
dr hab., prof. ucz Paweł Frelik
Szaleństwo niewidzialnego – screenporn i (bio)władza we współczesnym kinie i telewizji science
fiction

Współczesne kino i  telewizja  science  fiction  (rozumianej  tu  bardzo szeroko)  epatuje  ekranami:
pełnym  spektrum  monitorów  i  wyświetlaczy  każdej  wielkości,  interfejsami  graficznymi  czy
hologramami. Chociaż z narracyjnego punktu widzenia często brak przekonywającego uzasadnienia
ich  użycia,  funkcjonują  one  w  wizualnej  fantastyce  jako  „screenporn”,  afektywne  okazje  do
demonstracji  możliwości  produkcyjnych,  ale  również  do  relatywnie  łatwe  i  tanie  w  realizacji
instancje spektakularnej wizualności. Prezentacja zaproponuje rozszerzenie perspektyw myślenia o
takich ekranach i interfejsach, sugerując, że w wielu przypadkach kanalizują one, z jednej strony,
kulturowe przekonanie o konieczności wizualizacji nawet skomplikowanych procesów naturalnych
(np. symulacje meteorologiczne), a z drugiej – pragnienie kontroli (której wizualizacja jest jednym
z ważniejszych narzędzi  w dyskursie  publicznym) procesów biologicznych i  psychologicznych.
Diegetyczne ekrany są więc emanacjami dyskursów bio-władzy.  

Michał Grabowski
Interfejs  ciała.  Porównanie  systemów kontroli  awatara  w kompetytywnych szermierczych grach
wideo For Honor i Mordhau.

Według  Ian  Bogosta  (2015)  gry  sportowe nie  są  tylko  symulacją  istniejących  sportów,  ale  ich
odmianami bazującymi na mitycznej ache gry, nawet jeżeli realizowane są za pomocą cyfrowego
medium  ograniczającego  komponent  ruchowy.  W  referacie  zakładam,  że  analogicznie  można
traktować kompetytywne gry szermiercze, które pomimo referencyjności nie do strefy sportu, ale
walki na śmierć i życie mogą być traktowane w podobny sposób. 
Wystąpienie będzie komparatystyką wybranych elementów kontroli awatarów w grach For Honor i
Mordhau. Obydwa omawiane tytuły skupiają się na tworzeniu doświadczenia kompetytywnej walki
bronią białą w cyfrowym środowisku. Bazują na podobnych sygnałach wyjściowych z klasycznych
kontrolerów: mysz i klawiatura oraz pad, jednak obydwie gry skupiają się na innych elementach
fechtunku, pozwalają jednak zrealizować wszystkie podstawowe działania szermiercze występujące
w trakcie walki bronią białą. 
W trakcie prezentacji postaram się zarysować różnice, bazując na pracy Zbigniewa Czajkowskiego
(2005) i wyróżnianych przez niego czterech elementów, z których składają się wszystkie opisywane
przez  niego  działania  szermiercze.  Są  to  odpowiednio:  pozycja  szermiercza  i  przemieszczenia,
zasadnicze położenia ręki, zmiany pozycji broni oraz pchnięcia i cięcia zasadnicze. 

mgr Anna Maria Grzybowska
Człowiek jako interfejs: bezpieczeństwo danych, posthumanizm i aplikacje wspomagające zdrowie
psychiczne w powieści wizualnej Eliza (2019)

Postępujący rozwój technologiczny w zakresie sztucznej inteligencji otwiera przed ludzkością wiele
możliwości  poprawy jakości  życia,  w tym w sferze  zdrowia  psychicznego.  W ostatnich  latach
zaobserwować można pojawienie się na rynku wielu aplikacji, które mają na celu doraźną pomoc
psychologiczną i  ułatwienie dostępu do terapii.  W obliczu rosnącej świadomości istoty zdrowia
psychicznego,  ale  też  wielu  trudności  psychicznych  wynikających  z  charakterystyki  życia
człowieka  współczesnego,  takie  rozwiązania  wydają  się  funkcjonalne.  Niemniej  jednak,  nowe
technologie rodzą również nowe problemy natury etycznej.
Rozważania nad tymi problemami są głównym motywem gry/powieści wizualnej Eliza (2019). Jej
akcja rozgrywa się wokół postaci Evelyn, która zostaje zatrudniona na stanowisku pośrednika w
terapii  prowadzonej  przez  Elizę,  wirtualny  program  terapeutyczny.  Jej  rola  polega  na



komunikowaniu  się  z  klientem  podczas  sesji  terapeutycznej  i  przekazywaniu  komunikatów
generowanych przez system, dając złudzenie rozmowy z prawdziwym terapeutą. Z każdą interakcją
Eliza  zyskuje  dostęp  do  coraz  większej  ilości  informacji  o  ludzkiej  psychice,  stając  się
nieskończoną bazą ludzkich przeżyć, emocji i myśli.
W swojej prezentacji proponuję interpretację roli człowieka w Elizie z wykorzystaniem kategorii
interfejsu. Interfejs, choć zazwyczaj rozumiany jako technologiczny pośrednik między człowiekiem
a komputerem, zostanie zinterpretowany w sensie metaforycznym—w Elizie to człowiek staje się
interfejsem,  dzięki  któremu  to  komputer  wchodzi  w  interakcję  z  ludzkim  umysłem  i  zyskuje
potencjał stworzenia posthumanistycznej świadomości. Tym samym, Eliza zostanie odczytana jako
krytyka technologicznego przejęcia wymiaru tak intymnego, jakim jest ludzka psychika, malejącej
wartości  kontaktów międzyludzkich,  ale  także,  na  pewnym poziomie,  sztywnych form wiedzy,
które odbierają wyczulenie na wyjątkowość jednostki. 

mgr Martyna Kisiak-Dudzio
Interfejsy przekazywania wiedzy - porównanie tradycyjnej lekcji biologii z lekcją VR

