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CZYM JEST CONCEPT ART
Tekst: dr Kamila Tuszyńska

Concept art jest terminem używanym w ostatnich latach coraz pow
szechniej. Wraz z jego popularyzacją zarysowuje się problem sposobu
rozumienia tego pojęcia, a jednocześnie wytyczenia wyraźnych granic
oddzielających go od ilustracji, szkicu czy wzornictwa przemysłowego.
Za concept art powszechnie uznawane jest wszystko, co zostaje stwo
rzone przez artystę w formie zamysłu (konceptu). Czy w takim razie con
cept art obejmuje każde przedstawienie dowolnego pomysłu za pomocą
środków wizualnych? A co na przykład ze scenografami teatralnymi
czy filmowymi, którzy rysują swoje pomysły na dekoracje i kostiumy?
Czy uznać ich należy za artystów koncepcyjnych? Kiedy należy mówić
o grafiku koncepcyjnym, a kiedy o projektancie lub rysowniku?
Czym jest concept art w swojej istocie, a czym na pewno nie jest?

Próba zdefiniowania terminu
Concept art wykorzystuje różne środki wizualizacyjne: techniki cyfrowe,
rysunek, malarstwo, rzeźbę. Istotą sztuki koncepcyjnej jest wizualne
przedstawienie określonej idei (np. pomysłu na postać, miejsce, broń,
produkt, cały świat przedstawiony). Zamysł ten wyprzedza powstanie
głównego produktu. Innymi słowy, koncept jest wizją pozwalającą
na sprecyzowanie efektu finalnego produkcji: filmu animowanego, fabu
larnego czy gry komputerowej. Często koncept ma kilkadziesiąt iteracji,
czyli propozycji ukazania danego tematu, które różnią się od siebie
niewielkimi szczegółami, ale mogą też być całkiem nowymi pomysłami.
Koncept nie jest szkicem. Szkic to zarys pomysłu – prosty, wstępny
rysunek. Pojęcie znajdujące się w centrum rozważań, ze względu
na szybkość powstawania oraz pewne „niedokończenie” nie jest z pew
nością zarysem, lecz w pełni przemyślanym zamysłem, chociaż nie
zawsze szczegółowo przedstawionym. W koncepcie można pomijać
detale, ponieważ jego nadrzędnym celem jest przekazanie konkretnej
idei i wywołanie określonych wrażeń oraz emocji u odbiorcy.
Koncept nie jest też ilustracją. Mimo że pod względem technicznym
obie formy mogą wydawać się bliskie, wskazać trzeba jednak na istotną
różnicę między tymi technikami. Celem artysty koncepcyjnego jest
jak najszybsze opracowywanie kolejnych pomysłów i przedstawianie
ich w możliwie najbardziej efektywny sposób, a celem ilustratora jest
stworzenie skończonego dzieła sztuki.
Koncept tworzony jest dla wszystkich uczestników produkcji filmu
czy gry wideo, żeby zaoszczędzić czas podczas projektowania koniecz
nych dla danego przedsięwzięcia elementów wizualnych. Jednocześnie
koncepcyjna forma wizualna pozwala na przeprowadzenie analizy
pod kątem jego walorów ekspresyjnych.

