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Szkice do genezy multimediów i animacji komputerowej
Sketches on the Origin of Multimedia and Computer Animation

Multimedia i animacja komputerowa to dyscypliny wzajemnie ze sobą powiązane. Bowiem – z jednej strony – animacja komputerowa bywa zwykle elementem
multimedialnego przekazu lub wręcz sama staje się realizacją multimedialną. Z drugiej – struktura przekazu multimedialnego wykazuje generalne pokrewieństwa z multidyscyplinarną strategią animacji, która już w epoce mediów mechanicznych była
sztuką synkretyczną, łączącą w różnych konfiguracjach języki: widowiska, sztuki iluzji, sztuki kinetycznej, sztuki projekcji świateł i obrazów, filmu, grafiki, malarstwa,
rzeźby, komiksu, choreografii, scenografii, efektów dźwiękowych i muzyki, a nawet
pokazów sztucznych ogni – żeby wymienić tylko niektóre z powszechnie wykorzystywanych w jej ramach dyscyplin, eksplorowanych także przez multimedia.
Wspólnym technologicznym mianownikiem multimediów i animacji komputerowej jest komputer. Umożliwia on kontaminowanie różnych środków przekazu. Przełożenie dźwięków, obrazów, ruchu, wrażeń zapachowych, odczuć dotykowych, tekstów oraz różnych form interakcji na bity – podstawowe molekuły
metaforycznej gliny, z której ulepiony jest cyfrowy przekaz – prowadzi do integracji wielu oddzielnych dotąd form i strategii komunikowania. To, co należało
tradycyjnie do kompetencji różnych dyscyplin medialnych, posługujących się
odmiennym tworzywem, w multimediach i animacji komputerowej realizowane
jest w ramach jednego supermedium, w którym nie tylko przenikają się stare
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strategie komunikowania, ale wyłania się nowa jakość – przekaz multimedialny,
produkt symbiozy człowiek-komputer1.
Słownikowo termin multimedia jest złożeniem dwóch wyrazów: multi – od łacińskiego multus (liczny), i media – od łacińskiego medius (środek pośredniczący); występuje w liczbie mnogiej i oznacza: wiele mediów zintegrowanych pod
względem zawartości treści, w ramach jednego elektronicznego środka przekazu;
stosowany jest albo w znaczeniu przymiotnikowym, albo rzeczownikowym2.
W znaczeniu przymiotnikowym odnosi się do: 1) elektronicznych urządzeń,
nośników i oprogramowania, integrujących wiele form zawartości (mówimy np.
o multimedialnych odtwarzaczach); 2) do realizacji wytwarzanych i odbieranych
za ich pośrednictwem (np. gry komputerowe); lub 3) odbieranych z ich udziałem
(np. widowisk z oprawą multimedialną).
W znaczeniu rzeczownikowym odnosi się natomiast do zawartości zintegrowanego multisensorycznego przekazu. Chodzi tu jednak o coś więcej niż tylko
jednoczesną obecność w nim różnorodnych mediów. Bardziej znaczący jest tu
fakt przenikania się3 czy też raczej synergii: obrazów, dźwięków, rytmu i ruchu,
odczuć dotykowych, zapachów, sygnałów będących rezultatem „patrzenia” maszyny (np. zapisów termograficznych czy wykresów USG), znaków abstrakcyjnych (np. pismo i symbole) oraz impulsów wyzwalających emocje (np. ponura lub wesoła tonacja muzyczna lub barwna). Sprowadzone ich do binarnego,
zero-jedynkowego kodu i stopienie w splot doznań, w których doświadczamy
pobudzania wielu zmysłowych, kognitywnych i afektywnych ścieżek percepcji,
oddziałujących na różne modalności mózgu, prowadzi do automatycznego i mimowolnego współdoświadczenia wszystkich użytych środków jako jedności.
Jest to sposób percepcji bliski nie tylko naszemu codziennemu, potocznemu
doświadczeniu otaczającego nas świata – który odbieramy jako całość w jego
współzależnej złożoności – ale także odpowiadający dynamice naszej żywej
wyobraźni: marzeniom, wizjom sennym i odczuciom związanym ze stanami
ekstatycznymi (synestezji, medytacji, transu czy halucynacji), którym towarzyszą entoptyczne obrazy, doświadczane przy zmiennych stanach świadomości.
Uczestnik realizacji multimedialnej: widzi, słyszy, czuje, a czasem nawet smakuje, wącha i wchodzi w interakcję z przekazem, co sprzyja poczuciu immersji
– zatopienia się człowieka w świecie dzieła, pełnym sensorycznych doznań oraz
emocjonalnych i intelektualnych impulsów.
1
T. Mieczka, Multimedia – oczywistości i domysły. Szkic o estetycznej przygodności nowych
mediów, [w:] Piękno w sieci, Estetyka nowych mediów, red. K. Wilkoszewska, Kraków 1999, s. 50.
2
http://en.wikipedia.org/wiki/Multimedia; http://www.absoluteastronomy.com/topics/Multimedia.