Wirtualne technologie stają się nowoczesnymi narzędziami wdrażania Dewey’owskiej idei nauki
poprzez doświadczenie. VR-owe lekcje pozwalają uczniom na zupełnie inną formę nauki, w której
zmienia się nie tylko sposób przekazywania wiedzy, ale i sposób jej przyswajania - immersyjny,
zapośredniczony przez technologię, dostępny jedynie dzięki specjalistycznym oprogramowaniom i
urządzeniom  takim  jak  gogle  i  kontrolery.  W związku  z  powyższym  w  Laboratorium  Badań
Medioznawczych UW przeprowadzono eksperyment sprawdzający skuteczność metod nauczania
podczas tradycyjnej lekcji i lekcji VR-owej. Chociaż nie zaobserwowano istotnych różnic między
wynikami testu wiedzy po lekcjach tradycyjnych i wirtualnych, technologia VR w przeciwieństwie
do tradycyjnej lekcji  sprzyjała  uzyskaniu wyniku średniego i  eliminowała możliwość uzyskania
wyniku  najlepszego  i  najgorszego,  będąc  jednocześnie  bardziej  preferowaną  formą  nauki  niż
tradycyjne  lekcje  w  szkole.  Coraz  częściej  pojawiają  się  zatem  pytania,  czy  ta  zmiana
technologiczna pociąga za sobą zmianę paradygmatu uczenia się? Jak powinny kształtować się
relacje pomiędzy nauką zapośredniczoną dzięki technologii a tradycyjnym lekcjom w szkole? Jak
zmienia się rola nauczyciela i kim staje się współczesny uczeń?

dr hab., prof. ucz. Michał Kłosiński
Ontologia interfejsu w symulatorach kosmicznych MMO: Elite Dangerous vs Star Citizen

Rok 2012 był dla fanów wieloosobowych symulatorów kosmicznych cezurą nowej epoki. Z jednej
strony pojawiły się dwa crowdfundingowe projekty growe, które w krótkim czasie uzyskały pełne
finansowanie dla wszystkich swoich zamierzeń, przywracając wiarę w gatunek skazany przez wielu
developerów na zapomnienie. Do dzisiaj jedynie Frontier Development wywiązało się ze złożonych
graczom  obietnic,  oferując  im  skończony  produkt  –  grę  Elite  Dangerous.  Natomiast  Cloud
Imperium Games udowodniło, że fani są w stanie czekać nawet dekadę na swojego wymarzonego
spacesima, znanego bliżej jako Star Citizen. 
Oba te tytuły proponują graczom różne projekty sposobów kontroli  nad statkami kosmicznymi.
Przyjmując ich odmienne wizje ugruntowania w ontologii wirtualnych kokpitów, reprezentują dwa
odrębne paradygmaty projektowania diegetycznych, immersyjnych interfejsów. W przypadku Elite
Dangerous interfejs pozostaje niezmienny w zależności od kontrolowanego statku kosmicznego,
kształtu  kokpitu  czy  zapewnianej  przezeń  widoczności.  Unifikacja  interfejsu  powoduje
przejrzystość,  poczucie  zadomowienia  w  każdym  statku  kosmicznym  poprzez  jeden  system
semiotyczny właściwy poczuciu kontroli i pętli informacji zwrotnych, który został przypisany do
kilku identycznych obiektów w kokpitach statków. W Star Citizenie zastosowano zabieg odwrotny:
interfejsy uzależniono od projektu kokpitów, filozofii wyznawanej przez fikcyjnych producentów



czy  przeznaczenia  statków.  Jednym  z  ważniejszych  cech  projektu  stała  się  również  znana  z
symulatorów lotniczych (np. DCS World) strategia budowania pełnej immersji poprzez osadzenie
komend  w ontologii  kokpitu:  każdy  przycisk,  przełącznik,  panel  dotykowy jest  interaktywny  i
można używać go do kontroli statku kosmicznego. 
Mimo  zaznaczonych  różnic,  obie  gry  wymagają  wręcz  specjalistycznych  i  właściwych  dla
klasycznych symulatorów urządzeń peryferyjnych takich jak: pedały, przepustnica, joysticki, które
stanowią  translację  interfejsu  growego  na  ekologię  przestrzeni  grania.  W  moim  wystąpieniu
chciałbym się zająć zarówno dwoma różnymi podejściami do ontologii interfejsu w symulatorach
kosmicznych,  jak  i  uwodzicielską  mocą  ich  technicznych  przedłużeń.  Stawiam  hipotezę,  że
odmienne  ontologie  służą  innym  rodzajom  symulacji,  a  zatem  innemu  osadzeniu  graczy  w
doświadczeniu zasiadania w statku kosmicznym.

dr hab. Przemysław Kordos
Interfejs jako narzędzie fabularne (plot device) na przykładach z literatury SF

Teksty fantastyczne kładą duży nacisk na elementy światotwórcze. Wśród nich szczególnie istotne
są  te  elementy,  które  konstytuują  fantastyczność,  tj.  takie,  bez  których  świat  przedstawiany
(wyobrażany)  nie  mógłby się  obejść.  Wiele  tekstów ,  starszych,  jak  i  zupełnie  współczesnych,
skoncentrowanych jest wokół rekwizytu, który nie tylko "ufantastycznia", ale też stanowi główny
silnik fabularny. W minionych dekadach popularne były teksty (z reguły te krótsze - opowiadania)
skoncentrowane  wokół  "cudownego  wynalazku"  czy  "odnalezionego  artefaktu"  -  ten  element
nierzadko jako jedyny rekwizytorium stanowił o różnicowaniu świata fantastycznego od, nazwijmy
to,  realnego.  Potem  taki  typ  pisarstwa  fantastycznego  się  wyczerpał  na  korzyść  innych
dominujących tropów.
Będę argumentował, że ów nieco zapominany trop pojawia się w nowe odsłonie: wraz z postępem
technologicznym, ale też z modą i potrzebami aplikacyjnymi wraca pomysł na nowe fantastyczne
patenty,  które  przybierają  formę  interfejsów.  W  swoim  odczycie  wspomnę  o  kilku  takich
niedawnych pomysłach, przelanych na papier przez J. Dukaja, E. Cline'a oraz - w zeszłym roku -
Ch. Paoliniego. 

mgr Marcin Kozak
Plastyczność interfejsu, plastyczność ciała. Między granicą a rozszerzeniem.

