznych osi. 

Odmiany bardzo cienka, wytłuszczona, a pomiędzy 

nimi interpolacja w normalnej grubości.

Marianna jest kreatywnym geekiem 

o bystrym i otwartym umyśle, dło-

nie ma wiecznie umazane tuszem 

i farbą, a jej pasją są litery. Swoje 

typograficzne zdolności rozwijała 

podczas studiów na gdańskiej Aka-

demii Sztuk Pięknych, na Akademic-

kim Kursie Typografii w Warszawie 

oraz podczas stażu w studiu Dalton 

Maag w Londynie. Obecnie przebywa 

w Berlinie gdzie pracuje w Monotype 

jako Inżynier Fontu. W wolnym czasie 

pracuje nad swoimi krojami pisma, 

kaligrafuje, maluje szyldy, uczy się 

i dzieli wiedzą prowadząc warsztaty.
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które najlepiej prezentują się w większych rozmiarach. Dzisiaj 
często spotykamy się z rodzinami krojów pism zaprojektowanych 
albo do nagłówków, albo do tekstu głównego, ale w przeszłości 
nie zawsze tak było.

W czasach kiedy do składu pisma używano metalowych czcio-
nek, giserzy i projektanci czcionek dopasowywali projekt kroju 
pisma do szczególnego stopnia, w którym dana czcionka miała 
być odlana. Jeden krój pisma był zatem projektowany w wielu 
wersjach. Te drobne zmiany w projekcie były wprowadzane, żeby 
zrekompensować szereg czynników, które mogły mieć wpływ na 
druk, takich jak ilość tuszu, jakość papieru, ciśnienie, a także 
stopniowe zużywanie się metalowych czcionek z czasem. Im 
mniejszy rozmiar czcionki, tym większy był wpływ tych czynni-
ków na czytelność tekstu. Aby temu przeciwdziałać, należało 
nieznacznie zmienić kształty, tak aby litery i znaki w małych roz-
miarach były jak najbardziej czytelne. Zmiany miały zwiększać 
czytelność przy małych rozmiarach oraz wzmacniać ekspresję 
przy dużych rozmiarach.
 
Począwszy od wprowadzenia pantografu, poprzez fotoskład, 
a wreszcie pojawienie się cyfrowych krojów pisma optyczne 
dopasowywanie krojów pisma, optyczne dopasowywanie kro-
jów pisma zaczęło zaczęło zanikać. Cyfrowych przykładów jest 
zaledwie garstka. Technologia variable fonts to także powrót 
wielkości optycznych, czyli styli krojów pisma, które są zapro-
jektowane specjalnie dla danych stopni pisma.

Dzisiaj druk offsetowy, ale szczególnie czytanie na ekranach, 
przynosi zupełnie inne wyzwania, z których chyba największym 
jest to, że nie możemy przewidzieć, jak i gdzie nasz tekst będzie 
odczytywany. Projektując, nie mamy pewności, która przeglądar-
ka będzie używana, na jakim urządzeniu i w jakiej rozdzielczości. 
Tekst na ekranach o niskiej rozdzielczości będzie wyglądał ina-
czej niż na urządzeniach o wysokiej rozdzielczości. A im mniej-
szy rozmiar czcionki, tym mniej szczegółów będzie widoczne 
i gorsza będzie czytelność. Rozwiązaniem jest zaprojektowanie 
wielu różnych odmian kroju pisma dopasowanych do różnych 
wielkości optycznych. 

W przypadku zwykłych fontów takie rozwiązanie nie jest jednak 
wygodne ani ekonomiczne, ale dzięki technologii variable fonts 
ten problem znika, ponieważ poszczególne odmiany możemy 
zapisać w jednym, mniejszym pliku z osią wielkości optycznej.

Najbardziej oczywistą jest oś grubości (ang. weight), w tym przy-
padku interpolujemy od najcieńszej do najgrubszej odmiany.

Kolejną jest oś szerokości (ang. width), przy której interpoluje 
się od odmiany najwęższej do najszerszej.

Kolejną jest oś kursywy (ang. italic), w tym przy-
padku znaki mogą różnić się stylistycznie i nie 
są płynnie interpolowane. Taka oś działa jak 
przełącznik, a znaki antykwy są zastępowane 
znakami italika.

Kolejną jest oś pochylenia (ang. slant). Tutaj będzie zmieniała 
się oś nachylenia.

Najnowszą z obecnie zarejestrowanych osi jest oś wielkości 
optycznej (optical size).

Jednym z tradycyjnych podziałów krojów pisma jest podział na 
tak zwane kroje tekstowe, które są używane w książkach i gaze-
tach – nawet w małych stopniach pisma oraz kroje nagłówkowe, 

Oś grubości

Oś szerokości

Oś kursywy

Oś pochylenia

Oś wielkości 
optycznej

Variable fonts

FF Clifford  

by Akira Kobayashi
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szczególnie przy wolniejszym połączeniu. Strony ładujące się 
dłużej niż zaledwie 3 sekundy tracą na wartości, a analiza po-
kazuje, że ponad połowa wszystkich mobilnych stron jest porzu-
cana, jeśli strona nie załaduje się w tym czasie. Szybkość łado-
wania strony www jest także pozytywnie skorelowana z dobrą 
widocznością w Google.

Fonty są zazwyczaj małymi plikami, więc pobieranie ich przy 
przyzwoitym połączeniu powinno zająć tylko kilka sekund. Do-
póki fonty nie zostaną pobrane, przeglądarki ukrywają tekst albo 
wyświetlają tekst fontem zastępczym, który jest dostępny na 
urządzeniu. Najczęściej nie wygląda to dobrze. Po załadowaniu
fontów, strona zostanie ponownie wyrenderowana przy użyciu 
webfontów, które zostały wybrane do projektu. Wykorzystywa-
nie wielu fontów negatywnie wpływa na prędkość pobierania 
całej zawartości do przeglądarki osoby po drugiej stronie ekranu, 
dlatego że wszystkie fonty muszą być załadowane oddzielnie.

Właśnie dlatego optymalizacja ładowania fontów webowych jest 
dużym problemem, zwłaszcza dla firm, które na swoich stronach 
internetowych często mają teksty w różnych językach i syste-
mach pisma. Ponadto do zaprojektowania strony internetowej 
z dobrą hierarchią tekstu często potrzebujemy użyć kilku odmian/
styli z tej samej rodziny krojów pisma. W obu przypadkach, im 
więcej fontów używamy, tym wolniej strona będzie się ładować. 
Variable fonts są wydajnym rozwiązaniem tego problemu. Za-
ledwie jednym można zastąpić całą rodzinę krojów pisma. Jeśli 
używamy więcej niż dwóch styli z tego samego kroju, variable 
font, z zaledwie dwoma masterami, może pomóc zaoszczędzić 
sporo kilobajtów.

