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Autoprezentacja – wybrane zagadnienia – egzamin wstępny - rok akademicki 2016/2017
1. Czym charakteryzuje się grafika jako dziedzina sztuki? Uzasadnij wybór kierunku
studiów.
2. Co to jest kultura niska i wysoka? Podaj przykłady prac artystycznych łączących estetykę
kultury niskiej i wysokiej.
3. Warsztat graficzny – znajomość technik graficznych.
4. Czym różni się grafika artystyczna od grafiki projektowej?
5. Jakie są szczególne różnice między grafiką cyfrową, a grafiką klasyczną, określ je na
podstawie pojęć: matryca, ślad, materia, gest, przestrzeń, kolor?
6. Elementy obrazu. Wymień podstawowe elementy budowy kompozycji
7. Dzięki jakim elementom formalnym, poza skrótem perspektywicznym, można w obrazie
uzyskać wrażenie przestrzeni?
8. Podaj różnice pomiędzy filmem fabularnym, wideoklipem i wideoartem?
9. Czym w dziele sztuki różni się forma od kompozycji?
10. Jakie są cele i jakie zachodzą różnice pomiędzy fotografią artystyczną a użytkową?
11. Czy widz, odbiorca lub gracz może być współtwórcą dzieła sztuki?
12. Na czym polega cyfrowe przetwarzanie obrazu?
13. Jaka wystawa na przestrzeni ostatniego roku zrobiła na Tobie duże wrażenie i dlaczego?
14. Czy przedmioty codziennego użytku mogą być dziełem sztuki?
15. Jaki wpływ na malarstwo i grafikę miało pojawienie się fotografii w poł. XIX wieku?
16. Zdefiniuj i scharakteryzuj multimedia oraz intermedia.
17. Zdefiniuj pojęcie medium. Co to są nowe media?
18. Czym różni się fotografia dokumentalna od artystycznej?
19. Wystawy, krajowe i światowe przeglądy grafiki.

20. Czy muzea w dobie internetu są nam potrzebne ?
21. Czym różni się grafika cyfrowa od fotografii cyfrowej?
22. Ulubiony artysta, charakterystyka jego twórczości i epoki w której tworzył.
23. Zainteresowanie szeroko rozumianą kulturą ( literatura, teatr, film, muzyka, architektura
itp.) Jakie zagadnienia związane z kulturą szczególnie cię interesują ?
24. Czy Twoim zdaniem polscy artyści wnoszą coś wyjątkowego do sztuki światowej ?
25. Kultura a media. Jaką według Ciebie odgrywają rolę mass media w kształtowaniu kultury
oraz sztuki w szczególności.
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