3
D. Haskin, Multimedia nie tylko dla orłów, przeł. R. Gołębiewska, Warszawa 1995, s. 233.
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Mamy tu do czynienia z najpełniejszą jak dotąd symulacją procesów komunikacji międzyludzkiej4. Odróżnia to multimedia od tradycyjnych monomediów rękodzielniczych (w sztuce: np. do malarstwa czy rzeźby), mechanicznych (druku,
fotografii)5 i mediów mieszanych łączących różne gatunki (np. obraz z grafiką),
ale niezawierające – jak multimedia – elementów innych dziedzin (np. literatury, teatru, tańca, animacji, muzyki lub interaktywności)6. Mniej wyraziście przebiega podział pomiędzy multimediami i intermediami, czytelny czasem bardziej
w kontekście intencji i strategii kreacji niż recepcji. Intermedia poszukują międzyprzestrzeni medialnej, nisz pomiędzy gatunkami. Ale z działań tych wyłaniają
się nowe gatunki: np. poezja wizualna czy sztuka elektronicznych performances, wykorzystujące komputer – narzędzie preferujące strategie multimedialne,
co prowadzi do rezultatów zacierających przejrzystość typologii i utrudniających
usystematyzowanie tych zjawisk.
Zestawienie to, konfrontujące multimedia z innymi mediami – przy zaakcentowaniu różnic – uczytelnia granice medialne ich obszaru, sytuując to zjawisko
na mapie mediów, odnosi je do praktyk z lat dziewięćdziesiątych XX i pierwszej
dekady XXI wieku, wykorzystujących najnowsze technologie cyfrowe – co jest
dzisiaj powszechnym rozumieniem pojęcia multimedia7. Jednak nie od razu miało ono taki sens. W znaczeniu bliskim naszemu rozumieniu pojawiło się dopiero
w roku 1986, w artykule Allena Lee Adkinsa, w którym pisze on o systemach
multimedialnych, rozumiejąc pod tym pojęciem stacje robocze do edycji różnorodnych danych na dyskach kompaktowych8. Nie było to wówczas powszechne
rozumienie tego terminu, skoro do końca lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku
komputer multimedialny nazywano komputerem audiowizualnym. Natomiast już
od początku lat siedemdziesiątych termin multimedia stosowany był w środowisku anglojęzycznych wydawców dla określenia pakietu pomocy dydaktycznych,
zawierającego różnego typu materiały: podręczniki, slajdy, filmy, taśmy magnetofonowe itp9. Ale nie było to pierwotne jego znaczenie. Termin multimedia pojawił się bowiem w roku 1966 i początkowo odnosił się tylko do sztuki.

B. Steinbrink, Multimedia u progu technologii XXI wieku, Wrocław 1993, s. 19.
http://en.wikipedia.org/wiki/Multimedia.
6
S. Krieg, Mixed Media, Collage Susan Kreig, http://www.kriegartstudio.com/nesting_cranes/
susan_krieg_describes.htm.
7
L. Bieszczad, Sztuka w epoce cybernetycznej; Pomiędzy estetyzacją rzeczywistości a ontologią sztuki, [w:] Piękno w sieci…, s. 94.
8
A. L. Adkins, Data Preparation: From Shoestring to Super System, [w:] CD ROM. The New
Papyrus Redmonds, Redmonds, WA, 1986.
9
Steinbrink, op. cit., s. 19.
4
5
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Po raz pierwszy określenia multimedia użył Bob Goldstein, amerykański artysta i showman. W sierpniu 1966 roku w Nowym Jorku i Southampton zaprezentował on muzyczno-świetlne widowiska LightWorks, które były rozwinięciem
jego wcześniejszych projektów z dziedziny muzyki koloru. LightWorks, określone przez niego jako wydarzenie multimedialne, były otaczającym widzów-słuchaczy multisensorycznym środowiskiem audiowizualnym, łączącym koncert
z synchronizowanymi na żywo z muzyką barwnymi efektami świetlnymi, miksowanymi ze slajdami i filmami rzutowanymi na ruchome ekrany i obracające się
kule lustrzane. Wydarzenia te, mające poważny wpływ na sztukę i film eksperymentalny, uznane za pionierskie w kontekście wystąpień ruchów Fluxus i Expanded Cinema, oddziałujące także na reklamę i realizacje komercyjne – już pod
koniec roku 1966 sam Goldstein zrealizował taką pracę dla ekskluzywnego domu
handlowego Henri Bendel w Nowym Jorku10 – opisywało w tym czasie wiele popularnych periodyków, w tym: „Life”11, „Variety” i „Newsday”, co przyczyniło
się do wypromowania i samego zjawiska, i terminu multimedia12. Ale już wcześniej, 13 stycznia tego samego 1966 roku, Andy Warhol (z którym Bob Goldstein
współpracował później w latach 1969-1972 przy innych projektach, poczynając
od muzyki do filmu Warhola Samotny kowboj, uznanej za realizację pionierską
dla muzyki dyskotekowej) zaprezentował pierwsze z serii kilkunastu wystąpień,
kontynuowanych jeszcze w roku następnym, zatytułowanych Exploding Plastic
Inevitable. Były one połączeniem koncertu rokowej grupy Andy Warhola The
Velvet Undegrand & Nico z rzutowanymi na muzyków z czterech projektorów
filmami barwnymi eksperymentami świetlnymi, z użyciem lustrzanej obracającej się kuli, slajdami, ekstatycznymi tańcami, improwizowanymi performance
i wywiadami prowadzonymi podczas występu z widzami przez osoby związane
ze studiem Warhola Factory13. Wydarzenia te również określono jako multimedialne, co ze względu na pozycję Warhola w świecie sztuki mogło być faktem
znaczącym, jeśli nie dla wprowadzenia, to z pewnością dla utrwalenia się i upowszechnienia tego terminu.