Tak rozumiany koncept wizualny jest formą zarysowania idei elementu
przedstawieniowego lub całej grupy elementów, nie jest natomiast
ostateczną wersją wizualizacji noszącą miano „atworka”. Jest on częścią
większego procesu produkcyjnego, półproduktem: czymś, co widz może
zobaczyć, ale w swojej istocie nie został stworzony po to, żeby widz go
oglądał. Natomiast ilustracja jest finalnym produktem, który odbiorca jest
w stanie zobaczyć; sama w sobie jest jednocześnie i procesem, i celem.
Concept art to opowiadanie obrazem. Składa się z wielu narysowanych
elementów, a ich suma niesie opowieść, która musi zainteresować
odbiorcę. Każdy z tych elementów coś znaczy i w komunikacie, jakim
jest obraz 2D, pełni określoną rolę, dlatego też concept art mieści się
na przecięciu sztuki i komunikacji.
Sztuka koncepcyjna pełni funkcję ekspresyjną i wrażeniową. Musi być
spójna i funkcjonalna, to znaczy przekazywać określoną atmosferę,
cechy czy emocje w taki sposób, żeby u widza wywołać konkretne
wrażenie. Dobór środków użytych do przedstawiania danego elementu
musi być logicznie dostosowany do tego, w jaki sposób ma on oddzia
ływać na odbiorcę (zbieżność formy, treści i wartości ekspresyjnej).
Środki wyrazowe i wybrane konwencje przedstawiania powinny być
adekwatne do zaplanowanego sposobu oddziaływania na emocje,
budowania określonego klimatu.
Często z concept artem (sztuką konceptu) kojarzony bywa concep
tual art – sztuka konceptualna. Dzieje obu pojęć (często używanych
zamiennie) krzyżują się ze sobą od ponad pół wieku.
Jako pierwszy pojawił się termin concept art. Już w 1960 roku w „Essay:
Concept Art” Henry Flynt pisał, że „concept art jest pierwszą ze wszyst
kich sztuk, w której materiał jest konceptem. Filozof, posługując się
sformułowaniem concept art, tak naprawdę miał na myśli to, co siedem
lat później w „Paragraphs on Conceptual Art” Sol LeWitt nazwie sztuką
konceptualną, a jako jej najważniejszy aspekt wskaże ideę albo kon
cepcję. Odtąd w miejsce concept artu używać się będzie pojęcia sztuki
konceptualnej, a concept art zacznie oznaczać coś innego.
Trudności w rozumieniu obu terminów jako opisujących odrębne dzie
dziny sztuki wynikają także z użycia w nich tych samych słów (ang. concept – pojęcie, wyobrażenie, koncept, koncepcja; ang. art – sztuka).
W języku polskim, jeśli pozostaniemy przy oryginalnej angielskiej nazwie,
to skojarzenie jest nieco mniej oczywiste, jednak w innych językach
trudno jest od niego uciec: język francuski: concept art / le concept
par l'art i l'art conceptuel, język niemiecki: Concept art i Konzeptkunst
(dosł. concept art), język włoski: concept art i arte concettual, język
rosyjski: kонцепт-арт i kонцептуальное искусство.

Jak widać, w większości języków concept art funkcjonuje w nieprzetłu
maczonej postaci. Wyjątkami są język hiszpański, w którym występuje
homonim (arte conceptual i… arte conceptual!) oraz język polski, w któ
rym termin concept art jest stosowany wymiennie z określeniem grafika
koncepcyjna. Polska nazwa jest wyjątkowo trafna, bowiem po pierwsze
przesuwa całe pojęcie z obszaru sztuki w obszar grafiki, zawężając przy
tym jego znaczenie, a po drugie podkreśla dwa komponenty kluczowe
dla concept artu: grafikę i koncept, jednocześnie nie zacierając związku
z konceptualizmem.
Sztuka konceptualna w „Słowniku wyrazów obcych” Władysława
Kopalińskiego jest definiowana jako: „kierunek w plastyce współcze
snej, dążący do przedstawiania tylko planu, szkicu, zarysu, schematu,
brulionu dzieła, rezygnujący z jego wykańczania” [Kopaliński 2007,
s. 304]. Artysta konceptualny używa dowolnych materiałów i wybranej
formy, jak najbardziej odpowiednich do przekazania odbiorcy swojego
pomysłu. To przedstawienie koncepcji przy rezygnacji z „wykańczania”
łączy artystę konceptualnego z artystą koncepcyjnym i jednocześnie
oddaje istotę concept artu.

Historia concept artu
Historia concept artu jako pewnej formy wyrazu jest bardziej skompli
kowana niż historia samego terminu. O jej początkach można mówić
znacznie wcześniej, niż powstały komputery, chociaż sztuka ta jest silnie
związana z rozwojem gier wideo. Równocześnie trudno jest wskazać
dokładną datę włączenia concept artu w proces preprodukcji, czyli
etapu poprzedzającego produkcję właściwą, podczas której powstaje
kod źródłowy, grafiki i oprawa dźwiękowa. Istnieje przekonanie wśród
badaczy, zgodnie z którym wszystkie obszary wizualności wywodzą się
ze sztuki naskalnej paleolitu późnego (od ok. 14 tys. do 8 tys. lat p.n.e.).
Nasi przodkowie z malowideł umieszczanych na skałach mieli uczynić
pierwsze „przekazy medialne” prezentujące idee i projekty. Egipcjanie
za pomocą przedstawienia wizualnego – hieroglifów – przekazywali
swoje pomysły dotyczące rolnictwa, ceremonii (m.in. pochówku) czy roz
wiązań architektonicznych zastosowanych podczas budowania piramid.
Starożytni robili szkice tego, nad czym pracowali. Jednocześnie infor
mowali swoich odbiorców o finalnym efekcie zamysłu. Przez stulecia
pochodzący z różnych kręgów cywilizacyjnych twórcy projektowali
na papirusie, pergaminie, papierze i innych nośnikach kolejne stadia
bardziej lub mniej skomplikowanych projektów i realizacji np. okrętu,
zbroi, murów obronnych miasta. Ludzkość od zawsze tworzyła koncepty,
które przez wieki nie były jednak określane mianem concept artu.