Możemy używać variable fonts w css za pomocą parametrów: 
wght – font-weight: liczba całkowita z zakresu 1–999
wdth – font-stretch: 100%, 50%, 200%
ital – font-style: ‘itali’
slnt – font-style: od – 90° do 90°
opsz – font-optical-sizing: ‘auto’ lub ‘nonewhich’

Variable fonts to nie tylko ekonomiczny format. Kolejną zaletą 
fontów variable jest możliwość ich użycia do projektowania inte-
raktywnej i responsywnej typografii. Daje on możliwość płynnego 
przejścia od stylu do stylu poprzez animację wartości wzdłuż 
jednej lub więcej osi interpolacji. Jako projektanci możemy ma-
nualnie wybrać i użyć pojedynczej wartości albo zaprogramować 

Responsywność

Osie niestandardowe (ang. custom axes) pozwalają projektantowi 
popuścić wodze fantazji.

Projektant może opracować własne systemy typograficzne i za-
projektować jakie cechy stylistyczne bądź konstrukcyjne mają 
się zmieniać wraz z kolejnymi odmianami kroju. Pojawiły się 
fonty z osią kontrastu, grawitacji, cienia, światła i czasu, koloru, 
kształtów szeryfów, zawijasów, etc.

Większość aplikacji do obróbki tekstu pozwala użytkownikowi 
regulować taką zmianę za pomocą suwaka, które odpowiadają 
wartościom na osi interpolacji:

Dostępne są też pojedyncze odmiany kroju pisma jako tak zwane 
instancje, czyli określone przystanki na osi interpolacji, które 
są tymi określonymi stylami, na przykład font w wersji light czy 
medium.

Szybkie ładowanie strony internetowej to duża zaleta dla jej użyt-
kownika. Jeśli chcemy zadbać o zaangażowanie odbiorcy i ceni-
my dobry ux, powinniśmy zadbać o szybkość ładowania. Przy-
puszczam, że każdy z nas doświadczył kiedyś wpatrywania się 
w pustą stronę lub w zamienne fonty „awaryjne” (ang. fallback),  

Osie niestandardowe

Jak dostosowywać
font variable?

Projektowanie do sieci

Variable fonts
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Jest to więc również doskonały moment, aby zacząć myśleć o tym, 
jak możemy wykorzystać tę technologię do poprawy doświad-
czenia, które zapewniamy naszym użytkownikom.

Niedawno Monotype opublikował Meta Variable Font Demo, które 
można za darmo wykorzystywać w projektach komercyjnych do 
końca 2019. Fonty dostępne są tutaj:
www.monotype.com/fonts/variable-fonts.
Warto także zajrzeć na stronę axis-praxis.org stworzoną przez 
Laurence’a Penney’a i samemu zobaczyć co projektanci liter mają 
do zaoferowania. Inną bardzo ciekawą stroną jest minimalistycz-
na w formie v-fonts.com, prowadzona przez Nick’a Sherman’a. 
vf są również dostępne w oprogramowaniu Adobe CC Illustrator 
i Photoshop.

Tak jak przy rozpoczynaniu projektowania każdej nowej rodziny 
ważne jest, żeby zdefiniować założenia projektu oraz określić 
przestrzeń projektową. Warto od początku mieć na uwadze po-
tencjalne zastosowania i zaczynać projekt z uwzględnieniem do-
celowego formatu. Kiedy pracuje się nad fontem variable, można 
nie tylko projektować pojedyncze odmiany, ale także wszystkie 
możliwości pomiędzy nimi, całą przestrzeń projektową. Warto 
więc zmienić sposób myślenia i projektować płynną interpolację. 

Wszystkie główne aplikacje używane do projektowania liter mają 
już dostępne funkcje eksportu w formacie variable. Proces wy-
gląda bardzo podobnie jak w przypadku multiple master, nato-
miast warto pamiętać, że ekstrapolacja nie jest w tym formacie 
możliwa. Przy projektowaniu kroju, który ma być opublikowany 
w formacie variable, potrzebna jest także dodatkowa precyzja. 
Wiele drobnych błędów, które uszłyby projektantowi na sucho, 
jest jasno widocznych w foncie, który można płynnie animo-
wać. Są to najczęściej błędy w konwersji krzywizn z cff na ttf, 
szczególnie widoczne w przypadkach, kiedy te są niepoprawnie 
narysowane. Inne błędy to nieharmonijna interpolacja, a także 
przesunięte komponenty.
 
Każda nowa technologia inspiruje do eksperymentów. Pomagają 
one zbadać jej potencjał, a także ograniczenia. Nie inaczej jest 
w przypadku variable fonts. Projektanci ze studia Underware kil-
kakrotnie już zaprezentowali interesujące dema fontów variable. 
Jednym z nich było takie zaprojektowanie liter, żeby po połącze-
niu z alfabetem Braille’a i dodaniu niestandardowej osi, możliwe 
było płynne przechodzenie od Braille’a do alfabetu łacińskiego.

Gdzie szukać 
variable fonts?

Projektowanie kroju 
w formacie Variable Fonts

Eksperymentalne użycie 
Variable Fonts

automatyczne użycie osi tak, żeby font reagował na zmienne 
środowisko. W zależności od tego jak zaprojektujemy i napisze-
my stronę czy program w którym używamy fontu variable, font 
ten może reagować lub animować się zależnie od zmiennej roz-
dzielczość, zmiany wielości tekstu lub nawet zmian w oświetle-
niu. Font może dopasowywać wielkości optyczne do zmiennej 
wielkości tekstu, na przykład kiedy użytkownik przybliża widok 
strony internetowej lub dokumentu.

Innym przykładem byłoby dopasowanie kontrastu liter do zmien-
nych warunków oświetleniowych, które byłyby wykrywane przez 
czujniki lub kamerę, na przykład w smartfonie. Variable fonts 
możemy także używać w technologiach vr, ar i mr, co daje do-
datkowe możliwości.

Tak! Choć sama idea nie jest nowością. W przeszłości pojawia-
ły się podobne pomysły, na przykład fonty gx ale żaden z nich 
nie utrwalił się jako standard w przemyśle. Podobnie do fontów 
variable działa technologia używana przez projektantów do in-
terpolowania pojedynczego stylu, ale dostępna jest tylko w pli-
kach roboczych, a nie w fontach, które możemy zainstalować. Ten 
nowy format został ogłoszony na konferencji ATypi w Warszawie 
w 2016 roku. Co jest zaskakujące, można go już używać nawet 
w sieci, posługując się językiem css i była to prawdopodobnie 
najszybsza implementacja nowej funkcji w historii css.