W obu realizacjach rzuca się w oczy podobieństwo środków i sposobu ich
użycia, integrującego na płaszczyźnie działań o charakterze performatywnym
zjawiska z dziedzin: muzyki, spektaklu, choreografii i plastyki, nasycone projekcją ruchomych barwnych świateł i animowanych obrazów high tech, chociaż
jeszcze bez zastosowania komputera (komputer w odniesieniu do multimediów
E. Sheppard, A New Fashioned Yule, “World Journal Tribune”, 23 listopada 1966, s. 10.
“LIFE Magazine”, 27 maja 1966, vol. 60, nr 21, s. 73.
12
Sheppard, op. cit., s. 10.
13
J. W. Branden, ‘My Mind Split Open’: Andy Warhol’s Exploding Plastic Inevitable, “Grey
Room” 8: 2002, s. 80-107.
10

11
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pojawi się powszechnie dopiero w latach osiemdziesiątych, wcześniej parametry
techniczne powszechnie dostępnych komputerów nie pozwalały na takie zastosowania). Mimo tych podobieństw, korzenie obu tych wydarzeń różnią się.
Spektakle LightWork Boba Goldsteina są w swej genezie bardziej muzyczne.
Sięgają idei muzyki koloru i instrumentów kolorów mechanicznie modulujących
barwy według partytury muzycznej. Koncepcji, u podłoża której leży myśl o analogii pomiędzy dźwiękami muzycznymi i barwami, wyrażana już w pismach Pitagorasa i Arystotelesa; fascynującej artystów renesansu i manieryzmu – m.in.
Leonarda da Vinci, pracującego na dworze Sforzów w Mediolanie, oraz Giuseppe Arcimboldo, działającego na dworze cesarza Rudolfa II w Pradze – i zrealizowanej praktycznie w latach trzydziestych XVIII wieku przez jezuitę Louisa
Bertranda Castela w instrumencie klawiszowym zwanym Clavecin Oculaire14;
udoskonalanym przez jego następców w kolejnych doświadczeniach transmedialnych przekładania świata dźwięków na świat barw, a rozwiniętym pod koniec
wieku XIX, wraz z rozkwitem sztucznych źródeł światła. Pojawiły się wówczas
nowe postawy, poszukujące nie tyle translacji pomiędzy barwą i dźwiękiem, co
syntezy tych odczuć. Ideę tę realizuje Prometeusz Aleksandra Skriabina. Utwór
zainspirowany możliwościami instrumentu świetlnego skonstruowanego, pod
wpływem obrazów impresjonistów, przez brytyjskiego malarza Wallace’a Remingtona – instrumentu niewydającego dźwięku, którego klawiatura była paletą
mieszającą kolorowe światła rzutowane na falujące powierzchnie ekranów, dobrze synchronizujące się z romantyczną muzyką Skriabina. Rozwinięciem koncepcji dzieł muzyczno-świetlnych stały się awangardowe filmy, i to już w okresie
kina niemego. Prekursorami na tym polu byli futuryści Arnoldo Ginna i Bruno
Corra, którzy po nieudanych próbach skonstruowania organów koloru zrealizowali w roku 1913 pierwsze malowane ręcznie abstrakcyjne filmy L’Arcobaleno
i La Danza15. Doświadczenia te rozwijane były od następnej dekady tego stulecia przez unaoczniające muzykę eksperymentalne animacje: Waltera Ruttmana,
Hansa Richtera, Vikinga Eggelinga, Len Lye’a, Normana McLarena, czy może
przede wszystkim Oscara Fischingera – który prócz licznych stricte filmowych
realizacji ma w swoim dorobku wieloekranowe multiprojekcje, łączące animowane filmy z nakładanymi na nie slajdami, przygotowywane dla pierwszego
udokumentowanego symultanicznego pokazu organów świetlnych i filmu abs-

14
W. Moritz, The Dream of Color Music, And Machines That Made it Possible, “Animation
World Magazine”, http://www.awn.com/mag/issue2.1/articles/moritz2.1.html.
15
R. W. Kluszczyński, Film i Wielka Awangarda, [w:] Film awangardowy w Polsce i na świecie, red. R. W. Kluszczyński, Łódź 1989, s. 41.
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trakcyjnego węgierskiego kompozytora Aleksandra Làszló, który miał odbyć się
w Monachium w marcu 1926 roku16.
Natomiast Andy Warhol dochodził do multimediów bardziej od strony sztuki wizualnej. Exploding Plastic Inevitable wpisuje się w charakterystyczny dla
działań neoawangardy lat sześćdziesiątych ubiegłego stulecia kontekst sztuki
akcji, w której dzieło sprowadzano do ulotnego faktu – zdarzenia zaistniałego
w czasie i przestrzeni; dążyło ono do zacierania granic pomiędzy życiem i sztuką
oraz pomiędzy poszczególnymi jej dziedzinami: teatrem, baletem, widowiskiem,
cyrkiem, psychodramą, obrzędami, a przede wszystkim muzyką i plastyką, co
było wówczas charakterystyczne zwłaszcza dla sztuki happeningu17. Znamienne, tak dla happeningu, jak i dla realizacji Warhola, jest ograniczenie roli słowa
i położenie akcentu na zachowania niewerbalne: ruchy, postawy, gesty, wizualny
język przedmiotów, stwarzające większą szansę spontaniczności i wytrącenia publiczności z roli biernego odbiorcy, pobudzenia jej do aktywności. Filmowy zapis pierwszego publicznego wykonania Exploding Plastic Inevitable (il. 1), które
miało miejsce wiosną 1966 roku na dorocznym bankiecie New York Society for
Clinic Psychiatry w Delmonico Hotel w Nowym Jorku przy Park Avenue18, zarejestrowany został przez Jonasa Mekesa i Barbarę Rubin. Stał się on materiałem
roboczym niepowtarzalnego filmowego, piekielnego sensorium zrealizowanego
przez Ronalda Nemetha. Pokazuje ono pararytualne zdarzenie, którego uczestnicy wprowadzają się w trans medialny, o intensywności doznań przypominającej
deliryczne doświadczenia synkretycznej sztuki tzw. ludów pierwotnych, którą
fascynowała się awangarda i neoawangarda ubiegłego stulecia19.