Chociaż nie wiadomo, kto stworzył czy też spopularyzował termin
concept art w kontekście kluczowego procesu preprodukcji, pewne
jest, że pierwsze wzmianki o nim można znaleźć już we wczesnych
latach 30. XX wieku – wówczas po raz pierwszy wykorzystano koncepty
przy produkcji filmów animowanych Walta Disneya. Zanim postać
trafiła do zespołu animatorów, a następnie pojawiła się w animacji,
ktoś musiał pokazać, jak powinna ona wyglądać.
Charakterystyczny styl klasycznych filmów animowanych Disneya z lat
30. i 40. XX wieku w głównej mierze został wypracowany przez kilku
artystów koncepcyjnych, którzy za zadanie mieli zaprojektować cały
świat przedstawiony tak, żeby był spójny, logiczny i jak najbardziej
bliski pełnej rozmachu wizji Walta Disneya.
Disney, choć starał się stworzyć animowaną adaptację „Alicji w Krainie
Czarów” dużo wcześniej, do pomysłu powrócił dopiero w 1937 roku
po olbrzymim sukcesie „Królewny Śnieżki i siedmiu krasnoludków”.
Do ekranizacji dzieła Lewisa Carrolla powstało wiele różnych szkiców,
z których najciekawsze stworzył David S. Hall w 1939 roku, jednak
ostatecznie film, po wprowadzeniu wielu kolejnych zmian, powstał
dopiero w 1951 roku.
Pierwsza pełnometrażowa animacja Walta Disneya, „Królewna Śnieżka
i siedmiu krasnoludków”, to jednocześnie film prekursorski w tym sen
sie, że artysta koncepcyjny, rysownik Albert Hurter, miał wielki wpływ
na warstwę plastyczną (a może raczej wizualną?) całej produkcji.
Chociaż formalnie nie był dyrektorem artystycznym, to w rzeczywi
stości kierował składającym się z kilku artystów zespołem. Każdy
zaprojektowany element, od wyglądu postaci poprzez ramę lustra,
krzesło czy stół, zanim trafił do animatorów, a następnie znalazł się
w animacji, musiał zyskać jego aprobatę.
Drugim z ważniejszych twórców, który również pracował przy filmie
„Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków”, był Gustaf Tenggren, odpo
wiedzialny za koncepty m.in. do „Fantazji” z 1940 roku i w głównej
mierze za ostateczną warstwę plastyczną i wizualną „Pinokia” z tego
samego roku (to on stworzył warsztat Geppetta), a także za sceny
leśne w animacji „Bambi” z 1942 roku.
Tenggren, obok Mary Blair (autorki konceptów do „Alicji w Krainie
Czarów”, „Piotrusia Pana”, „Kopciuszka” czy „Pieśni Południa”), uważany
jest za jednego z artystów, którzy w największym stopniu przyczynili
się do wypracowania charakterystycznego i ponadczasowego stylu
animacji Disneya. Liczne z idei lokacji, czyli miejsc namalowanych
np. akwarelą czy gwaszem, zawierały wiele szczegółowych informacji,
nawet wskazówki co do oświetlenia.