Mimo że od czasu ogłoszenia variable fonts minęły zaledwie dwa
lata, jest to już nie nowinka, ale technologia dojrzewająca. Od 
2016 roku, widzieliśmy szybkie przyjęcie variable fonts w opro-
gramowaniu i przeglądarkach internetowych. Obecnie są one ob-
sługiwane w Photoshopie, Illustratorze, Inkscape, Safari, Chrome, 
Edge i przeglądarce Firefox. Miejmy nadzieję, że do tego zestawu 
dołączy niedługo InDesign. Szerokie wsparcie ze strony oprogra-
mowania jest sygnałem, że technologia ta dojrzewa.

Format ten powoli wkracza także do świata dizajnu. Pojawiły 
się pierwsze identyfikacje wizualne z użyciem fontów variable. 
Pierwszą była identyfikacja konferencji typograficznej, następnie 
pewna korporacja, produkująca obuwie i odzież sportową, zaczę-
ła wykorzystywać font w formacie variable w swojej identyfikacji 
wizualnej, a zaraz później jedna z niemieckich gazet. Projektanci 
i deweloperzy głównego brytyjskiego nadawcy radiowo-telewi-
zyjnego wzięli niedawno udział w warsztatach, przybliżających 
wiedzę o użyciu tych fontów.

Czy to jest nowa 
technologia?

Na jakim poziomie jest 
ta technologia?

Variable fonts



54 55Artykuły

Innym przykładem jest zaprojektowany font z 26 osiami, który 
pozwala zamienić każdą literę alfabetu w każdą inną. W tym 
formacie możliwe jest dodanie niewyobrażalnej liczby osi – aż 
64000. Projektanci z Underware stworzyli variable font, zawiera-
jący całą bibliotekę zaprojektowanych przez nich fontów kontro-
lowanych przez 241 osi. Żeby praca z takim fontem była łatwiej-
sza, wprowadzili oni pojęcie super suwaka, który kontroluje kilka 
osi, te razem pozwalają kontrolować dany parametr, na przykład 
grubość, kontrast czy styl kursywny.

Zainspirowany zdjęciami pioniera kinematografii Eadwearda 
Muybridge'a – Laurence Penney, zaprojektował variable font, 
który zawiera tylko jeden znak, emoji konia   oraz oś czasu 
(ang. Time). Ten font został stworzony do animacji. Znak składa się 
z domyślnego kształtu oraz 15 dodatkowych zestawów, z których 
każdy reprezentuje jedną klatkę animacji i ma określoną pozycję 
na osi czasu. Używając css font-variation-settings można tę iko-
nę animować lub wybierać dowolną pozycję na osi czasu, w tym 
pozycje pomiędzy dodatkowymi zestawami. Ustawienia pomiędzy 
klatkami są interpolowane dzięki mechanizmowi variable fon-
ta, dając płynny ruch, który nie jest ograniczony tylko do klatek.

Poniżej przedstawiony jest przykład ikony lwa z trzema osiami 
kontrolującymi animację. Ikona emoji lwa zostałą zapisana jako 
variable font przygotowany do animacji. Font ma trzy niestan-
dardowe osie: lew ryczący, lew ziewający oraz lew mrugający 

okiem. Podobnie jak we wcześniejszym przy-
kładzie możliwa jest płynna animacja i dowolne 
przechodzenie pomiędzy klatkami.

Font można animować na przykład w przeglą-
darce przy użyciu font-variationsettings w ję-
zyku css. Możliwe jest łączenie tych ustawień 
z innymi funkcjami css, dotyczącymi pracy z tek-
stem, takimi jak chociażby ustawienia koloru.

Z animacją eksperymentuje także Toshi Omagari z Monotype. 
Zbudował on demo wykorzystujące font variable i animację css 
do symulowania animowanych czarno-białych i kolorowych gifów.
Każdy z tych fontów ma jedną oś i tyle pośrednich warstw, ile 
jest klatek. Każda warstwa ma nakreśloną liczbę pikseli animacji 
źródłowej, co gwarantuje, że każdy piksel będzie interpolowany. 
Każdy piksel zapisany jako kontur zmienia rozmiar, przedsta-
wiając jego kolor w animacji czarno-białej.

Animacja

Toshi wykonał także kolorową animację css. Do tego zbudował 
font wykorzystując technologię fontów variable oraz fontów kolo-
rowych. Stworzone przez niego fonty mają kanały rgb w literach 
A B C, każdy symulujący subpiksel lcd. Litery B i C mają zerową 
szerokość, dzięki czemu automatycznie nakładają się na literę A, 
tworząc iluzję wielu kolorów, tak jak w technologii lcd. To ciekawy 
eksperyment, ale nie wiemy czy znajdzie zastosowanie, ponieważ 
tak zbudowana animacja jest dużym obciążeniem dla procesora.

Te eksperymenty inspirują bardziej praktyczne ale mniej oczywi-
ste sposoby wykorzystania tego formatu. Jednym z przykładów 
może być wykorzystanie osi wielkości optycznej przy projekto-
waniu ikon i piktogramów. Rysunek ikony, tak jak litery, może 
zostać zmodyfikowany tak, żeby ta, przy zmniejszaniu skali, jak 
najdłużej zachowała czytelność.

Podobnie można użyć tego konceptu przy projektowaniu znaków 
graficznych reprezentujących markę/brand lub logotypów.

Podsumowując, format variable pozwala projektantowi szybko 
i wygodnie ustawić hierarchię tekstu, ponieważ za pomocą tylko 
jednego fontu możemy dopasować styl tekstu głównego, nagłów-
ków czy przypisów, a także zadbać o czytelność w mniejszych 
rozmiarach. Jest to bardzo przydatne przy pracy nad projektami 
stron internetowych. Format ten jest nie tylko wygodny do pracy, 
ale również bardzo wydajny. Jest to dopiero rozwijająca się tech-
nologia i prawdę mówiąc wciąż badamy jej możliwości i użytecz-
ność. Variable mogą zmienić sposób pracy projektantów, mogą 
wpłynąć na nowe, niekonwencjonalne podejście do sposobu my-
ślenia o systemach typograficznych. Mogą one i prawdopodobnie 
wpłyną na sposób, w jaki fonty są dystrybuowane i sprzedawane. 
Dla użytkowników oferuje potencjał typografii responsywnej, co 
może być przydatne w sytuacjach, gdy krój pisma musi być czy-
telny w różnych skalach i na różnych urządzeniach.

Praktyczne 
niestandardowe 
zastosowania 
fontów variable

Ikony stalówek ze zmienną wielkością optyczną. Po-

równanie modyfikacji w tej samej skali. Obok: ikony 

stalówek ze zmienną wielkością optyczną. Porów-

nanie modyfikacji ze zmienną skalą.

Logo z osią wielkości optycznej, porównanie mody-

fikacji w tej samej skali. Obok: logo z osią wielkości 

optycznej dopasowującą się do zmieniającej się skali.

