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Materiał znajdujący się w tym e-booku zawiera artykuły publikowane w magazynie Computer Arts.
Postanowiliśmy zebrać je w całość, uzupełnić i dodać nieco zagadnień – tak powstała niniejsza publikacja. Przeznaczona 
jest ona dla początkujących rysowników i concept artystów. Z pewnością nie wyczerpiemy tematu, którym jest concept 
art, ale może uda nam się nakreślić najważniejsze zagadnienia.

 

Co to jest concept art?
Powszechnie uważa się, że concept art to prezentacja pomysłu i dotyczy gier wideo. My rozszerzyliśmy tę definicję i uwa-
żamy, że concept art to sztuka wizualizacji światów. Dotyczy zarówno gier, jak i filmów, animacji czy komiksów. 

Concept art jest także swojego rodzaju snuciem opowieści. Jeśli wyobrazimy sobie, że postać, którą projektujemy jest fa-
bułą, to atrybuty będą wątkami. Zawsze jest wątek główny i poboczne. Ważne jest, aby opowieść była ciekawa i żeby od-
biorcy zapamiętali ją na długo. Pokażemy Wam, jak tego dokonać: jak konstruować spójne i interesujące historie, a także, 
jakich błędów nie popełniać i czego się wystrzegać. Gotowi? No to zaczynamy.
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P
rzed każdą projektowaną postacią stoją kon-
kretne zadania. Może to być wzbudzenie 
jakichś emocji w graczu (strach, niepewność, 
miłość, zaufanie itd.), przekazanie informacji 
lub zmuszenie gracza do podjęcia decyzji (czę-
sto sprzecznej z dotychczasowymi działaniami 
głównego bohatera).

Dobrze zaprojektowana postać to taka, która bez trudu po-
radzi sobie z osiągnięciem celu (czyli wypełnieniem zadania).

I. Zadanie postaci w grze

Niezależnie od tego, czy postać jest kluczowa dla fabuły, 
czy jest bohaterem niezależnym, ważnym w jednej misji, 
czy jest to tylko osoba stanowiąca tło (np. chłop w odwie-
dzanej wsi), każda z nich musi być na tyle wiarygodna,  
aby gracz mógł w nią uwierzyć. Wówczas łatwiej mu będzie 
wejść w świat gry i z pewnością pozostanie tam na dłużej.
Najgorsze, co można zrobić projektując mieszkańca wir-
tualnego świata to uczynić go nijakim. Taką postać gracz 
potraktuje jak „obiekt” albo w ogóle nie zwróci na nią uwa-
gi. Nie jest to tylko kwestia wyglądu, ale przede wszystkim 
osobowości projektowanych postaci.

II. Bohater z osobowością

Concept art nie jest tylko wizualizacją wyglądu postaci. 
Jest także środkiem na pokazanie, jaka ona jest: jaki ma 
charakter, co potrafi, czym się zajmuje, jaki ma stosunek do 
innych. Krótko mówiąc,  opisuje postać możliwie najdokład-
niej. Jeśli podczas projektowania zadbamy o oryginalną  
i wyrazistą osobowość, cały projekt uczynimy bardziej wia-

rygodnym. Taki bohater będzie ciekawy i wzbogaci świat 
gry, w którym występuje. Od tego, jaka jest nasza postać 
zależy to, w jaki sposób będzie działać, jakich przedmiotów 
będzie używać, jakie atrybuty będzie posiadać i wreszcie   
jak będzie wyglądać.

Proces projektowania postaci powinien zaczynać się od 
zaprojektowania osobowości, a kończyć na wyglądzie.  
Taka metoda pozwoli uniknąć nam częstych błędów, takich 
jak kreacja delikatnej, zwiewnej elfiej tropicielki, skaczącej 
po drzewach z rusznicą w dłoni.
Załóżmy, że mamy zaprojektować strażnika przy bramie 
miejskiej (takie postaci są często traktowane przez projek-
tantów opieszale, czego efektem jest nudny i nieciekawy 
„obiekt w grze”.)
Najpierw zastanówmy się, jaka jest nasza postać: zawzięta, 
leniwa, agresywna, odważna, spokojna czy smutna. Możliwo-
ści jest bardzo dużo, ale warto nieco się nad nimi zastanowić, 
aby nasz bohater był oryginalny i wiarygodny. Załóżmy, że 
strażnik jest służbistą, chętnie wykonującym rozkazy przeło-
żonych, jest dumny, że strzeże bramy do miasta i decyduje 
o tym, kogo wpuścić. Zawsze świeci przykładem, żołnierski 
honor jest dla niego najważniejszy. Ludzie z niższego stanu 
są problemem, którego szybko się pozbywa. 
Wyobrażacie sobie, jak stoi w wyczyszczonej, przydziałowej 
zbroi? Wspaniały, nieprzystępny, niemal jak posąg przed 
bramą miejską? 
Przeanalizujmy alternatywną wersję naszego strażnika, któ-
ry jest leniem traktującym swoją pracę jak karę. Za nic ma 
obowiązek i często handluje z włóczęgami. Szuka sposobu, 
aby się nie napracować, ciągle kombinuje. Jest znudzony  
i obojętny na to, co się wokół niego dzieje.
Widzicie go, jak stoi przy bramie oparty o zardzewiałą 
włócznię? Zaraz najprawdopodobniej zaśnie.
W obie postaci jesteśmy w stanie uwierzyć. Mało tego, aż 
chciałoby się im chwilę poprzyglądać, podejść i zagaić.  
To wszystko dzięki osobowości, jaką ich obdarzono. 
Wygląd obu strażników wynika z tego, jacy są. Oba te 
aspekty są ze sobą nierozerwalnie połączone. Dobrze 
zaprojektowana postać będzie w każdej sytuacji wyrażać 
siebie, czyli to, jaką jest.
Ważne jest, aby pamiętać, że zaczynamy projektować od 
osobowości, a nie od wyglądu. To osobowość jest kon-
strukcją, szkieletem, na który nakładamy kolejne elementy 
(umiejętności, ekwipunek, atrybuty), co z kolei  tworzy wy-
gląd postaci.

III. Jak postrzegamy postać

Każda osoba, na którą patrzymy, zarówno w grze, na plan-
szach komiksu czy w życiu codziennym, poddawana jest 
analizie. Nasz mózg stara się szybko zebrać dane, aby wy-
generować nam sumaryczną informację zwrotną. Zawsze 
odbywa się to w określonej kolejności:

1. Najpierw widzimy ogólną sylwetkę – odbieramy 
 informację, czy ktoś jest wysoki czy niski, szczupły 
 czy atletyczny itd.
2. Później zwracamy uwagę na twarz i atrybuty 
 (elementy stroju, fryzurę, przedmioty).
3. Następnie - łącząc powyższe - dostrzegamy cechy 
 danej osoby i jej umiejętności.
4. Na końcu odbieramy osobowość postaci.

Oczywiście taka analiza nie zawsze jest prawdziwa (może-
my się pomylić). To jest tak zwane pierwsze wrażenie, zbu-
dowane na podstawie kilku bodźców wzrokowych.

Zobaczmy, jak to działa w życiu codziennym:
Idę ulicą, naprzeciwko idzie młoda kobieta.
1. Wysoka, szczupła – informacje o ogólnej sylwetce.
2. Subtelny makijaż, charakterystycznie spięte włosy, 
 spódnica i  marynarka – to informacje o atrybutach.
3. Łącząc to, myślę, że jest ona pracownikiem biurowym.
4. Łagodny uśmiech sprawia wrażenie, że mam 
 do czynienia z miłą i spokojną osobą.

Teraz inny przykład, ze świata gier:
Wchodzę do wioski, zbliża się do mnie mężczyzna.
1. Niski, krępy, lekko się kołysze – informacje o ogólnej  
 sylwetce (wiem, że będę miał do czynienia z jakimś  
 osiłkiem, prawdopodobnie podpitym).
2. W dłoni trzyma stary topór. Jego ubranie jest pełne 
 łat i plam – informacje o atrybutach (człowiek, ubogi;  
 stary topór już pewnie nie raz mu służył).
3. Mam wrażenie, że wojaczka nie jest mu obca. Silny,  
 nietrzeźwy, brudny, uzbrojony w topór – mogą być  
 kłopoty.
4. Szybki chód, agresywna i tępa twarz – to pewnie 
 miejscowy rzezimieszek, który będzie chciał coś 
 udowodnić kolegom.

Kolejność zawsze jest taka sama. Możecie poćwiczyć jadąc 
metrem/autobusem/pociągiem, idąc przez miasto, czekając 
w kolejce.
Najpierw dostrzegamy wygląd, a na końcu wnioskujemy 
osobowość.
Zupełnie odwrotnie jest podczas projektowania, kiedy za-

PROJEKTOWANIE 
POSTACI
Dlaczego niektóre postaci z gier robią na nas duże wrażenie, a na inne nawet nie zwracamy uwagi?
Z jakiego powodu gracze chętnie i łatwo utożsamiają się z niektórymi bohaterami?
Jak stworzyć wyjątkową postać do gry, którą gracz zapamięta na długo?
TO KWESTIA ZAPROJEKTOWANIA WIARYGODNEJ OSOBOWOŚCI!

Projektowanie postaci
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czynamy od osobowości, później przechodzimy do cech, 
ekwipunku, a na końcu do wyglądu.

IV. Osobowość postaci a immersja

Chcąc, by gracz „zanurzył się” w świat gry, musimy sprawić, 
aby weń uwierzył, zatracił się w nim. Częstą przeszkodą 
są właśnie źle zaprojektowane postaci. Powstają wówczas 
sytuacje, w których gracz zwiększa, zamiast zmniejszać, 
dystans dzielący go od wirtualnego uniwersum. Jeśli boha-
terowie, których spotyka są ciekawi, przekonywujący  
i oryginalni, gracz nawet nie spostrzeże, kiedy wda się  
z nimi w jakieś relacje – poczuje emocjonalną więź zarówno 
ze swoją postacią, jak i bohaterami niezależnymi. 
Jest wiele czynników wpływających na zaangażowanie gra-
czy. Jednym z nich jest bez wątpienia osobowość postaci 
w grze. Dlatego warto poświęcić nieco czasu i dobrze ją 
zaplanować.

Zobaczmy, jak to się odbywa w praktyce.
Mamy do zaprojektowania postać do gry RPG (role-playing 
game) osadzonej w konwencji fantasy.