Drugą branżą, która w latach 30. XX wieku zatrudniała artystów kon
cepcyjnych, był przemysł motoryzacyjny. Samochody koncepcyjne (ang.
concept car) to prototypy, pojazdy studyjne, „samochody przyszłości”,
które miały pokazać możliwości technologiczne i designerskie danego
producenta lub biura projektowego, przekraczające współczesne
osiągnięcia spotykane w tej branży.
Pierwszy samochód koncepcyjny na świecie powstał w 1933 roku.
Gustaf Ericsson zaprojektował dla Volvo model Venus Bilo, bardzo
odbiegający od konstruowanych wówczas aut. Drzwiczki, które dawały
dostęp do silnika, umieszczone były z boku, a ulokowane poziomo
z tyłu drugie koło zapasowe (pierwsze ukryto w błotniku) częściowo
pełniło rolę zderzaka.
Kolejnym samochodem koncepcyjnym w historii motoryzacji był Buick
Y-Job zaprojektowany w 1938 roku przez Harleya J. Earla, a wyproduko
wany przez General Motors. Earl wyposażył go w niespotykane dotąd
nowinki techniczne, takie jak elektrycznie opuszczane szyby czy ukryte
w karoserii i otwierane elektrycznie przednie lampy. Wykorzystał
jednocześnie stylistykę wyprowadzoną z nurtu art déco.
W 1939 roku Albrecht Graf von Goertz, późniejszy projektant BMW, na pod
woziu Forda Mercury zbudował swoje pierwsze auto – 2-drzwiowe coupé,
które nazwał Paragon. Samochód został zaprezentowany w tym samym
roku na Wystawie Światowej (The World of Tomorrow) w Nowym Jorku.
Również w późniejszych latach opracowywanie modeli samochodów
oparte było na tworzeniu licznych planów koncepcyjnych. Ciekawa jest
sama idea zastosowania sztuki konceptualnej w branży motoryzacyjnej.
Concept car musi przejść różne etapy dostosowania go do norm rynko
wych. Pomysł jest rozwijany tak długo, aż wreszcie powstanie wersja
możliwa do seryjnej produkcji. Bywało i tak, że koncept odrzucano
z uwagi na to, iż był zbyt nowatorski i wyprzedzał swoje czasy.
Tak stało się niespełna dwie dekady później z projektami Zdzisława
Beksińskiego. Artysta dla założonej przez jego pradziadka firmy Autosan
nie tylko zaprojektował logo, ale też stworzył cztery koncepty auto
busów. W 1958 roku powstał SFW-1, prototyp „autobusu przyszłości”
z dużymi oknami i przeszklonym dachem. Jednak najbardziej oryginalne
było nadwozie: miało umieszczone po bokach i nawiązujące do estetyki
lotniczej dwa wloty powietrza, które umożliwiały chłodzenie umieszczo
nego z tyłu silnika. Przypominały one „skrzydła” znane z amerykańskich
krążowników szos, stąd prototyp ten nazywał się „skrzydlatym auto
busem”. Koncept autobusu nie trafił do masowej produkcji, ponieważ
był zbyt futurystyczny, zbyt amerykański i nie pasował do ówczesnego
polskiego wzornictwa.

Realizacji seryjnej nie doczekały także kolejne projekty Beksińskiego:
SFA-2 (1962 r.), SFA-3 (1964 r.) i SFA-4 Alfa (1964 r.), choć ten ostatni
został wyprodukowany w ramach próbnej serii dwudziestu pojazdów.

Prekursorzy concept artu
Obecnie concept art kojarzy się głównie z branżą filmową i komputerową.
Faktycznie kierunek ten był prężnie rozwijany w animacji, następnie
trafił do filmów, głównie science fiction. Wśród współczesnych artystów
koncepcyjnych należy wymienić kilku twórców z lat 80. XX wieku, którzy
poprzez swoje projekty efektów specjalnych, scenografii czy postaci,
„wymyślenie” rzeczy, a także nieistniejących w realnej rzeczywistości
obiektów wpłynęli na postrzeganie concept artu.
Jedną z takich postaci jest, nazywany niekiedy „bogiem concept artu”,
Syd Mead, odpowiedzialny za efekty specjalne w najważniejszych fil
mach science fiction: „Blade Runner” (1982 r.), „Tron” (również 1982 r.)
i „Obcy – decydujące starcie” (1986 r). To on wymyślił m.in. statek
kosmiczny Sulaco. W filmie „Tron” za koncepty kostiumów odpowie
dzialny był Jean „Moebius” Giraud, jeden z najwybitniejszych francuskich
twórców komiksów. Z kolei Stan Winston wykreował postać Predatora
z filmu o tym samym tytule (1987 r.).
Za innego ważnego artystę uznać należy Ralpha McQuarriego odpo
wiedzialnego za trylogię „Gwiezdne wojny”, gdzie m.in. zaprojektował
wygląd wielu postaci i miejsc, w tym Dartha Vadera, Chewbacci czy
niezwykle ważną dla całej historii stację kosmiczną – Gwiazdę Śmierci.
Od późnych lat 80. XX wieku concept art zaczął wnikać w obszar pro
dukcji gier komputerowych. Charakterystyczne dla poprzedniej dekady
gry zręcznościowe, np. „Pong”, wypierane były przez realizacje oparte
na schematach fabularyzowanych.
W Polsce dopiero na przełomie wieków ukształtował się rynek gier kom
puterowych tworzonych przez rodzimych producentów. Powstały w tym
czasie dwie szczególnie ważne firmy: Techland i CD Project. Techland
już w 1999 roku wydał grę „Extermination”, a CD Projekt w 2003 roku
rozpoczął prace nad pierwszym tytułem z serii „Wiedźmin”. Przy drugiej
z wymienionych gier pracowali już graficy koncepcyjni. Efektem inten
sywnego rozwoju rynku polskich fabularnych gier komputerowych były
powstałe w 2015 roku produkty Techlandu „DyingLight” i CD Projektu
„Wiedźmin 3: Dziki Gon”. Obie pozycje znalazły się w pierwszej dziesiątce
światowych rankingów najlepiej sprzedających się gier.
Od ponad dekady polscy artyści tworzą koncepty do gier komputero
wych, filmów, animacji i reklam. Pracują przy najważniejszych polskich
i zagranicznych projektach. Części z nich poświęcony został ten album.