Variable fonts
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Zadam pytanie oficjalnie, czym się dokładnie zajmujesz?
Najprościej to zajmuję się przygotowaniem zdjęć do poprawnego 
albo do efektownego wydrukowania ich na założonym wcześniej 
podłożu.

Czy zdarzyło ci się wchodzić w coś oprócz zdjęć?
Tak, ilustracje, grafiki, rendery... Ja na to ogólnie mówię zdjęcia.

Czy projektanci czasami pytają cię też nie tylko o zdjęcia, 
teksty, ale o jakieś ciekawe zabiegi w ich projekcie?

Nie pytają mnie o zabiegi związane z typografią, natomiast o za-
biegi formalne związane z książką, czyli dobraniem papieru, te-
matem, oprawą, jakimiś bajerami w środku, tak, jak najbardziej.

Czy można o tobie powiedzieć, że jesteś hi-endowym fo-
toedytorem czy detepowcem?

Strasznie nie lubię określenia detepowiec, strasznie nie lubię 
określenia prepress, bo jedno i drugie jest niepoprawne. To, co 
robię, nie jest naświetlaniem blach, nie jest przygotowywaniem 
rastrów, pracą przy naświetlaniu, to jest praca ze stricte wizu-
alnym materiałem. Najprościej mówiąc, dostaję zdjęcie albo 
ilustrację i muszę zrobić różne czary mary, które sprawią, że to 
będzie na końcu bardzo dobrze wyglądało.

Jak się ciebie zatrudnia, to po współpracy z tobą, kiedy 
można powiedzieć, że jest absolutny sukces? Zakładam, 
że to się zdarza często. Kto ci mówi: „Krzysiek, super!”?

No dobra, powiem jak to wyglądało ostatnio. To są takie miłe 
momenty... Zrobiłem album pewnej artystki i zostałem zapro-
szony na jej wernisaż. Na wernisażu podeszło do mnie kilka osób, 
graficzka i jeden artysta, i zaproponowali mi pracę nad dwoma 
przyszłymi albumami nad którymi pracują. Gdy zobaczyli album 
prezentowany na wernisażu po zachwytach nad jego artystyczną 
całością padło pytanie o jakość druku i wtedy pojawiło się moje 
nazwisko. Czyli idę na wernisaż i oprócz oglądania prac, rozma-
wiam z artystami, którzy się mnie pytają o możliwości współpracy 
ze mną. I to są miłe momenty. Często artyści, którzy zajmują się 
na przykład fotografią, nie mają profesjonalnego technicznie 
zaplecza, są artystami, wymyślają jakąś bajkę i chcą ją techno-
logicznie jak najlepiej zrobić, ale nie zawsze umieją.

Czyli jesteś dla nich świetnym backupem.
Tak, myślę, że jestem dla nich pewnego rodzaju backupem i je-
stem w stanie wiele rzeczy im wytłumaczyć, doradzić, tak, żeby 
w druku wyszło tak, jak oni chcieli.

A druga rzecz, czy twoja edukacja pozwala ci rozmawiać 
z artystami na takim poziomie, który może być niedostęp-
ny dla zwykłego technologa druku? Jak byś opowiedział 
o swojej edukacji?

Krzysztof Krzysztofiak

Nie lubię słowa prepress

Nie lubię słowa
prepress

Byłem w drukarni, w której 
zepsuł się komputer i nie po-
informowali mnie o tym. Do-
staję druk, każdy pasek był 
w innym kosmosie, magen-
ta, cyan, żółty… Siedzieliśmy 
półtorej godziny nad jednym 
arkuszem, żeby on w ogóle 
zaczął normalnie wyglądać. 
Nie dobrze, tylko w ogóle za-
czął przypominać projekt 
i dopiero jak ustawiliśmy 
każdy z pasków, to drukarz 
powiedział, że rozłączyła 
się komunikacja pomiędzy 
maszyną, a komputerem…

Z wykształcenia Psycholog, studio-

wał Fotografię na asp w Poznaniu. 

Jako Fotograf był Dyrektorem Kre-

atywnym Magazynu Smak. Od wielu 

lat przygotowuje zawodowo pliki  

do druku. Współpracuje z Muzeami, 

Galeriami, Agencjami oraz bezpo-

średnio z Artystami i Projektantami. 

Nie lubi słów kreda i offset używa-

nych do określenia papierów powle-

kanych i niepowlekanych. Uwielbia 

zapach farb i świeżo wydrukowa- 

nych arkuszy. 

Z Krzyśkiem Krzysztofiakiem 

rozmawia Filip Tofil

KK
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Z wykształcenia jestem psychologiem ale studiowałem też Fo-
tografię na asp. Jestem na pewno osobą, z którą artysta może 
się dogadać i na poziomie artystycznym, i ideowym czy odloto-
wym, bo to „czuję”, dogadam się ze studiem graficznym, bo rozu-
miem typografię, rozumiem biel papieru, format i jednocześnie 
dogadam się z drukarzem, bo rozumiem czym jest wilgotność, 
spulchnienie papieru, że zmienili farby na takiego bądź takiego 
producenta i one będą miały trochę inną strukturę i będą ina-
czej się zachowywały. Rozumiem też właściciela drukarni, które-
mu zależy na czasie bo wiem, że moja obecność zajmuje trochę 
więcej czasu drukarzowi, ale generalnie dzięki temu wszystko 
idzie później sprawniej. Czyli kiedy wydrukują książkę, w którą 
byłem zaangażowany, to klienci do nich wracają, bo ta drukarnia 
dobrze drukuje.

Skąd ta wiedza technologiczna, bo powiedziałeś o spulch-
nieniu...

Jest tak, że jak jesteś fotografem to masz szkoły fotograficzne, 
jak jesteś grafikiem, to masz szkoły zajmujące się projektowa-
niem, jak jesteś malarzem, to możesz mieć ukończoną Akademię 
Sztuk Pięknych, a jak jesteś takim człowiekiem jak ja to nie masz 
zbyt dużego wyboru. Masz szkoły poligraficzne, ale to jest zupeł-
nie co innego. Możesz pojechać za granicę i spróbować dostać 
się do jakiejś centrali Hewlett-Packard’a i pracować z nimi nad 
profilami druku ale to też nie to… 

Zatem skąd ją brałeś?
Z Internetu, z rozmowy z drukarzami, z grafikami, z mojego do-
świadczenia jako fotografa. 

Czy w ramach studiów były już jakieś...?
Nie, nie, na asp w Poznaniu mieliśmy kiedyś jedno spotkanie 
z osobą, która pokazała nam jak profilować monitory. To było 
bardzo dawno temu i monitory były profilowane urządzeniem, 
którego nie powinno się używać, bo dzisiejsze eizo czy nec mają 
za szeroki gamut barwny dla tego urządzenia. Pod względem 
technicznym czyli użycie Photoshopa to za moich czasów było 
słabo na uczelni. Natomiast jeśli chodzi o fotografię czarno-białą, 
asp w Poznaniu, była na bardzo wysokim poziomie.