Krasnoludzki Siewca Kamieni jest najbardziej czczoną 
postacią w całym świecie krasnoludów. Podróżuje  po kra-
inach i wybiera odpowiednie miejsca, w których „zasiewa” 
kamienie. Wyrosną z nich niebawem wielkie, potężne, 
monumentalne góry – miejsca na krasnoludzkie twierdze. 
Siewca Kamieni wędruje wraz z eskortą i towarzyszami. 
Gdyby coś mu się stało, przed wyznaczeniem następcy, cały 
krasnoludzki świat runąłby w gruzach.
Nasz bohater jest dość zabawnym krasnoludem. Często 
psoci i stroi figle swoim kompanom, którzy odpowiadają za 
niego głową. 
Krasnoludzki Siewca Kamieni jest postacią humorystyczną. 
To bohater niezależny (NPC), którego gracz spotyka w grze. 
Kilka wątków jest związanych z tym krasnoludem – ważne 
jest, aby gracz go polubił. 

Powyższy opis nie zawiera elementów wyglądu, są tam za-
warte cechy osobowości postaci. Takie wytyczne są  
o wiele lepsze niż informacje dotyczące aparycji i ekwipun-
ku postaci. Daje to o wiele większe możliwości projektan-
tom, którzy nie są ograniczani wizualną stroną bohatera. 
Dzięki temu pomysły są świeższe i bardziej oryginalne. 
Często zdarza się, że w opisie projektowanej postaci są 
elementy wyglądu, gdyż wynikają one z fabuły gry (np. 
postać musi mieć długie, białe włosy). Nie jest to żadnym 
utrudnieniem, problem pojawia się wówczas, kiedy nie do-
stajemy informacji o cechach charakteru bohatera. W takim 
przypadku krążymy po omacku. Dużo łatwiej i szybciej pro-
jektuje się postaci wiedząc, jakie one są.

Mając już osobowość zawartą w opisie, możemy zaplano-
wać umiejętności i cechy.

Załóżmy, że nasz Krasnoludzki Siewca Kamieni będzie ty-
pem wędrowca, darzącym szczególną troską kamienie, któ-
re zasiewa. Potrafi się z nimi doskonale obchodzić.
Teraz kolej na atrybuty. Z pewnością przydałaby mu się tor-
ba na kamienie (która już może być nieco podniszczona),  
a także narzędzie, którym zasiewane są kamienie (np. ko-
stur).
Dodajmy do tego charakterystyczne ozdoby i elementy 
ekwipunku, takie jak czapka i karwasze.
Krasnoludzki Siewca gotowy. Dzięki przemyślanej struktu-
rze tej postaci (projektując ją zaczęliśmy od osobowości), 
jest ona klarowna i wiarygodna – z pewnością gracz będzie 
mógł ją polubić.

Przeanalizujmy, jak odbierana jest ta postać, zgodnie z ko-
lejnością, o której była mowa wcześniej.
1. Najpierw ogólna sylwetka – niski, krępy, bez wątpienia  
 krasnolud.
2. Twarz i atrybuty – ubiór podróżnika, pogodne oblicze,  
 kostur, torba z kamieniami – z całą pewnością ten 
 krasnolud nie jest typem wojownika, to raczej ktoś  
 zajmujący się czarami.
3. Cechy i umiejętności – ten krasnolud robi coś z tymi  
 dziwnymi kamieniami, ma to jakiś związek z ziemią.  
4. Osobowość – sympatyczny jegomość, który 
 niejedno przeżył. Wesoła twarz wskazuje na dobry 
 humor. Tajemnicze atrybuty, brak pancerza sugerują,  
 że jest to osoba wyjątkowa w świecie krasnoludów.

Wyobraźcie sobie, jak łatwo można by tę postać zepsuć, nie 
dając jej ciekawej osobowości, tylko myśląc wyłącznie o jej 
wyglądzie.

Podsumowując: aby postać sprostała zadaniom, jakie cze-
kają na nią w grze, należy odpowiednio ją zaprojektować. 
Kluczową sprawą jest jej osobowość. Procesu projektowa-
nia nie należy zaczynać od wyglądu, tylko dojść do niego 
od osobowości, przez cechy, atrybuty i ekwipunek. Należy 
pamiętać, że każda, nawet najmniej ważna postać w grze, 
może być ciekawa i powinna coś wnosić do świata gry. Po-
zwoli to graczom łatwiej i pełniej zanurzyć się w niego.

Osobowość postaci 
Osobowość wpływa na cechy charakteru, te z kolei 
na umiejętności, które mają odzwierciedlenie  
w atrybutach używanych przez postać. Wszystkie 
powyższe elementy wpływają na wygląd postaci.

Wyobraźmy sobie młodego, silnego wojownika, któ-
ry zostaje najemnikiem. Jest on bardzo porywczy,  
najpierw działa, później myśli (chociaż tym drugim 
raczej nie zaprząta sobie głowy.) Zastanówmy się, 
co osoba z takim temperamentem potrafiłaby robić. 
Naturalnie bić się. Nasz młody najemnik w trakcie 
walki szaleje, robi masę błędów, wpada w szał, ale 
nie dba o to. Pomyślmy teraz, jakimi atrybutami go 
obdarzyć. Zdecydowanie bardziej będzie do niego 
pasował młot albo topór bojowy niż sztylety czy 
łuk. Dodajmy pancerz. Mam wrażenie, że nasz wielki 
młodzian lepiej będzie czuł się w grubej, nabijanej 
guzami skórzni niż  ograniczającej ruchy zbroi pły-
towej. 

Takie decyzje zdeterminowane są właśnie osobowo-
ścią postaci.

Immersja, czyli „zanurzenie”
W przypadku gier ma miejsce wówczas, kiedy umysł 
gracza postrzega świat gry jako prawdziwe środo-
wisko. Jest to świadome traktowanie fikcyjnych ele-
mentów jako rzeczywiste. Immersja występuje wów-
czas, kiedy gracz wczuje się w świat gry tak mocno, 
że odbierane bodźce traktuje jak prawdziwe.

Projektowanie postaci Projektowanie postaci
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PROJEKTOWANIE 
ATRYBUTÓW 
POSTACI
Dlaczego niektóre postaci z gier są wyraziste 
i przekonywujące, a inne nudne i nijakie?

Jak szybko przedstawić profesję postaci?

Po czym poznać, jakie zamiary ma konkretna 
postać?

TO KWESTIA ZAPROJEKTOWANIA 
PRZEMYŚLANYCH ATRYBUTÓW!
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J
ohan szedł leśnym duktem. Wracał do domu po 
pracy przy wyrębie lasu. Było piękne, wiosenne po-
południe. Pomarańczowe słońce rozświetlało knie-
ję, a lekki wiatr głaskał twarz drwala. Dochodząc 
do rozstajów mężczyzna postanowił, że nie pójdzie 
jak zwykle skrótem. Wybrał dłuższą drogę, wokół 
jeziorka. O tej porze roku można było zobaczyć 

kąpiące się tam wróżki. Johan uwielbiał je podglądać. Minął 
polanę i już miał skręcać, kiedy dostrzegł w zaroślach postać 
siedzącą na pniu powalonego drzewa. Zatrzymał się. Obcy 
jeszcze go nie widział. Drwal schował się w trawie. 
Nieznajomy, ubrany w skromną tunikę, trzymał w rękach długi 
kostur.   
– To pewnie jakiś druid. Co on tutaj robi? Z nimi to nigdy nic 
nie wiadomo. Ponoć z elfami się bratają. Posiedzę tu niezau-
ważony i zobaczę, co się będzie działo. Może stary zaraz sobie 
pójdzie. – pomyślał Johan.

I. Klasa postaci

Podczas projektowania bohaterów kluczową sprawą jest 
zaplanowanie ich atrybutów. To one w dużej mierze kształ-
tują postać i podbijają jej charakter.
W powyższym fragmencie drwal Johan, obserwując obcą 
postać, na podstawie atrybutów może wywnioskować, kim 
ona jest. W tym przypadku zgrzebny ubiór i kostur wystar-
czyły, aby określić klasę postaci – mamy do czynienia  
z druidem. 
Sprawdźmy, czy udałoby się to samo z inną postacią. Wróć-
my zatem do Johana, który...

... dostrzegł w zaroślach postać siedzącą na pniu powalonego 
drzewa. Zatrzymał się. Obcy jeszcze go nie widział. Drwal 
schował się w trawie. 
Nieznajomy oparty był o szeroki miecz. Lekki, skórzany pan-
cerz osłaniał jego korpus.   

– To jakiś woj. Może czeka tu na swoich kamratów. Lepiej po 
cichu się oddalę i ominę go, zanim zacznie się heca. – pomy-
ślał Johan.

Pierwszy rzut oka na postać – jej broń i ubiór – od razu 
świadczy o tym, że mamy do czynienia z wojownikiem. Jaki 
jest i co go tu sprowadza, to już kolejne warstwy tej postaci. 
Dla nas istotna jest pierwsza informacja – wojownik.

Podnieśmy nieco poziom trudności i ponownie przenieśmy 
się na leśne rozstaje, gdzie nasz dzielny drwal... 

... dostrzegł w zaroślach postać siedzącą na pniu powalonego 
drzewa. Zatrzymał się. Obcy jeszcze go nie widział. Drwal 
schował się w trawie.  
Nieznajomy trzymał w dłoni łuk, a przez plecy przewieszony 
miał kołczan ze strzałami. 
– To chyba myśliwy. Pewnie odpoczywa. Pójdę w jego stronę 
tak, aby mnie usłyszał i zapytam, co tutaj robi. – pomyślał 
Johan.

Postać z łukiem to może być myśliwy, ale nie musi. Nie cho-
dzi tutaj o dokładne określenie zawodu danej osoby, ale  
o komunikat wizualny, w którym zawarta jest informacja  
o klasie postaci, np. wojownik, czarodziej itd.
Zwróćcie uwagę na to, że każda z trzech zaprezentowanych 
postaci ma taką samą pozę i sylwetkę. Różnicują je tylko 
atrybuty, które są dla odbiorcy pierwszą, konkretną infor-
macją o bohaterach.

II. Hierarchia atrybutów

Atrybuty są wspaniałymi nośnikami informacji. Jeśli przyj-
miemy, że postać jest fabułą, to atrybuty są wątkami. Warto 
projektować je w sposób przemyślany. Dobrze, jeśli istnieje 

wątek główny i kilka pobocznych – czyli pewien atrybut 
jest najmocniejszy, a inne uzupełniają całość. Kiedy istnieje 
taka zależność, wówczas cała idea jest klarowna i wiary-
godna. Projektując postać starajmy się zapanować nad jej 
atrybutami, nie wszystkie powinny być najważniejsze. War-
to tutaj zaznaczyć, że atrybuty to nie tylko elementy ekwi-
punku. Mogą to także być fryzury, ubrania, a nawet gesty. 
Takie elementy odróżniają postaci od siebie lub czynią je 
wyjątkowymi. Poza tym atrybuty opowiadają nam historię 
projektowanych bohaterów. Możemy doskonale „wyczytać 
z nich”, czym zajmuje się dana osoba, co potrafi robić, a tak-
że jaka jest.