Abstrakt:  Wystąpienie  poświęcone  zostanie  problematyce  granicy  między  interfejsem  a
rozszerzeniem kognitywnym z perspektywy filozofii plastyczności Catheriny Malabou. Interfejsy
typu  BCI  (brain-computer  interfaces)  oraz  inne  sprzężone  z  ciałem  systemy  komunikacji
rozmywają granicę między narzędziem (wymagającym umiejętności  i  kontekstu kulturowego) a
aparatem poznawczym (uwarunkowanym doświadczeniem i trenowany kontekstem kulturowym).
W  tej  perspektywie  pośredniczenie  staje  się  ekwiwalentem  możliwości.  Przybliżony  zostanie
problem interfejsu wtopionego w cielesność - interfejsu, który nie jest schematem komunikacji z
konkretnym urządzeniem, lecz służy mediacji z własnym ciałem oraz rzeczywistością.

mgr Julia Krzesicka
Historia fabrykowania interfejsów, czyli o interfejsach głosowych i ich projektowaniu z perspektywy
Actor-Network Theory (ANT)

Interfejsy są przedmiotem refleksji różnych dyscyplin: od studiów nad nauką i technologią (Science
and  Technology  Studies,  STS),  przez  obszar  interakcji  człowiek-komputer  (Human–Computer
Interaction,  HCI),  po  humanistykę  cyfrową,  cyfrową  antropologię,  antropologię  designu  i  sam



design. Samo określenie „interfejs” jest określeniem względnie rozpoznawanym, lecz jednocześnie
mglistym, różniąc się znaczeniem w zależności od kontekstu i dyscypliny. Najczęściej o interfejsie
myśli się jako o powierzchni, co przekłada się na rozpatrywanie i rozumienie go w kategoriach
przestrzennych, takich jak odległość elementów od siebie, nachodzenie elementów na siebie, ich
hierarchia,  zależność  czy  sekwencja.  Interfejs  nie  jest  jednak  tylko  obszarem  przestrzennego
rozmieszczenia  elementów  –  jest  przede  wszystkim  przestrzenią  interakcji:  maszyny  z  inną
maszyną, człowieka z maszyną bądź człowieka z człowiekiem. Interfejs jest przestrzenią, w której
to, co technologiczne i to, co ludzkie spotyka się ze sobą. Jest formą relacji, która „formuje się
przez zróżnicowanie i dystynkcję, przejścia i mediację, włączanie i wykluczanie: interfejs nie jest
tylko powierzchnią lub pasywną bramą, nie tylko trybem lub miejscem interakcji czy komunikacji,
ale  głęboko  historycznym  artefaktem,  przestrzenią,  w  którą  wpisane  jest  to,  co  społeczne,
polityczne, ekonomiczne, estetyczne, filozoficzne i technologiczne”. Z perspektywy Actor-Network
Theory  (ANT)  interfejs  można  postrzegać  jako  aktora-sieć:  jest  węzłem  łączącym  różne
perspektywy i poziomy praktyk, splątanym w sieć wraz z pozostałymi aktorami, jak projektanci,
biznes,  paradygmaty  projektowania,  przepisy  prawne  czy  użytkownicy.  Zbyt  często  jednak
zapominamy  o  złożoności  interfejsu,  popadając  w  pułapkę  postrzegania  go  jako  “ready-made
object”:  „Kiedy  proces  konstrukcji  danego  aktora  zostaje  dokonany,  a  związki  ustanowione,
kontrowersja zamknięta, odnosimy czasem wrażenie, że jest to tylko materialny przedmiot, «nagi
fakt»,  niemy oraz  bierny.  Wówczas  mamy do czynienia  «tylko» z  rzeczą,  która  nie  może być
zasadnie  nazwana  podmiotem  działania.  Wedle  Latoura  jest  to  efekt  wymazania  historii
fabrykowania,  konstytuowania  [wyróżnienie  -  JK].  Kiedy  nie  widzimy  detali,  nie  śledzimy
procesów ustanawiania powiązań, świat wydaje nam się «wyrobem gotowym»” (Bińczyk, 2007). W
niniejszej prezentacji spróbuję odtworzyć i zakreślić najważniejsze aspekty historii fabrykowania
interfejsów głosowych, zastanawiając się, które z nich stały się już zapomniane, a które są nadal
aktualne - i tym samym podejmując refleksję nad tym, czy wymazywanie historii fabrykowania
tego - względnie nowego - typu interfejsów już się rozpoczęło.

dr Piotr Kubiński
Interfejsy intymności we współczesnych grach wideo

Wystąpienie będzie się koncentrować na tendencji, jaką daje się zaobserwować we współczesnych
grach  wideo.  Ich  twórcy  coraz  chętniej  za  temat  centralny  obierają  szeroko  rozumiane
doświadczenie  intymne.  Ta koncentracja  na stanach wewnętrznych,  emocjonalnych,  duchowych
znajduje swoje odzwierciedlenie i szczególny wyraz w interfejsach pośredniczą w tworzeniu tego
doświadczenia intymności - a bywa, że także stają się centrum tego doświadczenia.

dr hab. Tomasz Majkowski
I Shot the Sheriff - doświadczanie westernu za pośrednictwem interfejsu “Red Dead Redemption 2”