WARSZTAT KONCEPT ARTYSTY
Tekst: dr Kamila Tuszyńska

Concept art jest pojęciem wieloaspektowym, a praca koncept artysty
niewątpliwie jest pełna wyzwań. Istotę tego nurtu artystycznego można
dobrze przedstawić na przykładzie gry video „Wiedźmin 3: Dziki Gon”,
zwłaszcza w odniesieniu do tworzenia koncepcji artystycznej postaci.
W tym celu prezentujemy, jakie są etapy pracy grafika koncepcyjnego
w procesie powstawania postaci z gry oraz dlaczego projekty kon
cepcyjne są tak ważne dla realizacji całych produkcji. Zanim jednak
przyjrzymy się warsztatowi koncept artysty, trzeba pochylić się nad
niezwykle znaczącą i ukazującą kunszt polskiego koncept artu pozycją
– trzecią odsłoną serii gier o Geralcie z Rivii.
„Wiedźmin 3: Dziki Gon” to produkcja studia CD Projekt RED. Ta oparta
na utworach Sapkowskiego gra RPG (fabularna gra akcji z otwartym
światem) szybko zdobyła rzeszę fanów.
Trzecia odsłona przygód Wiedźmina powstawała w latach 2011‒2015,
przy czym planowano, że będzie to ostatnia część trylogii o bohaterskim
Białym Wilku. Kampania reklamowa towarzysząca wydaniu gry rozpo
częła się już w lutym 2013 roku, kiedy to na okładce „Game Informer”
zaprezentowano jedną ze scen planowanej realizacji.

Kilka wariantów postaci Geralta, głównego bohatera gry „Wiedźmin”

Źródło: CD Projekt RED

Prace nad podstawową wersją gry zakończono w kwietniu 2015 roku,
a premiera rynkowa miała miejsce miesiąc później – 19 maja. Reżyserem
„Wiedźmina 3” (game director) był Konrad Tomaszkiewicz. Nad projektem
pracowało w studiu ponad 240 osób, a łącznie w realizację zaangażo
wanych było ponad 1500 osób. Koncept artystami odpowiadającymi
za ten tytuł byli: Jan Marek, Monika Zawistowska, Marek Madej, Andrzej
Dybowski, Katarzyna Redesiuk, Lea Anna Leonowicz, Marta Dettlaff,
Bernard Kowalczuk, James McDade Daly, Liew Chin Hoong, Zuzanna
Kapuścińska, Beata Rączka, Maciej Wojtala, Daria Coelho, Paweł Zych,
Łukasz Nowicki i Stefan Groenewoud.
Powstawanie świata gry jest procesem skomplikowanym i wieloetapo
wym, a zarazem bardzo ciekawym i inspirującym. Obok concept artists
(twórcy, którzy pracują nad konceptami postaci, przedmiotów czy loka
cjami) w całość zaangażowani są również character artists (dosł. artyści
postaci, a więc osoby modelujące tylko postacie) i environment artists
(dosł. artyści środowisk, odpowiedzialni za modelowanie środowiska,
czyli lokacji w grze). Wszyscy oni czuwają nad tym, aby całość świata
przedstawionego była spójna, a także atrakcyjna dla odbiorcy (gracza).

Istotę warsztatu concept artysty prześledzimy na przykładzie tworzenia
modelu postaci. W ogólnym ujęciu grafik koncepcyjny na początku
„drogi ku idealnemu bohaterowi” opracowuje dwuwymiarowy koncept,
a następnie na jego podstawie tworzy model przestrzenny 3D (jego
zaletą jest m.in. możliwość oglądu ze wszystkich stron). Tak „wygene
rowana” postać gotowa jest do przejęcia przez artystów technicznych
i animatorów. Cała procedura ma pozwolić na wykreowanie postaci
możliwej do zaimplementowania w grze.
Tworzenie konceptów bohaterów mogłoby się wydawać proste – nic bar
dziej mylnego. Istotą procesu jest „wymyślenie” postaci, nadanie jej
kształtu, stworzenie ram, które na kolejnych etapach powstawania gry,
są wypełniane przez adekwatnych realizatorów. Rola koncept artysty
jest więc fundamentalna, a tworzenie postaci jest procesem skompli
kowanym i wieloetapowym, w skład którego wchodzą między innymi:
brief – budowanie fundamentu dla dalszych prac,
research – szukanie pomysłu,
koncept – zmierzanie ku bohaterowi,
modelowanie 3D – pierwsze tchnienie postaci.