Często wygląd atrybutów jest uzależniony od konwencji  
i uniwersum gry. Założenia przedstawionego świata warun-
kują zazwyczaj jakieś koncepcje, jak choćby poziom rozwo-
ju technologicznego czy dostępne materiały. Zdarza się, że 
rozbudowana forma zaczyna być jednak mało funkcjonal-
na. Taka sytuacja bardzo często ma miejsce w przedstawie-
niach fantasy, gdzie design broni jest dość swobodny. Pro-
jektanci zapominają o jego wiarygodności. Warto pamiętać, 
że zawsze lepiej, jeśli coś sprawia wrażenie,  
że mogłoby zadziałać, niż jeśli jest mało czytelne. Utrzy-
manie równowagi między otoczeniem a postacią jest 
niezmiernie ważne dla uzyskania spójności i tym samym 
wiarygodności przedstawionego świata.

III. Atrybuty z historią 

Często przedmioty, w które wyposażamy postać wyglądają 
jak nowe, jakby przed chwilą wyjechały z taśmy produkcyj-
nej. Pozbawiamy je w ten sposób cech szczególnych  
i czynimy nudnymi. Lepiej będzie, jeśli zastanowimy się,  
co mogło się dziać z danym obiektem lub jaki wpływ ma 
na niego jego właściciel i przełożymy to na wygląd atry-
butu. Wyobraźmy sobie topór naszego przyjaciela drwala 
Johana. Z pewnością jest to narzędzie pracy, które służy 
mu już od dawna. Dajmy więc drobne szczerby i nowy klin. 
Owińmy stylisko dodatkową warstwą skóry, aby Johanowi 
wygodniej się pracowało. Dodajmy amulet ochronny zawi-
nięty niedaleko ostrza. Mała runa wzmocnienia wykuta na 
żeleźcu doda przedmiotowi ciekawego klimatu.

Można także zaprojektować topór w inny sposób. Załóżmy, 
że Johan zupełnie nie dba o swoje narzędzie. Wówczas 
widać będzie rysy, rdzę i przetarcia. Stylisko pełne jest za-
dziorów i pęka, ma nawet ślady reperacji (np. przynitowana 
blaszka). Można zagłębić się w tę opowieść jeszcze bardziej, 
ale nie ma co przesadzać, to w końcu tylko topór drwala. 
W obu przypadkach przedmiot staje się „jakiś” i bardzo do-
brze, o to właśnie chodzi.
Planując historię przedmiotów także warto zadbać o hierar-
chię i wątki.

IV. Design, referencje i inspiracje

Wielu młodych projektantów sięga po referencje zanim 
jeszcze zacznie rysować. Projektowanie to podejmowanie 
decyzji i nie należy się tego bać. Sami decydujmy, jak dany 
przedmiot będzie wyglądał. Nie warto być niewolnikiem 
zdjęć czy obrazków referencyjnych. Będziemy wtedy tylko 
powielać to, co ktoś już zaprojektował. Nie tędy droga do 
oryginalnego designu. Myśląc o przedmiocie zaczynaj od 
serii szybkich szkiców. To poszukiwanie 
pomysłu, formy. Kiedy masz już kształt, 
staraj się go bardziej zdefiniować. Do-
piero teraz sięgaj po referencje, poszu-
kując rozwiązań konstrukcyjnych, spo-
sobu działania czy innych zależności, 
których nie musisz pamiętać. Wspieraj 
się referencjami, ale nie wyręczaj. Pro-
jektując wyposażenie postaci stajesz się 
po trochu inżynierem-konstruktorem.  
Pamiętaj, że tworzysz coś nowego, a nie 
przerysowujesz zdjęcia.

Czym innym są za to inspiracje. 
Warto inspirować się niemal cały czas. 
Dobrą metodą jest stworzenie sobie  
w głowie „magazynu” i ciągłe uzupełnia-
nie go nowymi obrazami.
Podczas projektowania często wychodzi się od inspiracji, 
ale ważne, aby była ona tylko iskrą zapalną, a nie głównym  
i nadrzędnym rdzeniem designu całego projektu.

Kilka rzeczy, o których warto 
pamiętać projektując atrybuty

Atrybuty komunikują klasę postaci.

Nie tylko ekwipunek jest atrybutem. Może nim być 
fryzura, ubranie czy nawet gest.

Świat i konwencja gry determinują design atrybu-
tów.

Unikaj nudnych przedmiotów wyglądających jak 
nowe. Atrybuty mogą mieć ciekawą historię.

Ważna jest zarówno forma, jak i funkcja projektowa-
nych przedmiotów.

Twórz ciekawe i przemyślane przedmioty, a nie po-
wielaj pospolitych obrazów. 

Projektowanie atrybutów postaci Projektowanie atrybutów postaci
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Ś
lady dziwnych kopyt były wyraźne.
– Kolejny Minotaur? – zapytał Labrok
– Tak, ale ten jest chyba największy z nich. Trop 
prowadzi do opuszczonej, krasnoludzkiej kopal-
ni. Pewnie ma tam swoje leże. – Johan wskazy-
wał palcem kierunek, o którym mówił. Był kiedyś 
drwalem w tej okolicy i świetnie znał teren. 

Dołączył do oddziału „Łowców” po tym, jak orki wyrżnęły jego 
rodzinę. Każdy z nas ma swój powód, aby tu polować. Tym się 
właśnie zajmujemy, łapiemy potwory...

I. Planowanie
 
Projektując dowolnego potwora bardzo ważne jest plano-
wanie. Często źle przemyślany stwór ma się nijak do otocze-
nia, w którym go widzimy albo w żadnym razie nie mógłby 
tam funkcjonować. Zróbmy wszystko, co się da, aby nasze 
monstra były jak najbardziej wiarygodne i przekonywujące. 
Inaczej bowiem będzie poruszał się stwór żyjący w górach 
(jego kończyny będą dostosowane do skalistych i stromych 
powierzchni), a inaczej na bagnach (ten z pewnością będzie 
świetnie poruszał się w wodzie i terenie gęsto zarośniętym).
Zanim zaczniemy szkicować, warto zastanowić się chwilę 
nad zagadnieniami dotyczącymi potwora, nad którym wła-
śnie pracujemy:
1. Jak się porusza w terenie, w którym żyje?
2. W jaki sposób atakuje?
3. Czy jest szybki, silny, opancerzony, zwinny itd.?
4. Jakie ma usposobienie (agresywny, płochliwy, opano-
wany, spokojny, zawzięty itd.)?
Odpowiedzi na powyższe pytania pomogą zbudować nam 
wizerunek potwora. Wówczas z pewnością o wiele łatwiej 
będzie nam go zwizualizować.
Im więcej poświęcimy czasu na początku twórczego pro-
cesu, tym więcej zaoszczędzimy go podczas realizacji. Po-
twory tylko pozornie wydają się łatwiejsze i swobodniejsze 

do zaprojektowania. Naprawdę jest to temat wymagający 
sporych umiejętności. Zaprojektowanie potwora, który 
będzie przekonywujący i wiarygodny, a przy tym wzbudzi 
jakieś emocje – to nie lada wyzwanie. Dlatego warto się do 
tego przyłożyć.

II. Historia

… nie ma wątpliwości, że jest w opuszczonej kopalni. Ten 
Minotaur wszędzie porozrzucał kości, ludzkie i zwierzęce. Po-
dobno robią tak, aby zaznaczyć swój teren. One w ogóle lubią 
kości i czaszki. Daję znak Johanowi i Labrokowi, że mają po-
dejść do wejścia z prawej. Ja idę od frontu na przynętę...

Podobnie jak w przypadku projektowania postaci, także 
przy potworach ważna jest historia, jaką w sobie zawierają. 
Najczęściej widać ją w szczegółach, detalach, atrybutach, 
np. elementy pancerza zrobione są z okolicznych kamieni 
albo ozdoby ze szczątków ofiar potwora.
Warto zadbać o to, aby takiej historii było możliwie jak naj-
więcej, ponieważ bardzo podnosi to wiarygodność i dodat-
kowo integruje bestię z otoczeniem. Bardzo ważne jest, aby 
potwory nie sprawiały wrażenia na siłę doklejonych, tylko 
były integralną częścią świata, w który się zanurzamy.
Jako przykład niech posłuży nasz Minotaur. Widać, że lubi 
on czaszki swoich wrogów. W miejscu, gdzie mieszka ma  
z pewnością wiele innych czaszek i kości, z których robi 
broń i pancerz. Masz świadomość tego, że jak wejdziesz mu 
w drogę, to twoja czaszka będzie kolejną w jego kolekcji.

III. Anatomia

… Minotaury mają słaby słuch, więc ten z pewnością jeszcze  
o nas nie wie. Z wnętrza kopalni słychać chrobot. Zaczyna 
padać deszcz. Podnoszę z błota kamień i rzucam nim w ciem-

PROJEKTOWANIE 
POTWORÓW
Dlaczego niektóre potwory są tak powszechne, że nawet nie zwracamy uwagi na ich wygląd?
Jak sprawić, aby bestie były naprawdę groźne?
Jak pokonać Minotaura?
TO KWESTIA PRZEMYŚLANEGO POMYSŁU I PODEJŚCIA DO PROJEKTOWANIA POTWORÓW! 
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ną czeluść wejścia. Odgłos ucichł. 
Minotaur wygramolił się  
z legowiska. Jest wielki, ma ze 3 me-
try, dyszy, para bucha z jego nozdrzy 
– szykuje się do ataku. Wyciągam 
miecz. Deszcz siąpi coraz bardziej. 
Kątem oka dostrzegam Johana  
i Labroka składającego się do strzału 
z kuszy. Stwór podnosi z ziemi swój 
młot, tupie kopytami rozchlapując 
błoto i ryczy. Zaraz się zacznie. Byczy 
łeb pochyla się do przodu i ogromna 
masa mięśni szarżuje na mnie...

Projektując potwory warto czerpać 
inspirację ze świata roślin i zwie-
rząt. Jest tam mnogość wspania-
łych rozwiązań, które uczynią nasze 
projekty oryginalnymi i bardziej 
spójnymi.

Poruszając się w kanonie fantasy, musimy oczywiście 
bazować na pewnych kluczach wizualnych. Ork, goblin, 
wilkołak – każdy bez trudu powinien na pierwszy rzut oka 
je zidentyfikować. Na szczęście fantasy jest tak pojemną 
konwencją, że i tutaj można poszukać nowych rozwiązań. 
Warto zwrócić uwagę na kształt głowy zwierząt – wynika 
on z budowy ich czaszki.

Wielkość i osadzenie oczu, forma zębów, żuchwy – to 
wszystko decyzje, które musisz podjąć podczas projekto-
wania potwora. Nie warto ograniczać się tylko do anatomii 
ludzkiej. Jest wiele ciekawszych inspiracji. Wyobraźmy so-
bie goblina, którego głowa powstała w oparciu o konstruk-
cję czaszki zająca.