Interfejs  i  schemat  kontroli  gry  „Red  Dead  Redemption  2”:  osadzonej  w  fikcyjnej  wersji
amerykańskiego  Dzikiego  Zachodu  realistycznej  epopei  produkcji  Rockstar  jest  zaskakująco
staromodny,  nieintuicyjny  i  nieatrakcyjny  –  zwłaszcza  gdy  zestawić  go  z  malowniczym,
pieczołowicie  odtworzonym  i  niezmiernie  wypracowanym  środowiskiem  gry.  Podstawowe
informacje są trudno dostępne, mapa – mało operacyjna i niedokładna, a system kontroli sprzyja
częstym  pomyłkom  skutkującym  komicznym  kontrastem  pomiędzy  doświadczeniem  i
opanowaniem  głównego  bohatera  historii,  sprawnego  rewolwerowca,  a  nieskoordynowanymi,
często  przypadkowymi  czy  omyłkowymi  działaniami  awatara  pod  kontrolą  gracza.  Podczas
wystąpienia  wskażę,  w  oparciu  o  metody  analizy  interfejsu  zaproponowane  przez  Kristinę
Joergensen,  Rune Klejvera  oraz Thomasa  Apperley  i  Justina Clemensa,  w jaki  sposób pozorna
sprzeczność  wynika  z  podejmowanej  gry  problematyki,  przede  wszystkim stanowiąc  składową



doświadczenia anty-westernu oraz szerzej,  krytyki amerykańskiej  mitologii  podejmowanej przez
grę.

dr Krzysztof M. Maj
Otwarte, tyle że zamknięte. O problemie pseudootwartego świata gry wideo

Kategoria otwartego świata w groznawstwie i  badaniach nad światotwórstwem wykorzystywana
była  dotąd  dość  jednowymiarowo  jako  użyteczna  etykietka  gatunkowa  identyfikująca  gry
sandboksowe lub cRPG o nielinearnym projekcie fabuły (storyline) oraz rozległym świecie narracji
(storyworld).  Premiera Cyberpunka 2077, reklamowanego przeszło 4 lata  jako właśnie RPGa z
otwartym światem, stworzyła okazję do bliższej analizy tego zagadnienia, dostarczając rozlicznych
przykładów  czegoś,  co  nazwałbym  dysonansem  ludotopijnym  (przez  analogię  do  znanego
dysonansu ludonarracyjnego)  –  przejawiającego się  sprzecznością  w komunikatach  wysyłanych
przez świat oraz tych dostarczanych przez fabułę lub interfejs. Jednym ze studiów przypadku będzie
dla mnie sytuacja, w której rozmieszczone po całym Night City bary, restauracje i sklepy z jednej
strony rozjarzają  się  zapraszającym neonem „Otwarte  24h” – a  z  drugiej  interfejs  nakładkowy
wyświetla  informację „Zamknięte”.  Będę chciał  rozważyć,  czy podobna sytuacja  wpisuje  się w
zdefiniowany przez Piotra Kubińskiego (i przedefiniowany nieznacznie przez Michała Kłosińskiego
w hermeneutycznej  dialektyce  imersji-emersji)  zakres  pojęciowy efektu  emersyjnego  –  czy  też
wykracza  poza  niego,  kierując  refleksję  bardziej  w  stronę  fiaska  światocentrycznego  projektu
rozgrywki.  Proponowany  referat  jest  częścią  większego  projektu  badań  nad  ludotopiami  jako
nowymi narracjami światotwórczymi o amalgamatycznych właściwościach łączących cechy świata
narracji oraz świata gry.

dr hab., prof. ucz. Dominika Oramus
Na styku czasu, przestrzeni i świadomości. Czy James Joyce pisał sci-fi?

Celem prezentacji  jest  pokazanie,  że  fantastyka  naukowa jest  literaturą  "styku"  wszechświata  i
umysłu ludzkiego.  Dzięki  tworzeniu modeli  czasu i  przestrzeni   pozwala na wyobrażenie sobie
miejsca  ludzkości  -  zarówno  w  dziejach,  jak  i  w  kosmosie.   Niczym  mityczne  wizje
podtrzymujących  Ziemię  słoni  stojących  na  wielkim żółwiu  teksty  fantastyczne  unaoczniają   i
komunikują poglądy danej epoki na naturę wszechświata. Fantastyka staje się w takim ujęciu nie
gatunkiem  literackim,  a  interfejsem  umysłu/przestrzeni  i  umysłu/czasu.  Poprzez  porównanie
fragmentów  prozy  H.G.  Wellsa  i  Jamesa  Joyce'a  prezentacja  dowodzi,  że  użycie  techniki
fantastyka-jako-interfejs charakteryzuje nie tylko teksty tradycyjnie zaliczane do sci-fi. 

dr Joanna Pigulak
Interfejs  i czas.  Zależności między graficznymi interfejsami użytkownika a strukturą temporalną
gier wideo

Przedmiotem  namysłu  proponowanego  wystąpienia  są  niediegetyczne,  graficzne  interfejsy
użytkownika  w  grach  wideo.  Zastanowię  się,  w  jaki  sposób  różne  typy  niediegetycznych
interfejsów oddziałują na strukturę temporalną gier, a także jak za ich pośrednictwem użytkownik
manipuluje czasem świata gry (gameworld time) oraz koordynuje jego poszczególne aspekty.
W interaktywnej przestrzeni gier wideo można odnaleźć różne typy graficznych interfejsów, które
umożliwiają (bądź wymuszają) zatrzymywanie i zawieszanie, opóźnianie, przyspieszanie czy też
zwalnianie  rozgrywki.  Dla  przykładu,  w  God  of  War  (SIE  Santa  Monica  Studio,  2018)
uruchomienie  samouczka,  przyjmującego  formę  nakładki  rzutowanej  na  centrum  płaszczyzny
ekranowej, skutkuje pauzą – całkowitym zawieszeniem czasu świata gry (pauza ta znajduje swoje