Kieruje to uwagę na uniwersalny wymiar tego zjawiska. Koncepcje i realizacje Andy Warhola i Boba Goldsteina nie tylko przyczyniły się bowiem do sformułowania terminu multimedia i określenia zakresu sztuki multimedialnej jako
zjawiska historycznego, ale pośrednio stały się impulsem do spojrzenia na całe
dzieje sztuki z perspektywy ponadhistorycznej multimedialności; uniwersalnej,
wszechobecnej w sztuce minionych epok tendencji do integracji wielu wzmac-

16
W. Moritz, Optical Poetry, The Life and Work of Oscar Fischinger, Johny Libbey Publishing
2004, s. 11-12.
17
T. Pawłowski, Happening, Warszawa 1988, s. 27.
18
Branden, op. cit., s. 82.
19
R. Nemeth, Andy Warhol’s Exploding Plastic Inevitable 1967 part1, http://www.youtube.
com/watch?v=Gh0OhO-OhK4&feature=PlayList&p=EFC47737870A09DB&playnext=1&playne
xt_from=PL&index=42. Ronald Nemeth, Andy Warhol’s Exploding Plastic Inevitable 1967 part2,
http://www.youtube.com/watch?v=uaAAmRDX4ok&feature=PlayList&p=EFC47737870A09DB
&index=43.
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niających się nawzajem środków przekazu zastosowanych jednocześnie w ramach jednego supermedium.
Pierwszą programową syntezą wielu środków przekazu oddziałujących jednocześnie na różne zmysły była opera Ryszarda Wagnera Złoto Renu, otwierająca
monumentalny cykl czterech oper Pierścień Nibelungów, której premiera odbyła
się w roku 1876. Wagner zrealizował w niej swoją ideę Gesamtkunstwerk, tj.
totalnego, w znaczeniu zintegrowanego medialnie, dzieła sztuki, zakładającego
współbrzmienie wszystkich sztuk. Myśl tę – bardzo interesującą z punktu widzenia korzeni multimediów, sformułowaną przez niego ćwierć wieku wcześniej
w późnoromantycznym eseju Sztuka i rewolucja (wydanym w roku 1849) – Theodore de Banville, francuski poeta schyłku XIX wieku, trafnie ujął słowami, pisząc, że Wagner pojmuje
„[…] dramat muzyczny jako harmonijne zespolenie, w którym wszystkie sztuki […] stanowią istotne składniki całości, współzawodniczą w opanowaniu, zniewoleniu duszy widza-słuchacza i wywarciu na nim głębokiego, długotrwałego wrażenia”.

W myśl tej koncepcji, dzięki szerokiej gamie wzajemnie wzmacniających się
bodźców oddziałujących jednocześnie na różne zmysły, widz-słuchacz zanurzał
się w wydarzeniu scenicznym, przeżywając go tak, jakby był jego uczestnikiem.
Tłem jej była romantyczna idea korespondencji sztuk, wyrażająca przekonanie
o wewnętrznej jedności wszystkich sztuk, ujawniającej się pomimo odmienności
ich środków. Ale programowym pierwowzorem, na który wskazywał Wagner,
była antyczna tragedia grecka, w której elementy te były scalone i stosowane
jako środek ekspresyjny wyrażania uczuć, związany w swej genezie z praktykami kultowymi20. Zwrócenie uwagi na atrakcyjność takiego sposobu percepcji
było u romantyków kwestią woli. W miejsce piękna – fundamentalnej dotąd wartości estetycznej – romantyzm wprowadził kryterium intensywności wyrażania
i odczuwania najgłębszych, najwznioślejszych uczuć, czemu sprzyjało właśnie
wydobycie pokładów nadwrażliwości związanych z syntezą doznań zmysłowych
– koncepcji bliskiej także multimediom, ale trudnej wówczas do realizacji, w ramach tradycyjnych dyscyplin sztuki.
Technologiczny aspekt multimediów przybliża nas do ich istoty jako zjawiska
współczesnego, wykorzystującego do zintensyfikowania efektywności przekazu
środki high tech, których korzeni możemy poszukiwać w technologiach wczesnych mediów mechanicznych21. Były one owocem pracy pokoleń luminarzy
20
21

http://en.wikipedia.org/wiki/Greek_tragedy#Greek_tragedy.