Ludzie narzekają, że nie wiedzą jak to się robi, ale mają tę 
wiedzę w Internecie...

Tak, ta wiedza jest w Internecie, wszystko co cię interesuje jest 
gdzieś w Internecie, tylko to nie jest tak, że wpiszesz „www jak 
przygotować zdjęcia” i dostaniesz całą wiedzę w krótkich równo-
ważnikach, nie... musisz wchodzić na fora, próbować, dyskutować, 
musisz doświadczać, później idziesz do drukarni, rozmawiasz 
z drukarzem bo on ma duże doświadczenie i może ci przekazać 

bardzo dużo wiedzy. Ta wiedza jest często bardzo skomplikowana, 
powiedziana prostym fachowym językiem, skrótami, wracasz do 
komputera, szukasz tego na forach amerykańskich, niemieckich...

Pierwszy raz, kiedy pojawiłeś się w drukarni, dobrze wie-
działeś, co chcesz zrobić, co chcesz osiągnąć w projekcie? 
Dlatego o to pytam, bo jak ja byłem pierwszy raz w drukarni, 
to powiedzieli mi, że mają dla mnie ozalid i nie wiedziałem 
co to jest ozalid.

Tak, potocznie zwany ozalid to jest przekleństwo. Ja się oczy-
wiście śmieję, bo, szczególnie przy drukach niepowlekanych to 
jest problem. Wielu drukarniom nie chce się robić prawdziwego 
druku próbnego – czyli na tej maszynie, na tym papierze, na tych 
farbach i z tym drukarzem, który będzie z tobą robił finalną książ-
kę – wydrukować jeden arkusz. Nie chce się często z powodów 
budżetowych, czasowych i tak dalej... więc robią druki cyfrowe 
albo jakieś druki atramentowe. Nienawidzę tego! Bo o ile dru-
karnie potrafią to czasem sprofilować do papierów powlekanych, 
to jeżeli chodzi o papier niepowlekany, albo papier trudny, tak 
jak, nie wiem, ziemniaczany Curious Matter, to nie da się tego 
w żaden sposób odwzorować, musisz zrobić pełną próbę. Więc 
jak ja słyszę ozalid, to wiem, że jest niedobrze.

Masz swojego ulubionego drukarza?
W Warszawie mam kilka drukarni, z którymi bardzo lubię współ-
pracować. Myślę, że bardzo dużo skorzystałem, na współpracy 
z Argrafem i Andrzejem Malejko. Pan Andrzej to niesamowity 
fachowiec i zawsze mogę z nim porozmawiać jeśli mam jakieś 
wątpliwości. W Argrafie pracuje drukarz, Pan Piotr, który jest 
w niektórych kręgach legendą, widzi czasem takie kolory, jakby 
miał spektrofotometr w oczach. Pan Piotr pokazał mi druk z po-
zycji drukarza. Czasami zatrzymywał maszynę, pokazywał mi 
kolor i mówił: „To jest trudne, to jest łatwe, tu nie będzie proble-
mu, tu będzie problem”. Z każdym drukiem z Piotrem nabywałem 
dodatkowej wiedzy, której nie ma na forum, nie ma w Internecie. 
I to jest bezcenne dla mnie. Bo druk to bardzo płynna i złożona 
sztuka. Wiedziałem, co drukarzowi sprawia problem w trakcie 
druku, dzięki temu mogłem precyzyjniej przygotowywać zdjęcia, 
biorąc pod uwagę sugestie osoby, która się już naprawdę na tym 
zna i będzie miała do czynienia z tymi zdjęciami na samym końcu, 
bo będzie je drukowała.

Jesteśmy tutaj przy okazji Projektu Roku. Czy byłbyś w sta-
nie opowiedzieć o kilku książkach, które pojawiły się w cią-
gu ostatniego roku, albo przy których pracowałeś i które 
uważasz za wydarzenie od strony tego czym ty się zaj-
mujesz? My tu mamy kilka na stole. Skupmy się na trzech.

Nie lubię słowa prepress
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Zajmijmy się pierwszą – projekt Grupy Projektor z Wrocławia, 
książka Łukasza Rusznicy „Rzeka podziemna”. Ten projekt trafił 
do mnie najpierw w formie makiety indigo. Łukasz złożył so-
bie taką książkę, żeby zobaczyć tak zwane mięso, materiał, jak 
to wszystko działa. Dużo o niej rozmawialiśmy, wybraliśmy się 
wspólnie Łukaszem i Joanną Jopkiewicz z Projektora do drukarni, 
przejrzeliśmy mnóstwo albumów i papierów, dyskutowaliśmy 
o tym, co można, a czego nie. Później dostałem zdjęcia. To są 
bardzo trudne zdjęcia, żeby je poprawnie odwzorować. Te zdjęcia 
są ciemne i mają być ciemne, ale jednocześnie muszą być dobrze 
widoczne na papierze, czyli utrzymać swój ciemny, tajemniczy 
charakter, ale jednocześnie, żeby był efekt „wow”.

Z tego co widzę, tu jest kilka zabiegów…
Tu jest wiele świadomych decyzji okładka drukowana jest sitodru-
kiem, w środku są trzy rodzaje papieru – każdy z nich zachowuje 
się zupełnie inaczej – dwa z nich są zadrukowane po prostu 
z czterech kolorów, a jeden z nich jest zadrukowany jednym ko-
lorem, ale z racji tego, że ten papier jest czerwony, to powstał 
duotone. To jest bardzo trudny papier do współpracy, jest szorstki 
i wymaga cierpliwości przy ustawianiu maszyny i przy szybkim 
druku bardzo zużywa maszynę. Ten papier jest rewelacyjny, ale 
nie jest łatwy w druku. Ta książka miała pełną próbę na maszynie,  
to jest bardzo ważne, bo rzadko się zdarza, żeby artysta tak serio 
podchodził do kwestii druku. Łukasz jest perfekcjonistą i jestem 
dumny, że brałem udział w tej publikacji, bo to jest petarda. Łu-
kasz z nią jeździ teraz po wielu festiwalach. Mam z nim kontakt, 
dlatego wiem jaki jest odbiór tej książki, nie tylko wśród foto-
grafów. Artystyczna część tej książki jest świetna i byłaby nadal 
świetna, nawet gdyby była „opowiedziana” na zwykłym papierze. 
Łukasz dopasował te papiery do historii, do Japonii, do struktury, 
do drzew, do roślinności. Ta książka jest namacalna jak ta foto-
grafia. Jak zgasisz światło i przejrzysz ją, dotykając tylko palcami, 
to też będziesz ją odczuwał. To jest kompleksowa współpraca. 
Z Asią z Projektora wielokrotnie współpracowałem i ona jest 
wybitnym grafikiem, Łukasz jest fantastycznym artystą. Druko- 
waliśmy to w Argrafie, u Andrzeja Malejki, drukował Piotr. Tech-
nologicznie to jest majstersztyk. To jest hi-endowa książka, pod-
ręcznikowy przykład.