odzwierciedlenie na poziomie inscenizacji – przestrzeń zostaje „zamrożona” w pełnej zgodzie z
poetyką  stopklatki);  w  Red  Dead  Redemption  II  (Rockstar  Games,  2018)  włączenie  interfejsu
podręcznego (kółka wyboru broni) powoduje rozciągnięcie (stretch) czasu świata gry, które zostaje
zwizualizowane  przy  wykorzystaniu  slow  motion;  w  The  Sims  (Maxis,  2000)  użytkownik  za
pośrednictwem graficznego interfejsu może dowolnie manipulować czasem trwania – nie  tylko
zwalniać  go,  ale  także,  na  przykład,  przyspieszać  (czyli  dokonywać  na  strukturze  gry  operacji
skrócenia,  rozciągnięcia,  elipsy  lub  pauzy);  z  kolei  wykorzystanie  niediegetycznego  interfejsu
nakładkowego w serii gier Dark Souls (From Software, 2009-2016) nie umożliwia żadnej ingerencji
w sposób istnienia czasu świata gry, co jest o tyle interesujące, że interfejs ten zajmuje znaczną
część kadru, przesłaniając tym samym diegetyczne elementy przestrzenne. Jeszcze inny przykład
stanowią interfejsy pojawiające się tylko w wybranych momentach rozgrywki podczas sekwencji
Quick Time Events – zwizualizowana na ekranie ikona odnosząca do przycisku, którego powinien
użyć  gracz,  aby  osiągnąć  postępy  w  rozgrywce,  nie  oddziałuje,  co  prawda,  bezpośrednio  na
struktury temporalne gry, ale sprzężona jest ściśle z czasem rzeczywistym. Pojawienie się interfejsu
i jego trwanie na płaszczyźnie ekranowej jest bowiem uzależnione od realnego upływu czasu.
Powyższe  przykłady  dowodzą,  że  relacje  między  strukturami  temporalnymi  gry  a  graficznym
interfejsem  użytkownika  są  wielowymiarowe  i  złożone.  W  swoim  wystąpieniu  chciałabym
uporządkować to zagadnienie, proponując typologię interfejsów niediegetycznych w odniesieniu do
sposobów przetwarzania i transformacji  czasu świata gry za ich pośrednictwem. Zastanowię się
również nad tym, jakie funkcje (narracyjne, ludyczne, emocjonalne i poznawcze) pełnią wyróżnione
typy  interfejsów  oraz  jakie  konsekwencje  niesie  za  sobą  możliwość  manipulowania  przez
użytkownika strukturami temporalnymi gry.  Odwołam się  przy tym do klasyfikacji  graficznych
interfejsów użytkownika  zaproponowanej  przez  Piotra  Kubińskiego  (Gry wideo.  Zarys  poetyki,
2016)  oraz  do  typologii  form  manipulowania  czasem  trwania  w  filmie  autorstwa  Seymoura
Benjamina Chatmana (Story and Discourse: Narration in Fiction and Film, 1980), którą uznaję za
funkcjonalną  także  do  badania  struktur  temporalnych  gier  w  interesującym  mnie  wymiarze.
Ponadto, istotny punkt odniesienia będą stanowiły prace dotyczące sposobu funkcjonowania czasu
w grach wideo, a zwłaszcza rozpoznania José P. Zagala i Michaela Mateasa (Time in Video Games:
A Survey and Analysis, 2010) oraz Christophera Hansona (Game Time: Understanding Temporality
in Video Games, 2018), które, choć bezpośrednio nie odnoszą się do problemu zależności między
czasem gry a interfejsami, stanowią ważny kontekst dla interpretacji omawianego zjawiska.
Należy  zauważyć,  że  skomplikowane,  wieloaspektowe  zależności  pomiędzy  graficznymi
interfejsami  oraz  strukturami  temporalnymi  gier  mogą  być,  oczywiście,  badane  także  z
uwzględnieniem  interfejsów  diegetycznych.  Na  potrzeby  ograniczonego  czasowo  wystąpienia,
zdecydowałam się jednak na namysł nad interfejsami niediegetycznymi, mając nadzieję, że będzie
on adekwatnym wstępem do tematu i zaproszeniem do dalszych badań. Ponadto, niediegetyczne,
graficzne interfejsy użytkownika są powszechniejsze w grach wideo niż formy diegetyczne i  w
większym oraz bardziej  różnorodnym zakresie – jak wydaje się po przeprowadzeniu wstępnych
rozpoznań – oddziałują na struktury temporalne gier.

Karol Popow
Kategoria  interfejsu  w  grach  planszowych  -  analiza  komunikacyjnego  i  estetycznego
funkcjonowania interfejsu na wybranych przykładach gier hybrydowych i o tematyce gier wideo

Granie w gry planszowe to jedna z najstarszych aktywności kulturowych, która wymaga artefaktów
ludycznych.  Rozwój  game  studies umożliwia  analizowanie  interfejsów  gier.  Badacze  jednak
częściej  skupiają się nad cyfrowymi wariantami gier niż nad ich analogowymi pierwowzorami.
Dziś, w wyniku renesansu zainteresowania grami planszowymi potrzebne staje się zbadanie praktyk
wchodzenia w interakcję z interfejsami gier planszowych.