Podczas takiego projektowania ważna jest funkcja. Pamię-
tajmy, że mimo wszystko monstra powinny być wiarygodne 
– powinny sprawiać wrażenie, że „działają”. Nie traktujmy 
więc naszego potwora jak zlepka przypadkowych elemen-
tów, tylko jak łańcuch zależnych od siebie elementów, które 
wynikają jeden z drugiego. Na przykład ork, mając grubsze 
i większe niż u człowieka kości, będzie przy zbliżonym 
wzroście wyglądał potężniej. Będzie miał większe ręce, kark 
itd. Może więc nosić o wiele cięższy pancerz i używać broni, 
która dla ludzi byłaby za duża i nieporęczna.

IV. Broń i pancerz 

… Labrok zwolnił cięciwę. Pocisk miękko wbił się w kark bestii. 
Potwór pada w błotnisty szlam. Ściskam miecz i podchodzę,  
z boku nadbiega Johan z uniesionym toporem. Minotaur wyje 
z bólu i próbuje wstać. Cios miecza podcina mu kończyny,  
a topór miażdży żebra. Zarzucamy na niego sieć. Stwór wije 
się, ale kopniak go uspokaja. Jego młot zrobiony z ogromnego 
kła i solidnej gałęzi jest dla nas bezużyteczny. Spalimy go, tak 
jak i całe to miejsce.

Zatrzymajmy się chwilę przy ekwipunku. Niektóre projek-
towane przez nas stwory będą posiadały elementy ubrania, 
pancerz lub oręż. Tutaj także warto chwilę zastanowić się, 
zanim z pamięci zaczniemy wyposażać je w topory i napier-
śniki.
Dobrze jest odwzorować wizualny charakter potwora  
w pancerzu i broni. Orczy oręż łatwo  można poznać – jest 
toporny, ciężki, brudny i niedbale wykonany. Ale co w przy-
padku rynsztunku centaura? W pierwszej chwili wyposaży-
my go w łuk, kołczan strzał i dwa długie puginały. Czy jest 
to najlepsze rozwiązanie? Może warto zaprojektować jakiś 
rodzaj włóczni, w którym będą zawierały się cechy charak-
terystyczne dla rasy centaurów – pęd, lekkość i siła.

 
Kilka rzeczy, o których warto 
pamiętać projektując potwory

Poświęć trochę czasu na zaplanowanie całej formy – 
opłaci się to na etapie wizualizowania.

Warto, aby projektowany przez nas stwór „opowia-
dał” ciekawą historię (o sobie i otoczeniu, w którym 
żyje).

Nie warto ograniczać się tylko do ludzkiej anatomii. 
Czerp, ile się da ze świata zwierząt.

Projektując rynsztunek, warto, aby podbijał on ce-
chy charakterystyczne danej rasy.

Projektowanie potworów Projektowanie potworów
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W 
warsztacie panował półmrok,  
w powietrzu unosił się zapach rdzy 
i smaru. Sędziwy gnom naprawiał 
jedną z latających maszyn, która 
przechyliła szalę zwycięstwa  
w ostatniej bitwie Imperium. Wy-
konana ze starego okrętu maszyna 

świetnie nadawała się do walk powietrznych.  
– Johan, podejdź tu. – Gnom wezwał swojego pomocnika. 
– Mam pomysł, jak poprawić stabilność lotu naszego wyna-
lazku. Wirniki zostaną tylko na dolnych płatach, a na górnych 
damy dodatkowe pionowe stateczniki.  
– Konstrukcja powinna to wytrzymać – powiedział zerkając na 
poplamione plany techniczne...

I. Maszyna krok po kroku

Wielu młodych rysowników przeraża zaprojektowanie ja-
kiegoś urządzenia lub maszyny bojowej. Uważają, że takie 
techniczne konstrukcje są najtrudniejsze do narysowania. 

Kiedy mamy do zaproponowania jakąś maszynę, musimy 
dbać zarówno o to, aby sprawiała wrażenie wiarygodnej, 
jak i o to, aby ciekawie się prezentowała. Niezmiernie waż-
nym jest także fakt, żeby dana maszyna prezentowała kon-
kretny poziom rozwoju technologicznego. Rysując maszyny 
musimy wcielić się w rolę konstruktora i wzornika zarazem. 
Wyobraź sobie, że jesteś w warsztacie i masz do dyspozycji 
niemal wszystkie środki. Pomyśl, jak maszyna będzie się 
poruszać, jak osłonić ją przed atakami i jak chciałbyś, aby 
wyglądała. Spróbujmy tak zrobić.
Krasnoludzki władca polecił nam zrobić wielkie działo. 
Mamy do dyspozycji świetnych rusznikarzy, metalurgów, 
stolarzy i kogo tylko chcemy. Chcemy, aby działo wzbu-
dzało respekt wrogów, było dumne i monumentalne. Roz-
bierzmy więc projekt na czynniki pierwsze. Podstawowym 
elementem będzie lufa, nią zajmiemy się najpierw. Później 
zaprojektujemy konstrukcję z kołami, aby działo było mo-
bilne. Lufa będzie ozdobiona, a  jej zwieńczenie będzie 
przypominało rozdziawioną paszczę potwora. Olbrzymie, 
drewniane koła będą wzmacniane metalowymi wspornika-
mi. Z boku działa znajdować się będą skrzynie z pociskami.

PROJEKTOWANIE MASZYN
Dlaczego na niektóre maszyny spotykane w grach w ogóle nie zwracamy uwagi?
Jak poradzić sobie z pokazaniem technologii w danej stylistyce?
Z pomocą przyjdzie design i wzornicza myśl przemysłowa.
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II. Co to jest ten cały design

… – Dodamy jeszcze dwie pary armat na dziobie. Myślisz, że 
się nie rozleci? - Johan stuknął drewnianym młotkiem o burtę. 
– Nie ma siły, to drewno przeżyje nas obu. Jest twarde i przy 
tym dość lekkie. - Johan był niegdyś drwalem, dobrze znał się 
na obróbce drewna. 
– Dobra, przytrzymaj, tu damy mosiężne zawiasy, te kołki się 
ostatnio nie sprawdziły. Albo wypadały, albo w ogóle się klapy 
nie otwierały.
Gnomski inżynier otarł pot z czoła, wziął małą blaszkę i przy-
mierzył we wskazanym miejscu.
– Tak, teraz będzie pięknie, szkoda, że od razu tak nie zrobi-
liśmy...

Ciężko jednoznacznie odpowiedzieć, czym w przypadku 
projektowania maszyn jest design. Warto rozumieć go jako 
pewien sposób myślenia o projektowanym przedmiocie. To 
analityczne podejście do projektowania, rozbijanie bardziej 
złożonego układu na proste elementy i złożenie go  
w taki sposób, aby uzyskana forma była oryginalna, cieka-
wa i funkcjonalna. Ważne jest takie analityczne podejście 

do projektowania, gdyż w przypadku maszyn i urządzeń 
każdy element konstrukcji powinien wynikać z funkcji. Jeśli 
coś w naszym projekcie nie ma wartości funkcjonalnej, 
najlepiej to usunąć. Maszyny warto projektować w oparciu 
o bryły proste, sukcesywnie je rozwijając do bardziej zło-
żonych. Wychodząc od najprostszych kształtów możemy 
dojść do bardzo ciekawych rozwiązań. Często przed przy-
stąpieniem do projektowania warto zrobić kilka małych 
szkiców koncepcyjnych, aby określić formę. 

III. Im mniej, tym lepiej

… Johan przymocowywał nitami rurę do burty statku. 
– Może zabudujemy je czymś? - zapytał gnoma. 
– Nie. Ciąg będzie tak silny, że rury mogą popękać. Muszą 
zachować elastyczność. Inaczej maszyna nie rozwinie pełnej 
prędkości. 
– Sam nie wiem, tak blisko wirnika. Hmmm. 
– Nie bój nic, człeczyno, z tyłu zepniemy to na łożyskach i bę-
dzie pięknie...

Zazwyczaj oszczędne formy działają o wiele lepiej niż te bo-
gate i rozedrgane. W designie nie warto „krzyczeć”, aby coś 
powiedzieć. Pewne decyzje projektowe powinny opierać 
się o funkcjonalne działanie projektowanej maszyny. Dlate-
go odrzucajmy z projektu wszystko, co zbędne. Zachowu-
jąc czystość formy otrzymamy bardziej spójny  
i czytelny przekaz. Nie ważne, czy projektujemy myśliwiec 
w stylistyce science-fiction czy goblińską machinę oblężni-
czą w realiach fantasy – zawsze warto pamiętać o zasadzie 
FORMA WYNIKA Z FUNKCJI. Najprostsze rozwiązania są naj-
lepsze. Oszczędne formy o wiele lepiej się sprawdzają niż te 
przekombinowane.

IV. Historia

… – Pamiętam, jak robiłem pierwszą maszynę latającą – po-
wiedział inżynier dokręcając płaską śrubę przy wirniku. - Zaraz 
po starcie całość tak się zaczęła gibać, że pilot się porzygał he, 
he, he, ale to była heca. Biedak z tego wszystkiego nie mógł 
wylądować. 
– Stateczniki? Były za małe? - Zapytał Johan 
– Dokładnie, o wiele za małe. Teraz to wiem i jestem pewien,  
że maszyna poleci równo. Wówczas robiłem w gacie ze stra-
chu. Wiesz, ta rufa pamięta jeden z okrętów Cesarskiej floty. 
Jak ja nie lubiłem łatania tych statków...

Maszyny są wspaniałymi nośnikami do opowiadania histo-
rii. Warto zadbać o to, aby za ich pomocą opowiedzieć jak 
najwięcej o właścicielach, ale i o samej maszynie. Posłużmy 
się dla przykładu goblińską armatą. Wszystkie uszkodzenia, 
próby reperacji, trofea itd. są ciekawymi wątkami niosącymi 
historię przedmiotu. Należy pamiętać o tym, że maszyna, 
którą dopiero projektujemy, ma już swoją przeszłość i po-
winniśmy zadbać o to, aby pokazać jej możliwie najwięcej. 
Im ciekawsza będzie historia, tym szybciej odbiorca wejdzie 
w prezentowany świat i łatwiej w niego uwierzy.

V. Stylistyka

… Gnom odłożył klucz do śrub, przetarł czoło i popatrzył na 
statek. 
– Dobra, naprawione. Na dzisiaj mamy fajrant. Jutro czekają 
nas jeszcze takie dwa. Jeden z podziurawioną burtą, a drugi  
z popalonymi płatami. Idziemy.
Obaj wyszli z warsztatu, gdzie wśród zapachu rdzy i smaru 
została piękna maszyna latająca. Gotowa do lotu.