Brief – budowanie fundamentu dla dalszych prac
Pierwszym etapem projektu jest brief – czyli opracowanie założeń
dla danej produkcji. To niezwykle ważny moment pracy, warunkujący
jakość i charakter ostatecznego produktu. Brief zatem oznaczać będzie
opis zawierający podstawowy zestaw wskazówek i założeń pomocnych
w procesie tworzenia konceptu. Najczęściej przyjmuje on formę spisa
nego według obowiązujących w danej organizacji standardów doku
mentu, choć czasami wyrażany jest ustnie. W przypadku „Wiedźmina 3”
nie na każdym etapie prac była potrzeba opracowania szczegółowego
briefu. Część pomysłów na postacie, przedmioty i scenerie została
w dużym stopniu zaczerpnięta z dzieła Sapkowskiego. W sztandaro
wych dla polskiej fantastyki pozycjach znaleziono szczegółowe opisy
bohaterów, potworów, roślin czy lokacji. Artyści koncepcyjni zajęli się
tworzeniem postaci głównych, niezależnych (tzw. NPC), przeciwników
(również potworów) oraz postaci tła i społeczności, czyli community
(np. mieszkańców danej wioski). Co istotne, szczegółowy brief opra
cowuje się dla najważniejszych postaci, w odniesieniu do pozostałych
przygotowuje się jedynie ogólne wytyczne.

Research – szukanie pomysłu
Po opracowaniu briefu można przejść do kolejnej fazy projektu, jaką jest
research. Tu istotą pracy jest szukanie pomysłu i inspiracji służących
podjęciu próby precyzyjniejszego ustalenia wyglądu danej postaci.
Należy podkreślić, że w tym względzie artysta koncepcyjny „pracuje”
przez całe życie, ponieważ konstruuje w głowie tzw. wizualną bibliotekę
złożoną z różnych ciekawych elementów, które kiedyś zobaczył, np. zdjęć,
kadrów pochodzących z filmów czy obrazów mijanych obiektów. Dlatego
referencjami mogą być zarówno dostępne w Internecie obrazy jakiegoś
detalu (np. zębów), jak i zdjęcie własnych butów czy chmur na niebie,
które ułożyły się akurat w pożądany kształt.
Po zgromadzeniu referencji koncept artysta przeprowadza konsul
tacje z character art directorem (w „Wiedźminie 3” funkcję tę pełnił
Paweł Mielniczuk). Akceptacja zestawu cech referencyjnych daje
zielone światło artyście – wówczas może on przejść do ideowego
kształtowania modelu postaci.

Koncept – zmierzanie ku bohaterowi
W fazie konceptu tworzone są szkice postaci – przy czym najbardziej
szczegółowe opracowuje się dla wiodących bohaterów. Zanim artysta
koncepcyjny przygotuje koncept postaci, czyli jej zarys w technice 2D,
powstaje wiele szkiców. Cały proces ich tworzenia nazywa się itero
waniem, a kolejne propozycje powstające w takim procesie określane
są iteracjami. Początkowo ich liczba jest bardzo duża, lecz w drodze
selekcji zbiór ten jest na bieżąco zmniejszany.
W fazie wstępnej powstaje zatem wiele wersji postaci. Najpierw koncept
artysta zajmuje się ogólnym wyglądem bohatera, potem może skupić się
na jego ubiorze i wyposażeniu. Co ciekawe, koncepty strojów postaci

Sceny z gry „Wiedźmin 3: Dziki Gon”
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nie ograniczają się tylko do podania ogólnych cech, ale odnoszą się
również do wielu szczegółów, np. faktury, materiału, dodatków i detali.
Tak jak można mówić o iteracjach wyglądu postaci, tak samo tworzone
są liczne iteracje ubioru. Warto dodać, że jedynie w przypadku głównych
bohaterów koncepty doprecyzowywane są pod kątem koloru. Postacie
pomniejsze, z klasy community (społeczności), uzyskują zazwyczaj
koncepty zarysowane w czerni i bieli.
Każda postać musi zostać odpowiednio osadzona w snutej historii czy
konkretnej lokacji, innymi słowy, musi stanowić integralny i harmonijny
komponent świata przedstawionego. Jeden z pierwszych konceptów
projektowanej postaci Lodowego Giganta z „Wiedźmina 3” zakładał,
że będzie on stworzony wyłącznie ze zmrożonych elementów. Pierwsze
koncepty potwora jednak nie były spójne z innymi elementami gry,
takimi jak wyspa, na której żyło monstrum, a poza nim jedynie inne
bestie i zwierzęta. Wskazywano, że ubranie Lodowego Giganta i przy
pisane do niego rekwizyty powinny powstać z tego, co dostępne było
w jego zasięgu. Uznano, że dobrym rozwiązaniem, będzie ubranie go
w tarcze i czaszki pokonanych przez niego wojowników. Wówczas
stwierdzono, że potwór musi mieć 3‒4 metry wysokości. To z kolei
doprowadziło do konieczności zmiany całego konceptu. Podczas mode
lowania okazało się, że potwór wciąż wydaje się zbyt niski. Oczywiście
zdecydowano się na jego powiększenie.
Opisany przykład wyraźnie pokazuje, że etap konceptu jest niebywale
precyzyjny, a w trakcie jego trwania dąży się do perfekcji, czyli wszystko
musi się zgadzać, być dopracowane i tworzyć jednolitą oraz umoty
wowaną logicznymi argumentami całość. Prace koncepcyjne zawsze
są kontynuowane do momentu dopracowania wszystkich szczegółów,
cech i zależności.