Celem tego wystąpienia będzie zaprezentowanie szkicu analitycznego kategorii interfejsu w grach
planszowych.  Dokonam  tego  poprzez  zarysowanie  funkcji  komunikacyjnych  i  estetycznych
interfejsów wykorzystywanych w planszówkach.
Podstawową  różnicą  między  grami  cyfrowymi  a  analogowymi  jest  brak  cyfrowej  technologii
zapośredniczającej rozgrywkę. Konieczne będzie zweryfikowanie hipotezy,  czy istotnie w grach
planszowych  możemy  wskazać  elementy  interfejsu.  Postaram  się  dowieść,  że  mimo  braku
zapośredniczenia   technologicznego  w  wypadku  gier  planszowych  również  możemy  mówić  o
kategorii interfejsu. Zrobię to, wskazując na podobieństwo interfejsów i ich funkcji estetycznych,
ludycznych i komunikacyjnych w grach analogowych i cyfrowych. 
W dalszej części wystąpienia wskażę cechy dystynktywne interfejsów planszówkowych.  Przyjrzę
się  funkcjonowaniu  tychże  na  wybranych  przykładach  gier  hybrydowych  (korzystających  z
komponentu  cyfrowego)  oraz  gier  planszowych  o  tematyce  gier  wideo.  Wejrzenie  to  pozwoli
uwypuklić  różnice  między  funkcją  komunikacyjna  i  estetyczną  w  przypadku  gier  cyfrowych  i
planszowych. 

dr Jerzy Stachowicz
Alternatywne internety - "duchowe telegrafy" i "czapki myślówki". (Nie tylko) literackie koncepcje
biologiczno-elektronicznej sieci w czasach przed powstaniem internetu

W dobie  pandemii  trudno  na  wyobrazić  sobie  świat  bez  internetu,  a  internet  bez  smartfonów,
ekranów  dotykowych  oraz  całego  systemu  interfejsów  graficznych.  To  dobry  moment,  by
przypomnieć, jak wyobrażano sobie globalną sieć informacyjną przed internetem, a nawet przed
pojawieniem  się  koncepcji  maszyny  Turinga.  Czy  istniał  jakiś  odpowiednik  rzeczywistości
wirtualnej, cyberprzestrzeni?  Jak miały wyglądać urządzenia do przetwarzania danych?
W  powieści  „Maszyna  różnicowa”  William  Gibson  i  Bruce  Sterling  przedstawili  porywającą
rozmachem wizję alternatywnego rozwoju technologii informatycznych w XIX wieku. To jednak
tylko  historia  alternatywna  pisana  z  perspektywy końca  wieku  XX,  skażona  komputerem jako
Bolterowską „technologią definiującą”. 
Dlatego warto sięgnąć do oryginalnych pomysłów z czasów przed uruchomieniem pierwszych sieci
komputerowych – literackich i pozaliterackich.
 W końcu przez ponad sto lat,  które upłynęły pomiędzy upowszechnieniem się „internetu epoki
wiktoriańskiej”  –  telegrafu  a  pierwszymi  udanymi  próbami  uruchomienia  sieci  komputerowej,
ludzką wyobraźnią próbowały zawładnąć rozmaite koncepcje komunikacji i sieci komunikacyjnej.
 W swoim wystąpieniu chciałbym się  przyjrzeć się  przede wszystkim kilku wybranym wizjom
komunikacji zapośredniczonej przez technologię, w której człowiek jest nie tylko, jakbyśmy to dziś
powiedzieli, użytkownikiem, lecz również jej niezbywalną częścią.

mgr Agata Waszkiewicz
Problem czwartej ściany w niezależnych grach interfejsowych

Rob  Gallagher  nazywa  „grami  interfejsowymi”  (Interface  games)  specyficzną  grupę  gier
niezależnych, których akcja rozgrywa się przede wszystkim poprzez interakcje z komputerowym
bądź telefonicznym interfejsem. Osoby grające często mają za zadanie przeprowadzić amatorskie
dochodzenie detektywistyczne w celu ustalenia tożsamości właściciela znalezionych telefonów lub
komputerów.  Z tego  powodu  często  nie  dochodzi  do  bezpośredniej  interakcji  z  głównymi
bohaterami historii, a osoby grające nie mają wpływu na przebieg historii. Z tego powodu Melissa
Kagen   określa  takie  gry  mianem  „przygód  archiwalnych”,  w  których  osoby  grające  „tworzą
historię, łącząc ją ze znalezionych archiwalnych pamiątek”. 
W prezentacji przyjrzę się sposobowi, w jaki takie gry konstruują czwartą ścianę pomiędzy światem
fikcyjnym  i  światem  pozafikcyjnym,  wzmacniając  immersję  poprzez  zatarcie  tej  granicy  bez



jednoczesnego burzenia jej. Analizie poddam gry A Normal Lost Phone (Accidental Queens 2017)
oraz  Bury  Me,  My  Love  (The  Pixel  Hunt  2017)  w  celu  pokazania  jak  ich  ludyczne  różnice
negocjują interakcję pomiędzy graczami i postaciami po dwóch stronach czwartej ściany. 

mgr Zuzanna Wiśnicka-Tomalak
Urealnianie interfejsu fantastycznego w Pokojach Zagadek