Bardzo ważna jest stylistyka, w której projektujemy. Jeśli 
dominują w niej kolce, kąty ostre i proste, powinniśmy to 
kontynuować w projektach maszyn. Maszyny nie mogą być 
czymś obcym dla danej rasy czy krainy. Urządzenia powin-
ny stanowić spójną rodzinę stylistyczną z innymi elementa-
mi przedstawianego świata. 
Podczas projektowania warto inspirować się światem roślin 
i owadów. Sprawdza się to zwłaszcza przy science-fiction. 
Zaobserwuj, jakie kształty i podziały tam występują, w jaki 
sposób się powtarzają i w jakich są relacjach. Po takiej anali-
zie da się zauważyć, że są to wszystko proste elementy, któ-
re tworzą wspaniałe formy. Wielu projektantów wzornictwa 
przemysłowego z doskonałym skutkiem czerpie inspiracje  
z natury. My także powinniśmy – znacznie ułatwi to 
i przyspieszy naszą pracę, a projekty uczyni ciekawymi  
i przekonywującymi, a o to przecież chodzi.
 

 

Kilka rzeczy, o których warto 
pamiętać projektując maszyny
Zawsze rozkładaj maszynę na proste elementy,  
z których się składa. Dbaj o każdy detal, ale miej  
także na uwadze całościowy kształt.

Forma wynika z funkcji. Nie wahaj się usuwać  
niepotrzebnych elementów.

Dbaj o czystość formy, im mniej ozdobników,  
tym lepiej.

Inspiruj się formami zaobserwowanymi w naturze.

Projektowanie maszyn Projektowanie maszyn
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PROJEKTOWANIE 
OTOCZENIA
Dlaczego niektóre lokacje w grach są nijakie 
albo mało wiarygodne?

Jak sprawić, aby gracz zafascynował się krainami, 
które przemierza?

Trzeba wczuć się w projekt i zadbać o to, 
aby prezentowane światy były wyraziste.
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J
ohan ściągnął cugle. Wierzchowiec zatrzymał się  
i pokręcił łbem. 
- Zgubiłem drogę, do diaska. – powiedział jeździec 
rozglądając się wokoło.
Ścieżka ustąpiła miejsca leśnym zaroślom, które 
pochłonąwszy ją stały się gęstwi-
ną nie do pokonania.

- Jeśli przed zmrokiem nie uda mi się wyje-
chać z lasu, będę musiał w nim nocować, co 
nie byłoby miłe, biorąc pod uwagę tutejsze 
Trolle.
Człowiek zawrócił konia i pojechał na połu-
dnie w stronę rozstajnych dróg.
- Nadłożę nieco drogi, ale przynajmniej dotrę 
do miasta przed zmierzchem. Muszę dostar-
czyć tę przesyłkę, a nie sposób przedrzeć się 
przez te chaszcze.
Z zachodu dobiegło przeciągłe wycie, po nim 
kolejne i następne.
- Wilki, cała wataha. Zwietrzyły mnie. Szyb-
ciej, jeeeeaa!

I. Atmosfera

Podczas projektowania otoczenia najważniejsza jest atmos-
fera cechująca daną krainę. Warto zastanowić się, czy dane 
otoczenie ma być przyjemne dla gracza czy może mroczne 
i ponure. Tworząc każdy element krajobrazu, wciąż trzeba 
odpowiadać sobie na pytanie, jak będzie on odbierany 
przez gracza. Każdy detal – taki jak kamień przydrożny, 
kolor liści na drzewie, skały – będzie miał wpływ na ogólne 
wrażenie. Dlatego trzeba dołożyć wszelkich starań, aby 
zbudować odpowiednią atmosferę. Jak to zrobić? Musimy 
posłużyć się kilkoma zabiegami.

II. Plan 

Wyobraźmy sobie, że mamy zaprojektować drogę do jakie-
goś świata fantasy. 
Jest to miejsce, które często samo w sobie nie przedstawia 
się interesująco. Musimy więc uczynić je ciekawym. Po 
pierwsze zastanówmy się, jaki klimat powinien towarzyszyć 
takiej lokacji. Powiedzmy, że miejsce to ma być dość neutral-
ne, ale i nieco dramatyczne. Przed graczem zostanie posta-
wione pytanie dokąd ta droga prowadzi. Dodajmy do tego, 
że nasza droga jest miejscem raczej smutnym – od tego mo-
mentu zaczyna się coś nowego, nieznanego graczowi. 
Aby uczynić lokację ciekawą, musimy ją wyposażyć  
w elementy, które będą przyciągały uwagę. Mają być one 
nośnikami atmosfery, którą sobie określiliśmy. Dodajemy 
więc ciekawy kamień przydrożny, w oddali strumień i most. 
Na dalszym planie umieścimy ruiny jakiegoś budynku 
(może starego zamku).

Mając już komplet elementów zaczynamy planować całą 
okolicę. Kilka szybkich szkiców pozwoli nam umieścić 
wszystko w przestrzeni. Warto zadbać o wzajemne relacje 
przedmiotów. Należy pamiętać o tym, że jeśli wszystkie ele-
menty umieścimy zbyt blisko siebie, wówczas uwaga od-

biorcy będzie skupiać się w jednym miejscu. Jeśli zaś zbyt 
oddalimy je od siebie, to gracz nie zwróci specjalnie uwagi 
na żadną część lokacji. Tutaj ważny jest balans i prowadze-
nie oka, np. od przydrożnego kamienia wzdłuż drogi i dalej 
do mostka i strumienia. Musimy dokładnie zaplanować, 
gdzie mają być punkty skupiające uwagę i dlaczego. Warto 
pomyśleć nieco o kompozycji.

III. Kompozycja 

Projektując lokację należy myśleć o niej trójwymiarowo. 
Gracz będzie mógł oglądać ją z różnych stron i z każdej 
musi ona wyglądać tak samo dobrze. Dlatego musimy 
zadbać o to, aby w wielu miejscach znajdowało się coś 
ciekawego. Jeśli zbytnie nagromadzenie elementów skupi 
uwagę w jednym miejscu, inne zostaną wówczas pominię-
te. Dlatego mądrze ustawmy wszystko na naszej scenie, 
rozkładając ciężar i wielkość elementów tak, aby uzyskać 
pożądany efekt.

Wilki chyłkiem mknęły między drzewami, zwinnie poruszając 
się po gęstym lesie. Jeździec gorączkowo popędzał konia, spo-
glądając przez ramię.
- Dogonią mnie, nie uda mi się uciec – pomyślał i wyciągnął 
miecz.
Las przerzedził się nieco, ukazując w oddali strumień. Szary 
wilk warknął i skoczył do nogi jeźdźca. Ten ciął mieczem tro-
chę na ślepo, ale trafił. Skowyt i włochata sylwetka przekozioł-
kowała na bok. 
- Skok przez strumień i już będzie widać rozstaje.
Kolejny wilk dopadł zadu wierzchowca, a następny nogi Joha-
na. Człowiek siekł mieczem jak oszalały. Koń rżał i pędził przed 
siebie. Oba uczepione wilki spadły.

IV. Detale

Kiedy mamy już wszystko zaplanowane, a elementy są od-
powiednio ustawione, wybieramy jeden ze szkiców i rozwi-
jamy go. Ważne jest, aby niektóre elementy krajobrazu po-
traktować ze szczególną dokładnością i zaangażowaniem  
– wówczas zwrócą one uwagę gracza i zatrzymają na chwi-
lę. Często przejściu z jednej lokacji do drugiej towarzyszyć 
ma tak zwany efekt „wow”. Najprościej zbudować go na 
zasadzie kontrastów. Na przykład przejście z ciasnego 
miejsca do bardzo przestronnego, z ciemnego i mrocznego 
do rozświetlonego i bajkowego. Nie każda scena powinna 
robić takie wrażenie, ale na pewno każda powinna posia-
dać jakiś klimat. My zbudujemy klimat za pomocą detali. 
Ciekawy, nadgryziony zębem czasu kamień, stary mostek 
nad strumieniem, ruiny w tle – te wszystkie elementy będą 
„opowiadały” historię tego miejsca. Można także rozwinąć 
storytelling i bardziej zagłębić się w to, co się kiedyś działo 
w tym miejscu. Właśnie szczegóły są świetnymi nośnikami 
takich opowieści.

V. Paleta barw

Należy zwracać szczególną uwagę na barwy, jakich uży-
wamy. Mają one ogromny wpływ na to, jak dane miejsce 
będzie postrzegane. Jeśli lokacja ma być przyjemna, zasto-
sujmy ciepłe kolory w subtelnym zestawieniu, jeśli gracz 
ma czuć niepokój, niech dominują barwy zimne, podbite 

kontrastami. Warto w początkowej fazie ustalić sobie paletę 
barw składającą się z kilku (trzech, czterech) kolorów głów-
nych i paru dodatkowych. Takie zestawienie sprawi,  
że scena będzie jednorodna i spójna. Jeśli od samego po-
czątku nie ograniczysz sobie ilości używanych barw, wów-
czas zapanuje chaos i całość będzie mało wiarygodna.

- Już widać ogień przy kapliczce, tam mnie nie dostaną.
Ranny wierzchowiec z trudem pokonywał kolejne metry. 
Johan obrócił się i spojrzał za siebie. Wilki zaprzestały pości-
gu. Las był tu rzadki, a po chwili zamknął się, wypuszczając 
uprzednio jeźdźca na polanę, gdzie przy małej kapliczce krzy-
żowały się drogi.
- Uff, udało się. Teraz ścieżką na zachód i niebawem będę na 
miejscu.

VI. Perspektywa

Projektując wszystko na płaskiej powierzchni, niezmier-
nie ważna jest perspektywa. Dlatego zawsze na początku 
ustal sobie linię horyzontu i punkty zbiegu (dwa lub trzy 
w zależności od potrzeb). Pomoże ci to określić odległości 
pomiędzy obiektami i ich relacje wielkości. Rysując każdy 
element zawsze sprawdzaj, czy jest on prawidłowo osadzo-
ny w perspektywie.

Kilka rzeczy, o których warto 
pamiętać projektując otoczenie

Zawsze staraj się zbudować odpowiednią atmosferę.

Planuj i myśl trójwymiarowo.

Zadbaj o detale przykuwające oko.

Ogranicz odpowiednio paletę barw.

Pamiętaj o perspektywie.

Projektowanie otoczenia Projektowanie otoczenia



28 29

PROJEKTOWANIE 
WNĘTRZ 
BUDOWLI
Dlaczego niektóre wnętrza w grach są nieciekawe 
i mało charakterystyczne?

Jak sprawić, aby gracz zapamiętał lokacje i chętnie 
do nich wracał?

Trzeba stać się architektem i projektantem wnętrz 
zarazem.
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J
ohan wszedł do tawerny. W środku panował pół-
mrok. Rozświetlał go ogień z kominka i świec przy-
czepionych do wiszącego u sufitu koła sterowego, 
pełniącego funkcję żyrandola. Dało się poczuć woń 
piwa i egzotycznego tytoniu, jaki marynarze często 
sprowadzali z dalekich wysp. Z kątów tawerny do-
chodziły szmery rozmów. 