M. Gołaszewska, Multimedia – krytyka i obrona, [w:] Piękno w sieci…, s. 30.
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nauki, fantastów, technologów i wynalazców, których aktywność wykracza poza
zakres sztuki, przynajmniej tej tzw. wysokiej. U schyłku XVIII wieku na wznoszącej fali preromantycznej egzaltacji, zaczyna się kariera magicznej latarni, z jej
demonicznymi fantomami. Magiczna latarnia, znana była na Dalekim Wschodzie
co najmniej od I wieku n.e., a w Europie od lat dwudziestych XV stulecia. Rozpoznane były także już wcześniej jej predyspozycje do symulacji niematerialnych
zjaw. Z tego też powodu po połowie wieku XVII zwano ją we Francji Lanterne
du peur (Latarnia strachu)22. Teraz wsparta przemyślanymi strategiami medialnymi – rodem z modnej w tym czasie gotyckiej powieści grozy23 – i inwencją
w dziedzinie tworzenia coraz bardziej wyrafinowanych i złożonych medialnie
technologii, z wykorzystaniem najnowszych odkryć naukowych, stała się głównym środkiem nowej sztuki iluzji – fantasmagorii24. Były to rozbudowane medialnie spektakle – połączenie projekcji magicznej latarni, efektów akustycznych,
rozbłysków ładunków elektrostatycznych, teatru cieni, seansu spirytystycznego
i gry towarzyskiej – miksujące iluzję z rzeczywistością. Przedmiotem fantasmagorii była często czarna magia lub rytuały nekromantyczne, przywołujące diabły, upiory, duchy zmarłych krewnych, ważnych osobistości, polityków, ale też
mitycznych greckich bohaterów. Celem było przestraszenie widzów na śmierć.
Można uznać je za prekursora dzisiejszego horroru, z tym że intensywność przeżyć i siła oddziaływania spektakli daleko przewyższała wszystko, o czym mogą
marzyć dzisiejsi realizatorzy filmów grozy. Przede wszystkim wizualizacje te
były symulacją zjaw, a nie projekcją obrazów, jak to ma miejsce w kinie, a zaproszeni goście byli uczestnikami wydarzenia, a nie tylko widzami. Toteż damy
mdlały, panowie zasłaniali sobie oczy i w atmosferze ogólnej paniki szukali
schronienia, gdzie się dało, podczas gdy Etienne Gaspard Roberts (1763-1837),
profesor fizyki z Liege, pierwszy z wielkich mistrzów fantasmagorii, w mrokach
grobowej krypty kościoła Kapucynów w Paryżu dokonywał cudów iluzji: wizualizował zjawy, ciskał gromami i zamieniał demony w proch w swoim słynnym
show (1797)25, słusznie określonym przez X. Theodore’a Barbera mianem wydarzenia multimedialnego26.
T. Ruffles, Cinema of the Afterlife, Jefferson 2004, s. 17.
D. Annwn, Dazzling Ghostland: Sheridan Le Fanu’s Phantasmagoria, “The Irish Journal of
Gothic and Horror Studies”, http://irishgothichorrorjournal.homestead.com/LeFanu-Phantasmagoria.html.
24
M. Heard, Phantasmagoria, The Secret Life of the Magic Lantern, Hastings 2006, s. 64.
25
F. Levie, Étienne-Gaspard Robertson. La vie d’un fantasmagore, Le Préambule (Collection
Contrechamp), Brussels 1990, s. 16.
26
X. T. Barber, Phantasmagorical Wonders: The Magic Lantern Ghost Show in Nineteenth-Century America, “Film History” 1989, vol. 3, nr 2, s. 77.
22
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Wiek XIX rozwija dalej te premultimedialne spektakle. Na fali fascynacji nauki zjawiskiem ruchu permanentnie udoskonalana magiczna latarnia łączona jest
z mechanicznymi automatami do wytwarzania animowanych obrazów, wykorzystującymi zjawisko stroboskopowe27. Apogeum i zarazem finałem tej sztuki były
spektakle Théâtre Optique Charlesa-Emila Raynauda. W dniu 28 października
1892 roku w Musée Grévin w Paryżu odbył się pokaz z użyciem tylnej projekcji,
który były pierwszą w dziejach mechaniczną prezentacją ruchomych obrazów
o skomplikowanej fabule, nieograniczoną do jednej zapętlonej sekwencji ruchu,
jak to było poprzednio. Bęben zastąpiony został tu przez dwie szpule, pomiędzy
którymi przewijała się taśma z obrazami faz ruchu, przesuwająca się skokowo,
kadr po kadrze, przez wizjer magicznej latarni28. Stąd był już tylko krok – mały
technologicznie, a milowy, jeśli chodzi o zawartość przekazu – do kinematografu, wynalazku braci Laumiere (pierwszy spektakl 1895), którego elektronicznym
rozwinięciem jest technologia wideo i cyfrowa sztuka ekranu, istotny składnik
dzisiejszych multimediów29.
Tak jak w potocznej percepcji człowieka, tak też i w multimediach znaczącą
rolę odgrywa obraz, odbierany nie statycznie, ale jako proces, strumień wizualnych impulsów, dzianie się w czasie. To czyni ruch ważnym elementem multimedialnego przekazu. Stąd bierze się też znaczenie w przekazie multimedialnym
animacji komputerowej – sztuki tworzenia ruchomych obrazów z wykorzystaniem komputera; powszechnie postrzeganej jako rozwinięcie animacji filmowej,
procesu, w którym statycznym przedmiotom nadaje się iluzję ruchu poprzez
wprowadzenie zmian wyglądu w poszczególnych jego fazach, co stanowi zasadę
konstruowania ruchu kinetycznego, który ujawnia się podczas projekcji.