Tu zebrało się kilka fajnych rzeczy jednocześnie…
Jeżeli chcesz robić tej klasy materiał, to nie możesz go „robić po 
łebkach”. Łukasz wybrał papiery, nie patrząc na ich cenę. One 
formalnie pasowały mu do tego, o czym opowiada. Okazały się 
potwornie drogie, ale można wykonać te książki na najprostszych 
papierach i będą równie fantastyczne.

Następny projekt to album „Laniakea” Sławomira Pawszaka. Pro-
jekt zrobiła Agata Bartkowiak, drukowaliśmy to w Chromapre-
sie w Piasecznie. Formalnie książka jest bardzo ciekawa. Prace 
Sławka są olbrzymie, 125x170 jeśli dobrze pamiętam. Agata wy-
myśliła taki projekt, że można zobaczyć prace w całości, ale też 
przyjrzeć się detalom. Akurat te detale są bardzo ważne, bo są 
to różnego rodzaju farby albo substancje rozlewane, skanowane, 
przetwarzane. W książce znajdują reprodukcje fragmentów prac 
w oryginalnym rozmiarze.
Są tu trzy rzeczy, których drukarnia wcześniej nie robiła. Papier 
użyty na okładkę to biały Matter i drukowaliśmy na nim w czte-
rech kolorach, później są papiery całościowo pokryte lakierem uv, 
zwane potocznie kredą, a później mamy niepowlekany papier 
Munken, na którym drukowaliśmy z rastrem stochastycznym. Tu 
jest taki zabieg, że oprócz tego, że masz kredę podbitą uv, czyli 
już bardziej intensywnie się na da, to później przechodzisz do 
prac na papierze niepowlekanym, no i ja starałem się dostoso-
wać do maszyn w Chromapresie i tak ustawić kolory, żeby ten 
papier niepowlekany nie przegrał tak strasznie z niewyobra-
żalnie podbitą kredą a jednocześnie, żeby prace drukowane na 
trzech różnych podłożach były spójne kolorystycznie. Ten pro-
jekt jest kilkukrotnie tańszy niż książka Łukasza a też robi kolo- 
salne wrażenie. 

Opowiedz mi o spotkaniu ze złą drukarnią.
To musimy zrobić kolejne spotkanie. (śmiech)
Obsługiwał mnie pan ze złamanym nosem… Siedziałem 23 go-
dziny w drukarni, w której farba była rozlana między maszynami, 
a spektrofotometrem, a do tego wywinąłem orła i w ostatniej 
chwili złapałem się maszyny drukarskiej...

Masz tak, że jak wchodzisz do nowej drukarni i ktoś mówi 
ci jakieś zdanie, to wiesz już, że nie chcesz tutaj być. Masz 
jakieś swoje patenty?

Mam patenty. Poza tym wyczuwasz pewne rzeczy. Ja w ogóle 
wącham książki i się tego nie wstydzę.... W Super Salonie w War-
szawie swego czasu śmiano się ze mnie… Dużo moich znajomych 
wącha książki, ja to robię publicznie. Wącham z jednej strony, 
wącham z drugiej i dopiero patrzę co mam przed oczami. Wiem 
jakie są mniej więcej farby. Nie mam jeszcze takiego nosa, żeby 
mówić, że to jest Huber a to Sun lub Flint ale to też mi dużo mówi.

Jeżeli w drukarni jest nieporządek, to znaczy, że to jest zła 
drukarnia czy niekoniecznie?

Nie, są drukarnie, które bardzo lubię, które mają potworny bała-
gan i zawsze jestem brudny kiedy od nich wychodzę, a robię tam 
najlepsze wydruki jakie się da i to jest pewnego rodzaju smaczek.

Nie lubię słowa prepress
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Byłem w drukarni, w której zepsuł się komputer i nie poinformo- 
wali mnie o tym. Dostaję druk, każdy pasek był w innym kosmo-
sie, magenta, cyan, żółty… Siedzieliśmy półtorej godziny nad 
jednym arkuszem, żeby on w ogóle zaczął normalnie wyglądać. 
Nie dobrze, tylko w ogóle zaczął przypominać projekt i dopiero 
jak ustawiliśmy każdy z pasków, to drukarz powiedział, że roz-
łączyła się komunikacja pomiędzy maszyną, a komputerem…
To jest niepoważne, a poza tym nieekologiczne, bo wyszło bar-
dzo dużo makulatury. Dobre drukarnie potrafią wykorzystywać 
makulaturę na rozbiegi, na próbki, na próbki próbek, rozbiegi 
rozbiegów i potrafią ograniczać jej ilość. Złe drukarnie – nie.

Wtedy widać ten bezład, bo wszystko leży zwinięte gdzieś 
z boku i może się przyda...

Mam tu jeszcze dwa projekty. Jeden i drugi zaprojektował Full 
Metal Jacket z Warszawy. Uwielbiam pracować z chłopakami. 
To bardzo doświadczeni projektanci i zawsze mnie czymś pozy-
tywnie zaskoczą. Jeden i drugi projekt dotyczy pracy z artystą, 
którego medium jest fotografia. Jedna to „Finding Bones” Grey’a 
Crawforda a druga to „Futerał” Ani Orłowskiej i z obydwu projek-
tów jestem dumny. Wyszło to naprawdę świetnie.

Jestem ciekawy tej drugiej… 
Ani Orłowskiej. To jest książka świeżo wydrukowana. Ania naj-
pierw chciała zrobić bardzo prosty katalog do swojej wystawy, 
taki zeszycik, nic specjalnego. Ale widziała min. książkę Łukasza 
Rusznicy i zaczęła się zastanawiać, że skoro wkłada w to tyle 
pracy, to chce mieć coś porządnego, później jeszcze trochę bar-
dziej porządnego, i jeszcze i jeszcze, aż urósł nam format i mamy 
naprawdę super album. Ja go bardzo lubię, ma świetną okładkę.

Możesz powiedzieć co jest na okładce?
Na okładce jest słowo Futerał uderzone suchym tłokiem i nic 
więcej. To świetnie kontrastuje z pracami Ani. To bardzo świa-
doma decyzja Jurka i Wojtka bo w środku jest intensywnie. Pra-
ce Ani są przepiękne i wciągające bardzo przemyślany projekt 
lubię pracować z artystami, którzy nie używają tanich zabiegów 
a świadome decyzje. Gdybym kolekcjonował albumy fotograficz-
ne, to bym tę książkę z przyjemnością kupił do swojej kolekcji. 
Jest drukowana w rodzinnej drukarni Klimiuk w Warszawie, która 
jakościowo jest bardzo porządna.