– Johan, stary druhu, jakie licho przywiało cię do tej speluny? 
– usłyszał za plecami. Odwrócił się i dostrzegł barczystego 
korsarza o imponującej brodzie. 
– Carl, ty zgrzybiały wilku morski, jak miło cię widzieć. Obaj 
uścisnęli się i usiedli przy szynkwasie, za którym krzątał się 
wielki, wąsaty karczmarz w poplamionym fartuchu. 
– Opowiadaj, co się z tobą działo. Słyszałem, że ostatnio polo-
wałeś na południu na potwory...

I. Planowanie przestrzeni

Podczas projektowania wnętrz budowli najważniejsze są 
trzy sprawy. Po pierwsze: zbudowanie charakterystycznej 
atmosfery danego pomieszczenia bądź grupy pomieszczeń. 
Po drugie: zaprojektowanie odpowiedniego oświetlenia. Po 
trzecie: kontynuacja klimatu otoczenia - na przykład, jeśli 
mamy do czynienia z twierdzą na skałach, to powinna ona 
nawiązywać do tego, co znajduje się na zewnątrz.

Pracę nad wnętrzem warto rozpocząć od określenia, gdzie 
znajduje się dany budynek. Wyobraźmy sobie, że mamy 
zaprojektować portową tawernę w ubogiej dzielnicy. Niech 
nasza tawerna obfituje zatem  
w elementy związane z morzem. Ale nie może być zbyt ele-
gancka. Powinna być esencją całej dzielnicy. Trzeba zasta-
nowić się, jak będzie wyglądał nasz budynek z zewnątrz  
- w którym miejscu będą okna, drzwi, słupy konstrukcyjne  
i komin. Elementy te wpływają zarówno na światło, jak  

i rozmieszczenie ścian, a co za tym idzie na cały układ prze-
strzenny. Projektując wnętrze, warto co jakiś czas wyjść na 
zewnątrz. Można zacząć od naszkicowania widoku z góry, 
który będzie pełnił funkcję „mapki”. Na niej ustalimy odle-
głości i wielkości elementów. 
Następnie ustawiamy „kamerę” w kilku miejscach i roz-
rysowujemy parę takich ujęć. Wybieramy jedno z nich 
i budujemy całą strukturę posiłkując się perspektywą. 
Najlepiej sprawdza się prosta perspektywa z jednym lub 
dwoma punktami zbiegu. Aby ułatwić sobie pracę, można 
użyć wcześniejszej „mapki” jako podłogi i sufitu. Oczywiście 
powinna ona być przekształcona zgodnie z przyjętą per-
spektywą. Wówczas łatwiej można ustawić poszczególne 
elementy. 
Na tym etapie warto określić sobie, jaki klimat będzie pano-
wał w projektowanej lokacji. 
Przyjmijmy, że nasza tawerna będzie dość ciasna i surowa, 
jeśli chodzi o wyposażenie.
Bardzo dobrą praktyką jest wielopoziomowość, więc wszel-
kiego rodzaju galerie, podwyższenia i półpiętra bardzo 
fajnie spotęgują wrażenie przestrzeni.

II. Detale 

 
– … Tak, dołączyłem do grupy łowców potworów. Czyściliśmy 
tamtejsze lasy ze wszelkiego plugastwa. – Johan usłyszał 
szmer w kącie. Spojrzał i zobaczył szczura biegnącego wzdłuż 
drewnianej ściany. Człowiek splunął i rzucił w zwierzę kawał-
kiem suchego chleba. 
– Psia krew, co za paskuda. Słuchaj Carl, mam nadzieję, że to 
nie przypadek, że się spotkaliśmy właśnie tutaj, po tylu latach. 
Planuję wyruszyć na jedną ze Smoczych Wysp i potrzebuję 
okrętu z kapitanem i załogą. 
– Mój drogi przyjacielu, lepiej nie mogłeś trafić  
– uśmiechnął się korsarz ukazując rządek złotych zębów. – Ale 
lepiej nie rozmawiajmy o tym tutaj  – ściszył głos – wiesz, teraz 
zrobiło się głośno o Smoczych Wyspach. Mam tu na górze 
wynajęty pokój. Nie jest zbyt czysty, ale będzie można poga-
dać w spokoju...

Kiedy mamy pewność, że całość jest poprawnie skonstru-
owana, zadbajmy o detale. Niech pojawią się elementy, 
które nadadzą niepowtarzalną atmosferę miejsca. W przy-
padku naszej tawerny będą to elementy statków, rybie łby, 
beczki i liny. Zadbajmy o to, aby odbiorca mógł „czytać” 
nasz projekt. Niech nacieszy oko mnogością elementów. 
I jeszcze jedna ważna sprawa: całe wnętrze powinno 
„opowiadać historię”. Niesamowite przygody, brawurowe 
polowania, mroczne tajemnice, gorące romanse, szemrane 
interesy – wnętrze powinno rozbrzmiewać echem tego 
wszystkiego. To jest moment, w którym warto przesadzić  
z ilością detali. Poszczególne elementy muszą być ze sobą 
w interakcji.

Kiedy mamy już opanowany klimat całości, zabieramy się za 
wyrenderowanie wnętrza. 

III. Punkty przyciągające uwagę

Wychyliwszy po kuflu rozwodnionego piwa obaj mężczyźni 
udali się ku schodom prowadzącym na górę. Mijali łby wiszące 
na ścianie jako trofea. Johan, podziwiając ich wielkość i roz-
staw szczęk, zastanawiał się, jak to możliwe, aby złapać takie 
monstra. Przed oczyma miał sceny walk z tymi morskimi po-
tworami, które z pewnością przypłacił życiem niejeden śmia-
łek. Schody były krótkie i kończyły się ozdobną balustradą. 
Z góry widać było całą salę. Johan skonstatował, że izba jest 
znacznie mniejsza niż wydawało mu się do tej pory. Dopiero 
teraz poczuł delikatny zapach kadzidła, który unosił się pod 
sufitem. 
– To pewnie, aby odstraszyć te szczury – pomyślał i podążył za 
swym towarzyszem w stronę pokoju...  

Światło buduje atmosferę. Dlatego należy dobrze przemy-
śleć, jakie są jego źródła, natężenie, barwa i co powinno być 
oświetlone, a co pozostać w mroku. Dobrze zaplanowane 
oświetlenie jest podstawą do dalszego projektowania. Ono 
także potęguje wrażenie przestrzeni.

Podobnie jak w przypadku innych projektów, warto zasta-
nowić się nad rozkładem punktów skupiających uwagę 
(focal points). Zaplanujmy, jak oko widza ma krążyć po na-
szym wnętrzu. Najłatwiej takie punkty osiągnąć za pomocą 
kontrastów - zestawiając mocne światła w ciemnym otocze-
niu lub duży element w sąsiedztwie małych. Bardzo dobrze, 
jeśli oko widza pokrąży po wnętrzu i kilka razy wróci do 
miejsca, z którego zaczęło.

Najgorszą rzeczą, jaka niestety niekiedy się przydarza 
podczas projektowania wnętrz do gier wideo, to uczynić 
lokację nijaką, niczym się niewyróżniającą, nudną i „prze-
zroczystą”. Zadbajmy o to, aby w miejscu, które projektuje-
my, dużo się działo. Niech gracze zapamiętają paletę barw, 
ciekawe schody czy oryginalne detale.

Weszli do małego pokoiku. Carl zapalił naftową lampkę. Jo-
han rozłożył na stole starą pożółkłą mapę. Powodził chwilę 
palcem i wskazał jakiś punkt. 
– Tutaj muszę się dostać. 
– Hmmm... trudna sprawa, ale nie niemożliwa. Sama prze-
prawa przez Morze Ostrzy będzie dość niebezpieczna. Ale 
powiedz, co się właściwie teraz dzieje na tych Smoczych Wy-
spach? 
– Zgoda, ale nie tym razem. To temat na zupełnie inną opo-
wieść.

Kilka rzeczy, o których warto 
pamiętać projektując wnętrze
Zawsze staraj się zbudować odpowiednią atmosferę.

Planuj przestrzeń myśląc o oświetleniu.

Zadbaj o detale przykuwające oko.

Wnętrze powinno nawiązywać do otoczenia, w któ-
rym się znajduje.

Niech lokacja rozbrzmiewa echem wspaniałych hi-
storii.

Projektowanie wnętrz budowli Projektowanie wnętrz budowli
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J
ohan chwycił stylisko topora. Przez chwilę ważył 
go w dłoniach, po czym zrobił zamach. Poprawił 
kolczugę, krótki miecz przy pasie i wyszedł na plac. 
Reszta żołnierzy z oddziału toporników już tam 
stała. Za chwilę miała się zacząć odprawa. Johan 
wraz z dziewiątką innych służył pod Grachem 
– krasnoludzkim dziesiętnikiem, który w całym 

Imperium uchodził za bohatera. O bitwach, w których brał 
udział krążyły już legendy, a to, jak potrafił robić toporem było 
inspiracją dla wielu młodych i starych toporników.
Grach stanął przed swoimi żołnierzami. Był szerokim w ba-

rach krasnoludem, a swój wielki topór bojowy trzymał od 
niechcenia jakby był zabawką. Wydał kilka rozkazów swojemu 
oddziałowi i ruszyli. Mieli zrobić rutynowy patrol na zachód od 
stanicy. Żołnierze byli spokojni, wierzyli w swojego dowódcę. 
Wiedzieli, że wyciągnie ich z każdej opresji. Był przecież boha-
terem.

I. Bohater powinien się wyróżniać

Projektując postać bohatera, należy pamiętać o tym, aby 
wyróżniał się on na tle innych postaci. Nawet będąc  
w tłumie powinien być rozpoznawalny. Warto więc już na 
etapie szkicu  nadać mu cechy szczególne, które uczynią go 
zauważalnym.
W przypadku gry komputerowej bohaterowie różnią się od 
przeciętnych NPC’ów właśnie po to, aby gracz zwrócił na 
nich uwagę.
Bez względu na to, czy nasz bohater jest antagonistą czy 
protagonistą powinien być wyposażony w elementy, które 
spowodują, że będzie on traktowany wyjątkowo.

II. Bohater powinien być przesadzony

Johan zatrzymał się wraz z odziałem. Stali w niewielkiej kotli-
nie, swoją drogą miejscu idealnym na zasadzkę. Grach z nie-
pokojem się rozglądał i mocno wciągał powietrze nosem.
– Gobliny, blisko. Szybko! Wszyscy na urwisko!
Dopiero teraz Johan usłyszał charakterystyczne odgłosy go-
blińskich zwiadowców. Cały oddział toporników wspiął się na 
urwisko, w momencie, kiedy z lasu wybiegli siepacze.
– Murem, murem! – krzyczał Grach – trzymać szyk!
Gdyby w porę nie wyprowadził żołnierzy z kotliny, z pewnością 
wrogowie zasypaliby ich tam strzałami z łuków. Topornicy 
odpierali ataki i postępowali naprzód. Krasnolud ze swym 
toporem zdawał się być maszyną. Rąbał przeciwników na pół 
wraz z pancerzem. Omijał  sztychy i ciosy, co chwilę pozbawia-
jąc głowy kolejnego goblina.
Oddział zielonoskórych wycofał się i rozpierzchł w lesie.