Łącznikiem pomiędzy multimediami i filmem są pionierzy animacji komputerowej. Komercyjne wytwórnie, jak np. Halas and Batchelor Cartoon Films30,
i artyści pracujący wcześniej w medium filmowym, jak bracia John i James
Whitney lub Jordan Belson, kontynuujący swoje dokonania w mediach elektronicznych i nierzadko przenoszący techniki i poetykę filmu animowanego na
animację komputerową; i odwrotnie – bo zapożyczenia płyną niekiedy w kierunku przeciwnym, tak, że niejednokrotnie bez wiedzy na temat sposobu realizacji
konkretnej animacji nie można stwierdzić, czy należy ona do animacji filmowej,
27
The History of The Discovery of Cinematography – 1860-1869, http://www.precinemahistory.net/1860.htm.
28
M. Noverre, Magic Shadow: the Story of Origin of Motion Pictures, Brest 1926, s. 184.
29
L. Mannoni, D. Pesenti Campagnoni, D. Robinson, Lumière et mouvement, La Cineteca del
Friuli 1995, s. 252.
30
Sztuka animacji, od ołówka do piksela, Historia filmu animowanego, red. J. Beck, Warszawa
2006, s. 104-105.
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czy komputerowej. Dotyczy to zwłaszcza technologicznych hybryd, łączących
np. tradycyjny warsztat rysownika kadrów z edycją komputerową, realizujących
strategię metodologiczną określaną po roku 199531 terminem tradigital (zbitka
angielskich terminów: tradition – tradycyjny i digital – cyfrowy), a odnoszącą
się do usiłowania realizacji tradycyjnych wartości nowymi, cyfrowymi środkami,
co dotyczy nie tylko aspektu technologicznego, ale także koncepcji tych dzieł,
i jest fragmentem szerszego kontekstu, wiążącego się z pokoleniowym przejściem od analogowego sposobu kreowania do myślenia w kategoriach mediów
cyfrowych32.
W wypadku animacji charakteryzuje się ono przejściem od kreacji nastawionej na dostarczanie doznań wzrokowych – iluzji ruchu odbieranej oczyma widza
kinowego czy telewizyjnego (dźwięk jest zwykle raczej elementem wspierającym obraz) – do myślenia i odczuwania w kategoriach estetyki kreacji i percepcji
multisensorycznej, z gotowością do przekraczania granicy pomiędzy animowanym światem wykreowanym i rzeczywistym. Tu np. cyfrowy zapis rytmu serca
uczestnika zdarzenia generuje animowane dźwięko-obrazy, na które wpływa on,
regulując stanem swojej świadomości pracę serca, jak to na miejsce w realizacji
George’a Poonkhina Khuta Biofeedback Mirror z roku 2008, która jest elementem programu The Heart Library Project33, prowadzącej do rzeczywistości wirtualnej.
W tym zakresie korzenie animacji komputerowej sięgają do czasów odleglejszych – do sztuki symulacji trójwymiarowych ruchomych fantomów przez
odmianę magicznej latarni zwaną megascope. Wzmiankowana po raz pierwszy
w roku 1756 przez Leonarda Eulera (1707-1783), niemieckiego fizyka i jednego
z najwybitniejszych w dziejach matematyków, różniła się od klasycznych magicznych latarni tym, że nie wykorzystywała do projekcji światła przechodzącego przez slajdy, lecz światło odbite od trójwymiarowych przedmiotów. Animowane marionetki lub miniaturowe automaty lalkowe, umieszczone przy tylnej
ściance skrzyni latarni, na czarnym tle pochłaniającym promienie, rzutowane
były przez obiektyw na ekran. Dawało to w ciemności symulację trójwymiarowej animacji świetlnego przestrzennego fantomu34. Szczytowym osiągnięciem
tej sztuki stały się spektakle Johna Henry’ego Peppera (1821-1900), profesora
chemii w Instytucie Politechniki w Londynie. Rozwinął on pomysł inżyniera
31
Artlex, Art Dictionairy for Artists, Collectors Students and Educators in Art Production, Criticism, History, Aesthetics, and Education, http://www.artlex.com/ArtLex/Tr.html#anchor643992.
32
M. Sinha, Creativity in tradigital times, “The Wall Street Journal”, 14 sierpnia 2008.
33
G. Khut, The Heart Library Project, http://georgekhut.com/biofeedback/heart-library/biofeedback-mirror/.
34
T. L. Hankins, R. J. Silverman, Instruments and the Imagination, Princeton 1995, s. 58.
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Henry Dircksa, który zastąpił marionetki aktorami, odgrywającymi swoje role
w miejscu niewidocznym dla widzów, rzutowanymi na ekran odbitym od nich
snopem świata padającego z magicznej latarni. Pepper poszedł dalej, rzutując
podczas swoich sensacyjnych spektakli (prezentowanych od roku 1863) trójwymiarowe świetlne zjawy na ogromną szybę, pochyloną pod kątem 45 stopni,
opuszczaną niepostrzeżenie w ciemności pomiędzy widownię i scenę. Efektem
była iluzja duchów pojawiających się pozornie i odgrywających swoje role na
scenie teatralnej. Zszokowani widzowie obserwowali, jak grający na scenie aktorzy wchodzą w relacje z przepływającymi przez ich ciała fantomami. Kiedy
światła na scenie zwiększały swoją intensywność, zjawy zanikały35. Efekt ten,
zwany Widmem Peppersa (Pepper’s Ghost), wykorzystywany jest do dzisiaj, np.
w multimedialnej oprawie ekspozycji zabytkowych wnętrz muzealnych, do których w ten sposób wprowadza się wirtualne postacie.