Relacje  kategorii  interfejsu  z  Pokojami  Zagadek  (Escape  Rooms,  Puzzle  Rooms)  można
rozpatrywać  na  kilku  poziomach.  Same  Pokoje  Zagadek,  te  rozrywkowe,  artystyczne  lub
edukacyjne mikroświaty, spełniają kategorię interfejsu w tym znaczeniu, że przenoszą uczestników
doświadczenia  zarówno  realnie  (poprzez  specyficznie  zaaranżowane  przestrzenie),  jak  i
metaforycznie  (poprzez  towarzyszącą  doświadczeniu  opowieść)  do  sztucznie  stworzonej
rzeczywistości, która rządzi się określonymi zasadami. Owa rzeczywistość bywa mniej lub bardziej
spójna,  historia  z  nią  powiązana  miewa  różny  poziom  złożoności,  zawsze  jednak  posiada
przynajmniej  jedną  zagadkę i  przynajmniej  jedno prawidłowe rozwiązanie.  Ponadto  najczęściej
uczestnicy  napotykają  szereg  pomniejszych  zagadek  oraz  zasad,  które  konieczne  są  do
doświadczenia  pełnej  rozgrywki  (zazwyczaj  jedynie  „wygranie”  czy  też  „rozwiązanie”  pokoju
umożliwia doświadczenie go w całości),  takich jak „macie godzinę na wyjście, przysługują wam 3
podpowiedzi” albo „nie wolno dotykać tego, na czym naklejona jest czarna trupia czaszka” lub
„jeśli  potrzebujecie  pomocy  zastukajcie  trzy  razy  w  srebrny  kosz  na  śmieci”.  Najczęściej
ostatecznym rozwiązaniem oznaczającym zwycięstwo jest wyjście z pokoju na czas po wykonaniu
szeregu aktywności i rozwiązaniu wszystkich pomniejszych zagadek, obecnie jednak wiele pokoi
wymaga  poznania  odpowiedzi  na  kluczowe  dla  opowieści  przewodniej  pytanie  bez  elementu
realnego  wydostania  się  z  przestrzeni  gry.  Udział  w  pokoju  zagadek  wymaga  od  uczestników
poznania  specyficznego  języka  zarówno  w  sensie  dosłownym  (co  oznaczają  „podpowiedzi”,
„mistrz gry / game master”, „panick button”) jak i w sensie przenośnym – zrozumienia mechanizmu
funkcjonowania  pokoju,  który  jest  oparty  w  mojej  opinii  na  rozszerzonej  mediumiczności
przedmiotów oraz zasadzie hiperłączy. Im lepiej gracze rozumieją zasady, na bazie których buduje
się Pokoje Zagadek, tym większą mają szansę by zwyciężyć, a co za tym idzie w pełni doświadczyć
pokoju.  Działanie  tych  zasad,  czyli  specyficzne reguły,  którymi  rządzi  się  Pokój  Zagadek jako
interfejs, stanowi zatem pierwsze możliwe pole do rozważań. 
Drugim wartym rozpatrzenia aspektem jest to, że Escape Roomy (Escape Games) początkowo były
grami  cyfrowymi  typu  point  and  click,  a  również  i  współcześnie  istnieje  wiele  tego  rodzaju
doświadczeń w świecie  cyfrowym – od bezpłatnych,  prostych gier  takich jak  np.  „Litte  Room
Escape”  365  Escape;  poprzez  bardziej  skomplikowane  propozycje  („Samsara  Room”  i  „Cube
Escape: Paradox” – Rusty Lake) na doświadczeniach VR kończąc („The Room Vr: A Dark Matter”
–  Fireproof  Games;  „Blind”  -  Tiny  Bull  Studios).  Powoduje  to,  że  Pokoi  Zagadek  można
doświadczać  poprzez  interfejsy  charakterystyczne  dla  gier  cyfrowych.  Co  jednak  szczególnie
fascynujące,  ze względu na swe cyfrowe korzenie organizacja  Real Life  Escape Rooms (Pokoi
zagadek w realnym świecie) jest  w bezprecedensowy w porównaniu z  innymi mediami sposób
związana ze specyfiką interfejsów gier cyfrowych. Przedmiotem analizy i opisu mogą być zatem
specyficzne dla gier cyfrowych typu Escape Room interfejsy oraz ich cechy wyróżniające, a także
sposób przenoszenia (tłumaczenia) tych interfejsów i zasad ich działania do rozgrywki budowanej
w świecie realnym. 
W  Pokojach  Zagadek  wreszcie  pojawiają  się  różnorodne  interfejsy  w  dwojaki  sposób.  Z
perspektywy konstruktora i osoby obsługującej doświadczenie – większość pokoi wyposażona jest
w liczne interfejsy umożliwiające funkcjonowanie elementów elektronicznych pokoju. Rozgrywka
niemal  zawsze  jest  filmowana,  w  każdym pokoju  istnieje  możliwość  bezpośredniego  kontaktu
graczy z obsługą (za pośrednictwem krótkofalówek, intercomów czy ekranów); większość pokoi
posiada własne urządzenia, oprogramowanie i mechanizmy, z których część jest preprogramowana i
uruchamiana automatycznie wraz z rozpoczęciem gry, częścią jednak obsługa steruje na bieżąco