PROJEKTOWANIE 
POSTACI BOHATERÓW
Jak uczynić postaci bohaterów wyjątkowymi?
W jaki sposób zabrać się za projektowanie wyróżniających się postaci?
Należy przesadzać, ale w kontrolowany sposób.

Elementy, którymi łatwo  
wyróżnić bohatera
1. fryzura

2. ekwipunek

3. przesadzone atrybuty

4. wyjątkowy design



34 35

To, co niemożliwe dla zwykłej postaci, dla bohatera jest 
normą. Warto przesadzić z niektórymi elementami wyposa-
żenia takiej osoby, np. pancerz zbyt ciężki i gruby dla zwy-
kłego śmiertelnika czy za wielki topór. Mamy do czynienia 
z bohaterem, a w takim przypadku prawa fizyki dają się 
naginać. Trzeba jednak zrobić to w sposób kontrolowany 
i z umiarem (nawet bohaterowie mają gdzieś granicę wy-
trzymałości). Należy pamiętać, że to dzięki bohaterom świat 
gier jest wyjątkowy i gracze chcą się w niego zanurzać. Nie 
zawiedźmy ich i nie twórzmy bohaterów nijakich, przecięt-
nych i nieciekawych. Współcześni bohaterowie mają skazę, 
kryją w sobie jakieś tajemnice i to czyni ich jeszcze bardziej 
atrakcyjnymi. 

III. Atrybuty i storytelling

Johan wiedział, że gobliny wrócą i że będzie ich więcej. Odział 
toporników przygotowywał się. Grach wydał rozkaz sprowa-
dzenia posiłków ze stanicy i właśnie wycierał swój oręż  
z posoki. Wspaniałe dwustronne ostrze nie przypominało 
przydziałowych toporów. Było wykute przez krasnoludy, da-
leko na wschodzie w górach. Naramienniki dowódcy także 
były wyjątkowe, za wielkie dla ludzi i z pewnością za ciężkie. 
Grach, jak wielu krasnoludów, trafił do stanicy ze swoim ekwi-
punkiem, znacznie lepszym od tego, co było w koszarowej 
zbrojowni.

Projektując postać bohatera, wyposażcie go w atrybuty, 
które będą opowiadać o nim jak najwięcej. Wszelkie szczer-
by, ślady po bitwach na broni, przeszycia na ubraniu, skuw-
ki i nity na innych elementach – to wszystko fajne nośniki 
opowieści. Za ich pomocą możemy sprawić, że bohater 
będzie bogaty lub ubogi, dumny lub skryty. Już na etapie 

projektu starajmy się opowiedzieć jak najwięcej historii. 
Dzięki temu nasz bohater będzie wyjątkowy i z pewnością 
pozostanie w pamięci graczy na dłużej. 

IV. Typy bohaterów

Następny atak goblinów odbył się kilka godzin później. Topor-
nicy długo stawiali opór. Grach był dowódcą, który doskonale 
znał swoich żołnierzy, wiedział, ile są w stanie wytrzymać. 
Sam też nie próżnował, pomimo strzały tkwiącej w jego ramie-
niu, był jak huragan. Straszliwie siekł wrogów. Kiedy z garni-
zonu przybyły posiłki, jedenastoosobowy oddział  toporników 
powalił prawie pięćdziesięciu goblinów. Grach był bohaterem, 
który dokładnie wiedział, co ma robić.

Można wyróżnić 3 typy bohaterów. Najłatwiej będzie omó-
wić to na przykładzie.
Wyobraźmy sobie, że wioskę nęka wilkołak. Wieśniacy po-
stanawiają wynająć bohatera, aby pozbyć się zagrożenia.

Bohater reaktywny będzie chodził bez celu, popyta ludzi 
i podejmie jakąś akcję dopiero wówczas, kiedy ktoś po-
pchnie go do działania. Wówczas zastawi sidła, poprosi 
miejscowych o pomoc itd.

Bohater aktywny sam podejmie działania. Będzie tropił, 
badał i przygotuje się przed walką. Cały czas będzie działał.

Bohater nadaktywny popędzi w nocy do lasu, dorwie wilko-
łaka, przegryzie mu gardło i jeszcze zdąży odwiedzić córkę 
miejscowego młynarza.

Dbajmy o to, aby każdy nasz bohater posiadał cechy boha-
tera aktywnego lub nadaktywnego. Nie pozwólmy, aby był 
nudny i wtórny. Warto o to zadbać już na etapie projekto-
wania warstwy wizualnej.

Bohater powinien:
1. wyróżniać się z tłumu

2. być przesadzony

3. opowiadać ciekawą historię

4. być aktywny

Projektowanie postaci bohaterów Projektowanie postaci bohaterów
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STORYTELLING 
– NARRACJA 
W ILUSTRACJI
Jak sprawić, aby twoje ilustracje były ciekawe, 
a odbiorcy chcieli oglądać je dłużej i częściej?

W jaki sposób zaangażować i „wciągnąć” widza 
w twoje prace?

Jak rysować i tworzyć koncepty do coraz większych 
i wspanialszych projektów?

NALEŻY OPOWIEDZIEĆ ŚWIETNĄ HISTORIĘ!
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Z
amykałem konwój. 
Kiedy ostatni wóz wjechał na most, poczułem 
mrowienie na karku. Zerknąłem na Ogera, 
on także coś wyczuł, mocniej ścisnął w dłoni 
młot. Odwróciłem się. Coś zaszeleściło  
w lesie. Zanim zdążyłem złożyć się do strzału, 
z lasu wyłonili się zielonoskórzy. Dużo ich, 

cała chmara uzbrojonych w krótkie łuki i zakrzywione szable. 
Pierwsza strzała świsnęła obok mojego ucha, nim wypaliłem  
z rusznicy w tych zawziętych drani...

I. Opowiem wam fajną historię

Dobry obraz jest jak wciągająca opowieść. Przykuwa uwagę 
odbiorcy i na długo pozostaje w jego głowie. Każda ilustra-
cja, concept art, projekt itd. powinny być nośnikami cieka-
wych historii. Wówczas z pewnością będą się wyróżniać  
i robić wrażenie. 
Widzieliście wiele razy ilustrację o niczym? Świetnie nama-
lowany obrazek, bez pomysłu? Koncept postaci, która jest 

nijaka, „przezroczysta”? Takie przedstawienia zapomina się 
po chwili. Braku idei nie uratuje nawet świetny warsztat.
Jeśli macie pomysł, to postarajcie się go jak najciekawiej 
opowiedzieć, czyli namalować.

Obraz, w przeciwieństwie do tekstu, nie jest „czytany” od le-
wej do prawej strony. To wy jako artyści planujecie ścieżkę, 
po której będzie poruszało się oko widza. Od punktu 1 do 2, 
3, 4... itd. Tworząc taką mapę, projektujecie doświadczenie 
odbiorcy. Planujecie, jak widz będzie się czuł w waszej opo-
wieści i jakie emocje będą temu towarzyszyły. Nieważne, 
czy będzie on bohaterem, czy tylko świadkiem wydarzeń. 
Ważna jest tylko jedna rzecz – opowieść musi być ciekawa.
Podstawą do tego jest pomysł i sposób, w jaki o nim opo-
wiemy. To dwa kluczowe elementy w budowaniu narracji. 
Znacie z pewnością ludzi, którzy wspaniale gawędzą. Na-
wet jeśli temat nie jest zbyt interesujący – sposób, w jaki  
o nim mówią sprawia, że chce się ich słuchać. Angażujemy 
się w taką opowieść, jesteśmy ciekawi, co będzie dalej. Opi-
sy, często bardzo plastyczne, sprawiają, że widzimy i czuje-
my wszystko, doskonale pobudzają naszą wyobraźnię. 
Bywają także osoby, które nie potrafią snuć ciekawych opo-

wieści. Nawet niezwykle atrakcyjny temat potrafią spłasz-
czyć. Zniechęcą każdego słuchacza.

Ważne jest, aby w swoją opowieść zaangażować odbiorcę. 
Niech jego oko pokrąży po ilustracji, dostrzeże wątki,  
a mózg  złoży fabułę w całość. Wyobraźnia zacznie to inter-
pretować, a widz odczuwać emocje. Jeśli tak się stanie to 
znaczy, że jesteśmy wyśmienitymi gawędziarzami, a nasze 
prace wryją się w świadomość publiczności. 
Jak tego dokonać? Bardzo pomocne jest planowanie.

II. Planowanie historii

 
Zanim ustalimy główny punkt skupienia i zorganizujemy 
przestrzeń na naszej ilustracji (pierwszy plan, drugi i tło), 
warto przyjrzeć się naszej historii z boku. 
Historia, którą oko (czyli widz) odczytuje, wcale nie musi 
być opowiedziana chronologicznie. 
Warto zacząć od środka, później pokazać, co było wcze-
śniej, wrócić znów do środka, a potem wskazać końcówkę 
(lub kierunek w jakim zmierza). 
Wyobraźmy sobie następującą sytuację - gobliny zaatako-
wały krasnoludzką karawanę.

(Kolejność opisu odpowiada kolejności odbierania obrazka 
okiem widza.)  
- Na ilustracji widzimy walkę krasnoludów z goblinami  
- to środek opowieści. 
- Atrybuty krasnoludów wskazują na to, że stanowią one 
ochronę wozów, czyli jadą z towarem (może jadą z krusz-
cem z kopalni). Akcja dzieje się na pustkowiu, czyli przebyli 
już szmat drogi, są zmęczeni podróżą - to początek historii. 
- Gobliny przygotowały zasadzkę i przystąpiły do ataku  
- to znów środek opowieści. 
- Walka trwa, jeden z krasnoludów strzela z rusznicy w prze-
ciwników, raniąc ich. Krasnoludy alarmują resztę kompa-
nów - tutaj zagłębiamy się w szczegóły. 
- Gdzieś z boku widać goblina, który mierzy z łuku do rusz-

nikarza. Najprawdopodobniej trafi go i ten umrze - tutaj 
zapowiadamy co (być może) się  wydarzy. 
- Zaalarmowane krasnoludy powoli reagują - tutaj znów 
wracamy do środka opowieści. 
- Jeszcze ten gobliński łucznik, z pewnością trafi rusznika-
rza, który aktualnie jako jedyny stawia opór - ponownie 
zajawka końcówki. 
 