Na plan filmowy technologię tę przeniósł Eugen Schüfftan (1893-1977),
wykorzystując ją do pozornego umieszczenia aktorów w przeskalowanych do
gigantycznych rozmiarów – miniaturowych w rzeczywistości – makietach scenografii, efektem specjalnym, zwanym od jego nazwiska Procesem Schüfftana,
wykorzystywanym m.in. przez Fritza Langa w Metropolis (1927), Alfreda Hitchcocka w Blacmail (1929) i 39 Steps (1935) czy Petera Jacksona w filmie Władca
pierścienia. Powrót króla (2003)36.
Na przedłużeniu tych koncepcji leżą multimedialne realizacje w świecie wirtualnej rzeczywistości, których reprezentatywnym przykładem jest Cinema in the
Round Jeffreya Showa z roku 200637: pierwszy interakcyjny spektakl animujący
całe środowisko medialne złożone z setek ekranów pływających pozornie wokół
wirtualnej trójwymiarowej przestrzeni, otaczającej widza-interaktora sięgającego poprzez interfejs do globalnych baz audiowizualnych danych i wpływającego
– poprzez możliwość aktywnej rekonfiguracji otoczenia – na treść i formę spektaklu, jaki odgrywa się na ekranach-oknach przed jego oczyma. Jego autorzy:
Jeffrey Shaw, Neil Brown, Dennis Del-Favero z iCinema Centre for Interactive
Research z Uniwersytetu w Nowej Południowej Walii w Australii, stworzyli tu
skrajnie sensualną w odbiorze konstrukcję. Powołali do życia medialną hybrydę
– połączenie filmu, wirtualnej rzeczywistości, kina trójwymiarowego i Internetu,
z jego hipermedialną strukturą nawigacji, reprezentowaną przez zmienną konstelację ekranów-okien, unoszących się w trójwymiarowej przestrzeni wokół wir-

35
J. A. Secord, Portraits of Science: Quick and Magical Shaper of Science, “Science”,
6 września 2002, vol. 297, nr 5587, ss. 1648-1649.
36
http://en.wikipedia.org/wiki/Sch%C3%BCfftan_process.
37
http://www.unsw.edu.au/news/pad/articles/2006/sep/Cinema_in_the_round.html.
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tualnej panoramy, odwzorowującej dynamiczny model doświadczania wirtualnej
rzeczywistości sieci, otaczającej widza-użytkownika (il. 2).
Od strony estetyki percepcji Cinema in the Round różni się radykalnie od
tradycyjnych immersyjnych realizacji filmowych 2D, gdzie widz wczuwa się
w akcję, identyfikując się emocjonalnie z postacią bohatera. Tutaj natomiast,
dzięki sensorycznym, taktylnym doznaniom, interaktor odczuwa niemal fizyczne
włączenie w animowaną symulację wirtualnej przestrzeni, pełniejsze od doznań
biernego widza kina 3D, które też może być formą animacji komputerowej.
Natomiast od strony estetyki kreacji realizacja ta wydaje się nadal bliska filmowi, na co wskazuje zresztą sam tytuł. Koncepcja Ciemna in the Round wyrasta
z takiego ujęcia animacji komputerowej, które kładzie nacisk – w tej dwuczłonowej nazwie – na słowo animacja. Termin animacja uruchamia powszechnie
skojarzenia z określeniem animacja filmowa. Oba te terminy, używane często
synonimicznie, do dziś stosowane są często wymiennie nie tylko w języku potocznym, ale i w literaturze fachowej. Mówiąc animacja, myślimy więc zwykle
o kinematografii, która od strony technologicznej rzeczywiście jest w całości animacją statycznych zdjąć rejestrujących na taśmie filmowej kolejne fazy ruchu.
Stąd w Anglii kino było pierwotnie nazwane bioskopem (z greckiego bios – rodzaj życia), ze względu na to, że przedstawiano w nim życie w rzeczywistym
ruchu38.
Każdy film jest animacją, jednak nie każda animacja jest filmem. Także zakres terminu animacja komputerowa jest szerszy. Uchwycić to można, kładąc akcent na drugi człon tego określenia – na wyraz komputerowa. Zmienia to optykę
spojrzenia, wprowadzając w pole widzenia inne ciekawe aspekty animacji jako
sztuki nadawania ruchu za pomocą komputera; dzisiaj potocznie rozumianej jako
animacja za pomocą komputera cyfrowego, ale kiedyś zakres terminu komputer
był inny.
Angielski termin computer użyty był już w 1613 roku na określenie osoby
wykonującej obliczenia matematyczne. Pod koniec XIX wieku zmienił zakres,
obejmując także mechaniczną maszynę dokonującą obliczeń39. Dzisiaj mówiąc
komputer – również w kontekście animacji komputerowej – mamy na myśli
elektroniczne cyfrowe urządzenie, które za pomocą matematycznych algorytmów wykonuje szybkie operacje na zdigitalizowanych danych40. Pierwsze takie
urządzenie, skonstruowane w roku 1946 na Uniwersytecie w Pensylwanii, nazwane ENIAC (Electronic Numerical Integrator And Computer), miało charakM. McLuchan, Zrozumieć media, Przedłużenie człowieka, Warszawa 2004, s. 369.