podczas  rozgrywki w zależności  od zachowań i  działań  uczestników – każdy zaprogramowany
element pokoju posiada zatem własny interfejs. 
Z  perspektywy  uczestnika  doświadczenia,  w  samym  pokoju  często  pojawiają  się  interfejsy
posiadające  zarówno  cechy  emersyjne  (jak  na  przykład  ekran  telewizora  wyświetlający  czas  i
podpowiedzi w starożytnym grobowców) oraz immersyjne – jak interfejs pozwalający uczestnikom
sterować  tonącym Nautiliusem w Warszawskim pokoju  „Nautilus:  Podmorska  przygoda”  firmy
Wyjście Awaryjne. Wygląd i sposób funkcjonowania tych ostatnich, interfejsów immersyjnych, są
szczególnie  interesujące.  Niekiedy  to  przestrzenne  interpretacje  całości  lub  konkretnych
fragmentów  tekstów  kultury  (literackich,  filmowych,  gier  czy  opowieści  transmedialnych),
gatunków (jak science-fiction, horror), niekiedy zaś są to przejawy rozumienia i próby wytworzenia
specyficznej  wizji  oraz  atmosfery  świata  przyszłości  (czasem też  przeszłości  lub  alternatywnej
rzeczywistości). Efekty procesu urealniania filmowego, cyfrowego czy literackiego interfejsu tak,
by z jednej strony dostarczał uczestnikom rozgrywki poczucia „realizmu”, ale też służył zagadkom i
zadaniom umieszczonym w pokoju, są niezwykle interesujące. Interfejsy te mają bowiem dwojaki
status ontologiczny: są realne i  nieprawdziwe zarazem. Z jednej strony udają interfejsy statków
kosmicznych  czy  łodzi  podwodnych,  i  w  tym sensie  mają  znaczenie  metaforyczne  ewokujące
wrażenia i skojarzenia, budujące doświadczenie rozgrywki, z drugiej, są rzeczywiście działającymi
interfejsami służącymi do obsługi konkretnych urządzeń – elementów pokoju.
W  wystąpieniu  chciałabym  przybliżyć  sposób,  w  jaki  funkcjonują  interfejsy  immersyjne  w
Pokojach  Zagadek  poprzez  analizę  trzech  konkretnych  przykładów  w  kontekście  tego,  w  jaki
sposób  przetwarzane  i  urealniane  są  interfejsy  występujące  w  tekstach  kultury,  jakie
charakterystyczne ich elementy ewokują konkretne skojarzenia i doświadczenia oraz w jaki sposób
buduje się przy ich pomocy wizje przyszłości. W związku z tym przybliżę:
1. Interfejsy pojawiające się w pokojach inspirowanych konkretnym tekstem literackim, a co za tym
idzie  stanowiące  przestrzenną  interpretację  interfejsów opisanych ich  obrębie  (np.  wspomniany
„Nautilius:  Podmorska przygoda”,  na podstawie „Dwudziestu tysięcy  mil  podmorskiej  żeglugi”
Juliusza Verna; bytomski „Ubik” firmy Escape Graal inspirowany powieścią Philipa K. Dicka lub
„Frankenstein” firmy Exodus inspirowany powieścią Mary Shelley);
2. Interfejsy będące sposobem budowania doświadczenia konkretnego gatunku, stanowiące przejaw
rozumienia  cech  charakterystycznych  owego  gatunku  (np.  przygoda  science-fiction:  „Statek
kosmiczny  -  Kamień  akumulacyjny”  firmy  Secreto  z  Krakowa,  „Kolonizacja  Marsa”
Warszawskiego „Świata Zagadek”);
3. Interfejsy będące elementem wywoływania wrażenia przebywania w przyszłości w pokojach o
autorskich scenariuszach, które jednocześnie stanowią wyraz wizji przyszłości (np.: „POSTAPO”
Łódzkiego  Forrest  Escape,  Katowicki  „Reaktor  404:  powrót  atomu”  firmy  Quest  Cage  lub
„Tożsamość” Wrocławskiego Exit19.pl). 

mgr Grzegorz Zyzik
Transgresyjny wymiar budowania. LEGO Hidden Side jako interfejs

W sierpniu 2019 roku Grupa Lego pokazała swój nowatorski produkt – serię LEGO HIDDEN SIDE
– grę mobilną, która w pełni integruje rozszerzoną rzeczywistość (AR) z fizyczną zabawą klockami
lego i  pozwala dzieciom na doświadczenie nowego wymiaru interaktywnej zabawy. Wprawdzie
firma Lego już wcześniej stworzyła wiele popularnych gier wideo, filmy pełnometrażowe i seriale,
to jednak dopiero seria Hidden Side realizuje w pełni projekt transmedialny. Zestawy klocków mają
dychotomiczny charakter, z jednej strony są materialnym artefaktem, zabawką. Z drugiej strony są
konceptem  kognitywnym,  który  może  być  aktywowany  przez  różne  formy  medialne.  Według
Alison  Norrington,  która  jest  założycielką  webblogu  storycentral  DIGITAL,  powstanie  i
popularność  transmediów „jest  konsekwencją  głębokich  przemian na linii  nadawca–odbiorca  w
ciągu ostatnich kilku dziesięcioleci”. Coraz większy udział technologii w codzienności wydaje się
naturalną konsekwencją mediatyzacji wielu sfer życia współczesnego człowieka. Znaczna obecność



cyfrowych  danych  pojawiła  się  równolegle  z  szerszymi  tendencjami  społeczno-kulturowymi.
Wspomnienia  i  obrazy  przeszłości  zostały  wytworzone  w  procesie  mechanicznej  reprodukcji:
przedstawione na taśmie filmowej, utrwalone na fotografii lub zakodowane w strumieniu danych
internetowych.  Tutaj  klocki  lego  są  ciekawym  artefaktem,  kierującym  użytkownika  w  stronę
teraźniejszości. Przestrzeń wirtualna i świat materialny posiadają równy status ontologiczny, żaden
nie  ma  prymatu  nad  drugim.  Pod  wpływem  nowych  mediów  percepcja  ulega  odrealnieniu,
zaczynamy przenosić pojęcia i wzory zachowań ze środowisk wirtualnych do rzeczywistych. Przy
tym, posługując się zabawką znaną z dzieciństwa (lego),  ponownie stawiamy pytanie o własną
tożsamość, a tym samym kondycję człowieka żyjącego w kulturze audiowizualnej. 
W dalszej części referatu zostaną zaprezentowane badania fanów zestawów LEGO Hidden Side i
powiązanej z nimi narracji  transmedialnej.  W grupie badanych mieściły się osoby z kilku grup
wiekowych.  Kolejna  część  badań  skupi  się  na  grupach  fokusowych  wykazujących  pogłębione
zainteresowanie  światotwórstwem serii  Hidden  Side.  Jak  badani  reagują  na  nowe duchy?  Czy
utożsamiają  się  z  wykreowanymi  przez  firmę  Lego  łowcami,  a  może  twórczo  przetwarzają
elementy narracji? Warte zadania jest pytanie o to, czy zestawy mają wywoływać imersję, czy ich
materialny aspekt  kieruje odbiorcę ku doświadczeniu emersji.  Z pierwszych danych wynika,  że
odpowiedź może się wiązać z  wiekiem uczestnika badań.  W podsumowaniu zostaną wysunięte
propozycje dalszych analiz i uściśleń terminologicznych.   