Przeanalizujmy teraz, jak można poprowadzić oko widza po 
takiej ilustracji. 
1. Odbiorca najpierw widzi główny punkt skupienia (focal 
point), czyli najprawdopodobniej rusznikarza strzelającego 
w grupę goblinów (to główny bohater opowieści).  
2. Potem dostrzega ubiór i przedmioty krasnoludów (do-
starczamy informacji - to najemnicy chroniący karawanę). 
3. Oko wędruje do celu krasnoludzkiego strzelca – dociera 
do grupy goblinów.
4. Jeden z goblinów mierzy z łuku do naszego bohatera. 
Oko widza powraca więc do głównego punktu.
5. Trwa walka. Teraz widz zawiesza się tutaj na dłużej. Widzi, 
że jeden z krasnoludów alarmuje inne.
6. Krasnoludy odwracają się w stronę walczących.

Jak tworzyć punkty skupiające 
uwagę?

Ludzkie oko zawsze bardzo skutecznie dostrzega 
kontrasty. Dlatego za ich pomocą łatwo można przy-
ciągnąć wzrok. Kontrast należy jednak rozumieć 
dość szeroko – jako obszar, gdzie stykają się dwie 
różne jakości. 

Poniżej kilka przykładów.

Storytelling – narracja w ilustracji Storytelling – narracja w ilustracji
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7. Ponownie wracamy do głównego punktu – rusznikarza.
8. Teraz, kiedy widz zapozna się z wydarzeniami, pozwólmy 
mu nieco odetchnąć i opowiedzmy o otoczeniu.
9. Wykorzystując chwilowe rozluźnienie, zaprezentujmy do-
kładniej postaci. Jak są ubrane, w jakie atrybuty zostały wy-
posażone, jaki mają charakter. To bardzo podbija opowieść.  
10. Ostatecznie dobrze się stanie, jeśli oko trafia do punktu, 
z którego zaczęło.  

 
Można by tę historię opowiedzieć inaczej. 
Głównym punktem jest goblin ukryty w krzakach, mierzący 
z łuku do rusznikarza, który walczy z goblinami. 
Ale to byłby koniec opowieści. Goblin, łuk, rusznikarz, walka 
i tyle. Oko to wszystko dojrzy, połączy i .... koniec. 

Przy angażowaniu uwagi odbiorcy ważne są dwie sprawy:

1. Starajmy się utrzymać możliwie długo wzrok widza na 
ilustracji, ale nie pozwólmy mu się zmęczyć. Ma się dobrze 
bawić „czytając” historię, którą mu opowiadamy. Jeśli się  
w trakcie zniechęci, nie dotrwa do końca. 
 
2. Ludzki mózg dąży do jak najszybszego zebrania wszyst-
kich informacji, jakie mu podamy. Jeśli czegoś zabraknie, 
będzie szukał. Jeśli nie znajdzie, zinterpretuje całość na 
podstawie zebranych danych. 
Dobrze jest nie podawać wszystkiego „na tacy”. Niektóre 
elementy (wątki) warto tylko zasygnalizować. Wówczas 
mózg widza włączy akcelerator wyobraźni i dookreśli sobie 
całość.  
Warto być wymagającym w stosunku do odbiorcy, zwrócić 
jego uwagę, skupić myśli. 
Tak naprawdę każdy obrazek sprzedaje emocje. Im więcej 
widz ich odczuje podczas oglądania, tym lepiej.

- ... Trafiony goblin zawył i złapał się za łeb. Huk wystrzału 
zwrócił uwagę pozostałych najemników. Horg zadął w róg 
na alarm. Pomiędzy kłębami dymu z rusznicy, dostrzegłem 
jednym okiem goblina, który celował  we mnie z łuku. Paskud-
ny pokurcz, wiedziałem, że mnie trafi. Z takiej odległości nie 
mógłby chybić. Modliłem się, aby strzała nie była zatruta.

III. Kompozycja fabularna

 
Często historie sprawiają wrażenie takich „pospiesznie wy-
szeptanych”.  
Nie chodzi o ilość czasu, jaką wkłada się w ilustrację, ale  
o sposób, w jaki prowadzimy po niej widza. 
Dajemy zajawkę, pewien flash wydarzeń i uwalniamy go. 
Odbiorca, zobaczywszy ilustrację, pomyśli „Ooo, ale super”  
i odejdzie. Nie zatrzymuje się na dłużej, nie czyta obrazka 
jak pełnej pasjonujących przygód historii. Dlaczego? 
To kwestia kompozycji. 

Cała trudność polega na tym, aby oko widza pokrążyło po 
ilustracji. Wróciło do głównego punktu kilka razy. Należy 
zaplanować ilustrację jak mapę, po której poruszać się bę-
dzie wzrok. Odcinki od poszczególnych punktów powinny 
być krótkie i dobrze, jeśli będą się przecinać. Widz (czyli 
jego oczy), pokonując kolejne odcinki i zatrzymując się na 
poszczególnych punktach, dowiaduje się nowych rzeczy, 
zbiera więcej informacji, czyta historię i układa ją w całość. 
Przy tym warto pamiętać, że oko zatrzymuje się na poszcze-
gólnych punktach obrazu. Odcinki między nimi przemierza, 
nie zwracając na nie aż takiej uwagi, jeśli szybko i łatwo 
dotrze do kolejnego ciekawego punktu, na którym będzie 
mogło się zatrzymać.

Co powinna zawierać dobra 
opowieść?

1. Główna oś – fajny, mocny element, bohater (po-
stać, przedmiot, miejsce), dobrze zaprojektowany.

2. Konflikt – najczęściej jest to główny punkt opowie-
ści. Nie musi być zbrojny, może dotyczyć uczuć. Jest 
to przestrzeń, w której ścierają się dwie (lub więcej) 
wartości. Bez konfliktu, nierzadko, nie ma dobrej 
opowieści. Fajnie jest pokazać zbliżający się konflikt 
lub wydarzenia w jego trakcie.

3. Otwarte zakończenie – można zasugerować, jak 
się skończy historia, ale warto, aby widz się domy-
ślał, zgadywał, snuł dalej naszą historię.

 Kilka wskazówek 

1. Podczas tworzenia ilustracji, wczuj się w swoją 
historię i jej bohaterów. Wyobraź sobie, że to ty tam 
jesteś.  
Zastanów się, jak się wówczas czujesz, co widzisz. 
Przedstaw później te emocje w swojej pracy.

2. Często sprawdzaj swój projekt. Zmieniaj go  
w skalę szarości, zmniejszaj do miniaturki i odbijaj 

w pionie.  Twoja historia zawsze powinna działać tak 
samo. Przekaz musi być niezmienny.

Storytelling – narracja w ilustracji
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Ważne dla kompozycji są zatem dwie rzeczy - punkty sku-
piające uwagę (focal points) i łączące je odcinki.   
Punkty, które przyciągają uwagę widza są dużo bardziej za-
pamiętywane niż odcinki, które je łączą. Powinno w takim 
razie dziać się w nich coś ciekawego. Podejmując decyzję, 
na czym widz ma się skupić, musimy mieć świadomość,  
że będzie działo się to kosztem innej części ilustracji. Nigdy 
cały obraz nie będzie angażował uwagi odbiorcy w równym 
stopniu. Planując to, warto myśleć o głównych punktach, 
na których będzie się zatrzymywało oko odbiorcy. 

Oko zawsze powędruje do miejsca, w którym coś się dzieje. 
Zadbajmy o to, aby znalazło się tam coś ciekawego i wskaż-
my kolejne fajne miejsce.

IV. Wiarygodność

 
Historia nie musi być bardzo wiarygodna, ważniejsze jest, 
aby była ciekawa. Oczywiście warto, aby znalazły się w niej 
elementy, w które odbiorca uwierzy. Wówczas całość jest 
bardziej przekonywująca i łatwiej przyswajalna.
Widz powinien zrozumieć historię, dlatego istotna jest 
kolejność przedstawiania wątków. 
Wszystkie elementy powinny  
z czegoś wynikać. Łańcuch przy-
czynowo-skutkowy nie może 
jednak ograniczać twórców, należy 
się nim wspomagać, a nie trzymać 
kurczowo.
Jest to bardzo znaczące przy 
projektowaniu postaci będących 
bohaterami opowieści. Elementy 
ekwipunku, ubiór czy oręż powinny 
wnosić coś do całej historii. To wąt-
ki poboczne, które bardzo rozwijają 
główną fabułę. One mocno wpro-
wadzają odbiorcę w prezentowany 
świat, są nośnikiem informacji (np. 
rozwoju technologicznego, syste-
mu wierzeń, osobowości postaci 
itd.). Należy zwrócić szczególną 
uwagę na to, aby odpowiednio 
zbalansować te detale. Nie zanie-
dbać ich, ale i nie przesadzić z ich 
ilością. To są elementy dodatkowe, 
które nie powinny zdominować 
całości.

Powinno się unikać przesadnego 
używania niebywale oryginalnych 
i niespotykanych rozwiązań. Ludzie 
lubią historie, które w jakiś sposób 
są im bliskie, w których mogą utoż-

samić się z bohaterami. Dlatego warto dać odbiorcy jakiś 
punkt odniesienia, coś co zna, lubi, widział. Wtedy twój 
świat będzie mu bliższy i chętniej w niego wkroczy. W ten 
sposób pozbędziemy się na starcie bariery, która potęguje 
niechęć widza.
Nie oznacza to jednak, że trzeba posługiwać się schemata-
mi i rozwiązaniami, które były stosowane już dziesiątki razy. 
Warto odpowiednio wyważyć to, co nowe z tym, co znane, 
dając ciekawą i wciągającą mieszankę. 
Wyobraźmy sobie, że naszą opowieść o krasnoludach  
i goblinach zmieniamy w wydarzenia, w których biorą 
udział Xiniuańscy mutanci i atakujące ich latające ryby  
z dymu. Co wówczas? Pomysł w zasadzie jest, ale całość 
staje się zbyt przekombinowana i w efekcie końcowym 
może być nieczytelna. Skończy się na tym, że odbiorca nie 
zechce wejść w ten świat i zniechęcony odejdzie. A przecież 
naszym zadaniem jest zmusić go do jak najdłuższego pozo-
stania w nim.

- Reszta goblinów pchała się z tyłu. Paskudne kreatury, uro-
dzone ze wściekłością na gębach. Niemal wpadliśmy w ich 
pułapkę. Wiedziałem, że jeśli ich szybko nie wystraszymy to 
nas rozszarpią. Ten pierwszy moment był najważniejszy. Oger 
szykował się do ataku. Potrafił zrobić użytek ze swojego młota 
bojowego. I zrobił, oj,  uwierzcie mi, zrobił...

Storytelling – narracja w ilustracji
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Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej 
o concept arcie i podnieść skilla 
w digital paintingu, zapraszamy 
na nasze szkolenia.
http://potegaobrazu.pl/szkolenia/

www.potegaobrazu.pl Wejdź na stronę i zapisz się na kurs!