W grze video „Wiedźmin 3: Dziki Gon” występują setki postaci – liczba
ta może ukazać ogrom pracy, jaką wykonali koncept artyści. Dzięki
ich projektom, a także współpracy z character designerami czy quest
designerami, możliwe było zachowanie płynności pracy, spójności,
a także szybkie otwieranie kolejnych etapów projektowania gry. W tym
sensie koncept staje się nie tylko procesem tworzenia wariantów
postaci, ale także sceną dla komunikacji między poszczególnymi
działami artystycznymi. Graficy koncepcyjni umożliwiają specjalistom
budującym fabułę (pisarzom, scenarzystom) wyobrażenie sobie postaci
przed opracowaniem modelu 3D, co pozwala na stworzenie adekwat
nego otoczenia, określenie roli, interakcji czy zachowania bohaterów.
Komunikacja między artystami jest bardzo ważna. Żaden element gry,
a więc również postać, nie powstaje w oderwaniu od całości, wszystko
musi tworzyć spójny obraz. Tylko wtedy bowiem odbiorca może zaan
gażować się w opowiadaną historię i zanurzyć się w stworzony świat.
Po wybraniu ostatecznej wersji konceptu postaci rozpoczyna się praca
w zakresie jej przestrzennego modelowania.

Modelowanie 3D – pierwsze tchnienie postaci
Po wybraniu ostatecznej wersji konceptu postaci możliwe jest rozpo
częcie prac nad przestrzennym jej modelowaniem. To zadanie modelarza,
który posługuje się komputerowymi narzędziami do tworzenia trójwy
miarowych obrazów (3D). Oczywiście bazuje on na stworzonym wcze
śniej koncepcie i pozostaje w ścisłym kontakcie z jego koncept artystą.
Podczas pierwszego etapu modelowania w technice 3D wykorzysty
wane są czasami gotowe elementy zgromadzone w elektronicznych
bibliotekach lub przygotowane na potrzeby innych fragmentów gry.
Stopniowo są one modyfikowane i dopasowywane do konceptu 2D.

Trzeba jednak zaznaczyć, że modelarz nie musi trzymać się sztywno
zaakceptowanego wcześniej konceptu – a nawet nie powinien tego
robić. Modelowanie pozwala na weryfikację niektórych parametrów
fizycznych postaci, np. zakresu ruchów rąk. To ten moment pracy,
kiedy mogą być wprowadzane kolejne poprawki. Wszystko po to, aby
ostateczny koncept był możliwy do efektywnej realizacji w ramach
tworzonej gry. Znaczenie krytycznego podejścia do konceptu na etapie
modelowania 3D obrazuje przypadek ze zbroją Geralta: dopiero podczas
tworzenia modelu przestrzennego okazało się, że naramienniki, będące
kolczugą od szyi do łokci, ze względu na ograniczenia fizyczne nie
mogły się rozciągać i postać stworzona zgodnie z założeniami kon
cepcyjnymi nie byłaby w stanie wykonywać wielu ruchów. Do projektu
w związku z tym wprowadzono stosowne zmiany.
Prace koncepcyjne kończą się w momencie, kiedy powstanie ostateczny
i dopracowany model, zgodny z założeniami i doskonale dopasowany
do ogólnej koncepcji realiów, w których rozgrywać się ma akcja gry.
W dalszej realizacji projektu grafik koncepcyjny nie bierze już udziału.
Postać osadzana jest w rzeczywistości gry (implementacja), następnie
jest animowana i analizowana pod kątem wiarygodności jej zachowań
w toku zdarzeń. Weryfikuje się również sens i zachowanie użytych
strojów i rekwizytów. Tu rozpoczyna się mozolna praca programistów,
animatorów i szeregu osób odpowiedzialnych za „zmaterializowanie”
całego wirtualnego świata.
Chociaż artysta koncepcyjny jest zaangażowany tylko w początkową
fazę powstawania danej produkcji, jego rola jest niezwykle ważna,
a w pewnych etapach wręcz fundamentalna dla powodzenia całości.
concept artist jest osobą, w wyobraźni której rodzą się kluczowe
elementy kreowanej rzeczywistości.
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-	urodzony w Gdańsku
-	mieszka i tworzy w Gdańsku
-	specjalizuje się w concept art i environment design