A co jest w środku? Jak jest zbudowana?
Do okładki zastosowaliśmy papier barwiony w masie, a zdjęcia 
w środku to Arctic Volume Ivory – papier, który bardzo lubię.

Co się robi, żeby zdjęcia na Arcticu wyszły tak dobrze?
Musisz posiedzieć kilka lat na forach, popytać drukarzy i się na-
uczyć. Z każdym projektem to wygląda inaczej. Tu jest bardzo 

dużo zmiennych. Kiedy ktoś proponuje mi współpracę zawsze py-
tam co to jest, ile zdjęć, bo to też mi pokazuje czy mówimy o mie-
siącu pracy czy o tygodniu. I drugie pytanie jaki papier, jaka dru-
karnia. Bo to mi daje rozeznanie, co będę mógł dalej zrobić. W tych 
drukarniach, które wymieniłem, mogę zrobić naprawdę dużo.

Będziemy powoli kończyć, powiedz mi jeszcze jak podpi-
sują cię w książkach?

Przyniosłem tutaj sześć książek... W stopce redakcyjnej wpisują 
mnie różnie: „preparing images for print”, w innej – „przygotowa-
nie zdjęć do druku”, w kolejnej – „przygotowanie zdjęć do druku 
i prepress”, w innej „image processing” i występuję jeszcze jako 
dtp. To, czym ja się zajmuję, to jest więcej niż zwykłe przeprofilo-
wanie. Są osoby, które się specjalizują w tworzeniu profili ale ja 
jestem kimś innym. Jestem osobą, która wie jaki profil chwycić 
i później wie co przed i po profilu zrobić, biorąc pod uwagę, że to 
będzie jakaś konkretna drukarnia i konkretny papier.

Czy rynek publikacji, w których zwraca się uwagę na ja-
kość, rośnie?

Zdecydowanie rośnie. Książki startują w konkursach, często mię-
dzynarodowych, i wszystkim coraz bardziej zależy na podnosze-
niu ich jakości. Tu działa poczta pantoflowa. Jeśli jedno muzeum 
zrobi coś fajnego, to drugie muzeum też chce. Jeśli jeden artysta 
ma fajny katalog to inny też chce. Rośnie świadomość dużych 
Instytucji, Galerii, Artystów. Projektanci nie stoją w miejscu tylko 
cały czas się rozwijają sięgają po nowe środki wyrazu, nowe pa-
piery, zabiegi. Dobre drukarnie dbają o maszyny i personel. Przy 
publikacjach wysokiej jakości potrzebny jest wspólny wysiłek 
również takich małych trybików jak ja.

Jakie są najważniejsze wydarzenia w obrębie tych publi-
kacji?

Nie mam pojęcia. Ja jestem trochę człowiekiem z lasu, nie bry-
luję w mieście. (śmiech)

Nie lubię słowa prepress
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Jak wygląda przebieg kursów, które organizujesz?

Zajęcia Sztuki Projektowania odbywają się w trybie weekendo-
wym co 2 tygodnie. Łącznie to 6 zjazdów, ponad 100 godzin zajęć. 
Jest kilka bloków tematycznych: typografia, projektowanie gra-
ficzne, projektowanie dla nowych mediów oraz zajęcia teoretycz-
ne z brandingu i historii projektowania graficznego. Dodatkowo 
zapraszamy gości specjalnych, aby opowiedzieli o swojej pracy, 
procesie i inspiracjach.

Kursy Warsaw Design lab dedykowane są różnorodnym dzie-
dzinom komunikacji wizualnej, takim jak projektowanie iden-
tyfikacji wizualnych, branding, projektowanie krojów pism, web 
design, editorial design, plakat, ilustracja, czy motion graphics. 
Każdy kurs dzieli się na rozbudowany zestaw zajęć praktycznych 
oraz towarzyszących mu cykli wykładów teoretycznych i kon- 
sultacji.

Kto zgłasza się na twoje kursy? Skąd są uczestnicy i gdzie – dzię-
ki kompetencjom zdobytym na kursach – mogą znaleźć pracę 
lub rozwijać się zawodowo po kursie?

Uczestnikami są studenci kierunków projektowych, graficy pra-
cujący w agencjach i freelancerzy. Jest także sporo architektów. 
Więc grupa jest zawsze zróżnicowana. Staramy się śledzić rozwój 
uczestników, i faktycznie okazuje się, że wielu z nich zdobywa 
pracę w wymarzonych agencjach i studiach projektowych. Niektó- 
rzy decydują się nawet na założenie własnej działalności. Nie 
twierdzę, że to nasza zasługa, ale mam nadzieję, że chociażby 
w małym stopniu pomogliśmy.

Przekrój i profil uczestników jest bardzo różny. Staramy się za-
proponować ofertę edukacyjną, która wypełni lukę w obecnym 
systemie kształcenia. Tworząc program kursów myślimy też o tym, 
czego sami chcielibyśmy się nauczyć. Kładziemy bardzo duży 
nacisk na wymiar praktyczny – chcemy dać naszym studentom 
konkretną, użyteczną wiedzę w możliwie skondensowanej i przy-
stępnej formie, w możliwie krótkim czasie, biorąc pod uwagę 
uwarunkowania i trendy panujące obecnie na rynku.
Uczestnicy naszych kursów to często osoby dysponujące już 
doświadczeniem projektowym; część kursów poprzedzona jest 
etapem selekcji kandydatów, więc zajęcia są też okazją do po-
znania ciekawych osób o podobnych zainteresowaniach i wy-
miany doświadczeń.

Obierz kurs

Obierz kurs
Ankieta
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Patryk Hardziej

Działający międzynarodowo, multi-

dyscyplinarny ilustrator, projektant 

grafik oraz researcher. Wykładowca 

Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku 

oraz założyciel kursów pod patrona-

tem Karola Śliwki „Sztuka Projekto-

wania”. Pomysłodawca i kurator Dru-

giej Ogólnopolskiej Wystawy Znaków 

Graficznych, międzynarodowej wy-

stawy polskiego designu, która odby-

ła się w pięciu krajach, nagrodzonej 

„Projektem Roku 2016”. Ma na koncie 

współpracę m.in. z takimi markami 

i instytucjami jak: Amnesty Interna-

tional, British Airways, bmw, Costa 

Coffee, Coca-Cola, Mini, New Scien-

tist Magazine, Bertagnolli, Monda-

dori Libri, Narodowa Galeria Sztuki 

Zachęta, Muzeum Emigracji w Gdyni, 

Centrum Designu Gdynia, Minister-

stwo Obrony Cywilnej i Zarządzania 

Kryzysowego Nowej Zelandii.

Filip Zagórski

Partner w studio projektowym Type2. 