„Work hard, play hard!”
Ilustrator i artysta koncepcyjny, dla którego rysowanie było na początku wyłącznie
hobby. Swoją przygodę z ilustracją rozpoczynał od tradycyjnych narzędzi jak ołówek,
pióro, akryle czy markery. Czerpał wówczas inspiracje od twórców posługujących
się technikami tradycyjnymi (Johna Singera Sargenta, Joaquina Sorolli, Leonarda
da Vinci). Od 2007 roku pracuje głównie przy użyciu technik cyfrowych, korzystając
przede wszystkim z programu Photoshop i 3ds Max. Początkowo ton jego twórczości
nadawały prace Marka Okonia i Craiga Mullinsa. Z biegiem czasu wypracował własny
styl, który wyróżnia sposób operowania światłem i kształtami, a także filmowa
kompozycja oraz dynamiczna praca pędzla. Jego głównymi polami działania są
environment design oraz worldbuilding w ramach tworzenia filmów i gier. Uwielbia
poszukiwać nowych rozwiązań, uczyć się korzystać z nowo poznanych technik,
a pomysłów do realizacji kolejnych projektów dostarczają mu natura, filmy, a także
opracowania naukowe.
Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, którą ukończył pod opieką mery
toryczną prof. Macieja Świeszewskiego. Współpracował z wieloma uznanymi
markami, w tym m.in.: 20th Century Fox, Framestore, CD Projekt Red, Universal,
Ubisoft, Blur, Wizards of the Coast, Sony oraz Creative Assembly. Na swoim koncie
ma takie produkcje jak: „Assassin’s Creed”, „Maze Runner 3”, „King Arthur Legend of
The Sword”, „Destiny 2”, „Need for Speed: Payback”, „Total War”, „RIGS”, „Sid Meier’s:
Starships” czy „HALO Wars 2”.

285A

Mystic Dragon

„Grafika powstała na bazie trzydziestominutowego szkicu,
który przygotowałem na grupę facebookową Daily Speedpaint.
Pomysł spodobał mi się na tyle, że zdecydowałem się
zrobić pełnowymiarową pracę”.
2014 rok
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286A

The Market

„Gdy w 2015 roku pracowałem nad projektem Assassin's Creed: Syndicate (był jednym z moich
upragnionych, do których chciałem dołożyć swój artystyczny wkład), pomyślałem, że fajnie
by było stworzyć obraz, który oddałby koncepcję tej gry jednak osadzonej w Polsce XIX wieku”.
2015 rok
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288A ↑

Accolade

„Grafika powstała na bazie szkicu, który zrobiłem jako część prezentacji podczas
konferencji i wystąpienia na Splash w Pradze w czerwcu 2015 roku. Pomysł
ukazania sceny pasowania na rycerza siedział mi długo w głowie i w końcu
jeden ze szkiców odpowiadał tej wizji. Praca powstawała parę tygodni”.
2016 rok

DAREK ZABROCKI

288B ↓

Knights Division

„Grafika powstała jako część tutorialu, który zrobiłem
dla magazynu „3D Total”. Opisywałem w nim swoje techniki
oraz proces powstawania skomplikowanego konceptu/ilustracji”.
2014 rok

→

289A

Fairy Bay

„Koncept powstały jako wieczorny
szkic do własnej kolekcji”.
2016 rok
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290A

Super Ambush

„Szkic powstały do własnej kolekcji. Ta praca zapoczątkowała
także autorską serię obrazów przedstawiających snajperów”.
2015 rok
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NAJLEPSI POLSCY ILUSTRATORZY

THE BEST POLISH ILLUSTRATORS
Seria THE BEST POLISH ILLUSTRATORS została zaprojektowana i wykonana przez zespół Fundacji SLOW.
Dziękujemy wszystkim, bez których wydanie albumu nie byłoby możliwe.
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W galerii znajduje się ponad 1000 prac 161 polskich ilustratorów.
Docelowo galeria obejmie blisko 5000 prac i prezentować będzie twórczość ponad 500 polskich artystów.

Wspieraj artystów. Przestrzegaj praw autorskich!
Wszystkie ilustracje opublikowano za zgodą twórców.
Zamieszczone w niniejszym albumie treści chronione są prawami autorskimi.
Kopiowanie i wykorzystywanie zawartych w albumie treści (tesktów, ilustracji, grafik etc.) wymaga pisemnej zgody wydawcy.