Ukończył z wyróżnieniem Wydział 

Grafiki asp w Warszawie i Uniwersy-

tet Sztuk iuna w Buenos Aires. Od po-

nad 10 lat pracuje jako projektant 

i dyrektor artystyczny. Specjalizuje 

się w tworzeniu kompleksowych sys-

temów identyfikacji wizualnej. Wy-

kładał komunikację wizualną w Mek-

syku, Indiach i Chinach, a obecnie 

w School of Form w Poznaniu i swps 

w Warszawie. Współzałożyciel War-

saw Design lab.
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Próbując to jakoś podsumować, nasze działania edukacyjne kie-
rowane są do:

— profesjonalnych projektantów myślących o podniesieniu 
 swoich ogólnych kwalifikacji;

— designerów chcących poszerzyć swoje kompetencje 
 o nowe, szczególne dziedziny lub metody projektowe;

— studentów i absolwentów szkół projektowych, pragnących 
 rozwijać swoje umiejętności czy uzupełnić wykształcenie;

— osób związanych z reklamą, marketingiem czy kulturą wizu- 
 alną, myślących o rozwoju swojej wiedzy;

— pracowników instytucji publicznych i firm, którzy chcą zdo- 
 być konkretną, pogłębioną wiedzę na temat roli komunika- 
 cji wizualnej w budowaniu marki.

Czy według ciebie kursy uzupełniają, zastępują, czy przeciwnie – 
nie wchodzą w relacje z wiedzą przekazywaną na uczelniach 
artystycznych lub zawodowych związanych z projektowaniem?

Mam rozeznanie w zakresie, jaki jest w stanie zaoferować wyż-
sza uczelnia artystyczna. Kurs ma po prostu uzupełnić wiedzę 
i kompetencje, nie jest w mojej ocenie substytutem studiów.

Nasze kursy uzupełniają wiedzę, którą można zdobyć na kie-
runkach projektowych. Udział w kilkudniowym kursie to inne 
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doświadczenie niż pięcioletnie studia. Z drugiej strony wierzymy, 
że właściwa osoba we właściwym czasie i miejscu jest w stanie 
przekazać właściwą wiedzę w sposób bardzo efektywny. Dlatego 
nasze kursy prowadzą specjaliści w swoich dziedzinach w Pol-
sce. Większość kursów ma część teoretyczną oraz praktyczną, 
w której studenci wchodzą w bezpośrednie interakcje i dialog 
z prowadzącymi.

Słychać wiele negatywnych opinii o wyższych uczelniach arty-
stycznych, skąd się to bierze? Czy kursy mają szansę konkurować 
lub wpłynąć pozytywnie na jakość edukacji artystycznej, insty-
tucjonalnej (będąc wymagającą konkurencją, do której trzeba 
się odnieść)?

Może to kwestia nastawienia. Studenci na uczelni państwowej 
mają luźniejszy stosunek do edukacji, niż osoby z kilkuletnim 
doświadczeniem, które płacą za zdobytą wiedzę.

Różnorodność oferty edukacyjnej w dziedzinach kreatywnych 
jest raczej pozytywnym zjawiskiem. Sami prowadzimy bądź pro-
wadziliśmy zajęcia i warsztaty na wielu uczelniach w Polsce i za 
granicą (School of Form, swps). Mamy różne doświadczenia, jeśli 
chodzi o własne wykształcenie – Filip i Rene są absolwentami 
asp w Warszawie, Rafał studiował w London College of Com-
munication. Nie myślimy o uczelniach w kategoriach konkuren-
cji, staramy się wyciągać wnioski i po prostu oferować możliwie 
najlepsze kursy, na tym się skupiamy. Na naszych kursach po-
ruszamy też przyziemne tematy, które – przynajmniej według 
naszej wiedzy – rzadko pojawiają się w programie zajęć uczelni 
artystycznych, takie jak budżety, wyceny, sposób rozmawiania 
z klientem, asertywność itd.

Czy dyplom uczelni wyższej wciąż jest pożądanym punktem w cv 
wśród projektantów? Czy ten stan rzeczy będzie się utrzymywał? 
Czy fakt ukończenia kursu może pomóc w staraniach o pracę?

Wielokrotnie słyszę od projektantów, że „nikt mnie o dyplom nie  
pytał”. Przyznam, że mnie też nikt nigdy nie zapytał. Więc ukoń-
czenie kierunkowej uczelni wyższej nie jest elementem niezbęd-
nym, aby pracować w zawodzie, ale moim zdaniem warto spędzić 
te kilka lat na studiach i poświęcić się poznawaniu, ekspery-
mentowaniu i analizowaniu różnych punktów widzenia, ponie-
waż to ćwiczy myślenie. Później nie będzie na te ćwiczenia za 
wiele czasu.
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Wierzymy w ideę Akademii i oczywiście dyplom wyższej uczel-
ni jest wciąż czymś, czym można się pochwalić, sami jesteśmy 
absolwentami wyższych uczelni. Z drugiej strony, z własnego 
doświadczenia, jako osoby działające na co dzień w zawodzie 
projektanta, możemy powiedzieć, że sam dyplom nigdy nie jest 
podstawą zatrudnienia – liczą się kompetencje, doświadcze-
nie i tzw. soft skills, czyli umiejętności, które często nabywa się 
w toku praktycznego działania. Do bycia dobrym projektantem 
dyplom akademicki nie jest potrzebny. Nie ma tu regulacji po-
dobnych do innych zawodów – na przykład medycznych.

FZ Jak sądzisz, czy pojawienie się bogatej oferty kursów zapowia-
da powstanie nowych szkół projektowania w sensie placówek 
edukacyjnych, nie kierunków?

Mam nadzieję, że tak.

Możliwe, że tak właśnie jest. W naszym rozumieniu naszym atu-
tem jest to, że organizując szkołę wdl sami jednocześnie jeste-
śmy czynnymi projektantami. To zapewnia nam kontakt z bie-
żącą sytuacją na rynku oraz kontakty, które przekładają się na 
możliwość organizacji ciekawych zajęć.

Czy planujesz jakieś nowe kursy lub jak widzisz rozwój obecnych?

Myślę, że plusem tych kursów jest ich skondensowana forma, 
dzięki temu można je rozwijać w różnych miejscach. Wykładowcy 
są działającymi na rynku praktykami, więc też od ich dostępności 
zależy, czy kurs może się odbyć. Będziemy kontynuować kurs 
w obecnej formie. Co później…? Czas pokaże.

W grudniu organizujemy kurs o komunikacji wizualnej dla nie-gra- 
fików, pracowników firm i instytucji, którzy zamawiają projekty 
graficzne. W pierwszym kwartale 2019 roku odbędzie się kolejna 
edycja warsztatu Branding, który cieszył się dużym zaintereso-
waniem i z którego jesteśmy bardzo zadowoleni.
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