Oxford English Dictionary (wyd. 2), Oxford University Press 1989, http://dictionary.oed.
com/ (2009-04-10).
40
http://www.yourdictionary.com/computer.
38
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ter typowo obliczeniowy i dostępne było dla wąskiej elity specjalistów41. Ale
już w roku 1951 wprowadzono na rynek cyfrowy komputer UNIVAC (Universal
Automatic Computer), który był zdolny do przetwarzania danych numerycznych
i tekstowych, otwierający perspektywę na poszerzenie pola zastosowań42. Komputer zmienił się z rachmistrza w asystenta do spraw informacji. Równolegle
rozwijała się myśl teoretyczna. W latach czterdziestych powstała nowa gałąź
nauki: cybernetyka. Amerykański matematyk Norbert Wiener (1894-1964) ukuł
ten termin dla studiów poświęconych zgłębianiu różnych systemów komunikacji
i kontroli, w tym przede wszystkim takich, jak ludzki mózg i komputer43. Teorie
Wienera stworzyły podstawy dla zrozumienia tak zwanej symbiozy człowiek-maszyna, koncepcji eksplorowanej do dzisiaj przez licznych transawangardowych
artystów sztuki cyfrowej 44.
Za pierwszą cyfrową animację komputerową uważa się animowany film
Edwarda Zajaka Two-Gyro Gracity-Granted Attitude Controm System z roku
1961, wyprodukowany w Bell Labs45. Była to pierwsza animacja komputerowa zrealizowana za pomocą komputera cyfrowego, jednak nie pierwsza w ogóle
w dziejach animacja z użyciem urządzenia obliczeniowego. Często zapominamy,
że matematyka do wieku XVII była bardziej sztuką geometrii niż algebry. Oparte
na tym paradygmacie mechaniczne (pre)komputery, urządzenia pomiarowe i obliczeniowe wykorzystywały zjawisko ruchu do dokonywania pomiarów i obliczeń. Były to zegary wodne i klepsydry znane 2500 lat p.n.e., zegary słoneczne
ustalające porę dnia na podstawie długości cienia i skalibrowane zegary cieniowe
wprowadzone w Egipcie 1000 lat p.n.e., liczne przyrządy astronomiczne, w tym:
kwadrant wynaleziony w Aleksandrii 300 lat p.n.e. i słynny mechanizm z Antikythery (datowany na 50 rok p.n.e.), skomplikowany układ mechanicznych
przekładni wyznaczający położenie ciał niebieskich, przypominający technologią i stopniem skomplikowania zegary mechaniczne wprowadzone w Europie
dopiero w wieku XIII46.
Jednak z punktu widzenia mediów wizualnych bardziej interesujące od tych
przyrządów są dla nas mechaniczne symulacje form życia – automaty o kształtach ludzi i zwierząt oraz całe teatry mechaniczne, poruszane ukrytym mechaH. H. Goldstine, The Computer, From Pascal to von Neuman, Princeton 1996, s. 120.
P. E. Ceruzzi, A History of Modern Computing, Massachusetts Institute of Technology 2003, s. 27.
43
A. B. Scrivener, A Curriculum for Cybernetics and Systems Theory, 2002, http://www.well.
com/~abs/curriculum.html.
44
C. Paul, Digital Art, Londyn 2003, s. 9.
45
http://www.historyofscience.com/G2I/timeline/index.php?category=Electronic+Media.
46
B. Cotterell, J. Kamminga, Mechanics of pre-industrial technology: An introduction to the
mechanics of ancient and traditional material culture, Cambridge, New York 1990.
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nizmem, którego działanie można opisać matematycznym algorytmem. Protoplaści multimedialnych animacji komputerowych, urządzenia, w których ruchy
mechanicznie animowanych postaci, nierzadko powiązane są z mechanizmem
muzycznym i efektami dźwiękowymi. Wielki wkład na tym polu miał wybitny matematyk i konstruktor Heron z Aleksandrii (żyjący pomiędzy rokiem 65
i 125 n.e.), autor pism naukowych, w tym traktatu Peri Automatopoietikes, dzieła
o konstruowaniu automatów teatralnych. Wzbudzało one ponownie zainteresowanie w czasach nowożytnych47. Na jego podstawie francuskiemu inżynierowi
Salomonowi de Caus (żyjącemu w latach 1576-1626) udało się zbudować działającą replikę śpiewającego ptaka48.
Ważnym źródłem wiedzy na temat historii humanoidalnych automatów jest
dzieło Al-Jazariego Book of Knowledge z roku 120649. Cennych danych dostarcza także szkicownik Villarda de Honnecourt (z roku 1230), zawierający rysunki
przedstawiające automaty zwierząt i aniołów. Również Leonardo da Vinci zajmował się projektowaniem humanoidalnych automatów. Projekt automatu zbrojnego rycerza, wykonany przez Leonarda około roku 1495, posłużył dzisiaj do
konstrukcji mechanizmu, który działa zgodnie z założeniem autora50.
Pierwszy na świecie automat symulujący z powodzeniem procesy biomechaniczne, Flute Player (Grający na flecie), jest dziełem francuskiego inżyniera Jacquesa de Vaucanson (1737). On również wykonał Trawiącą kaczkę (Digesting Duck),
mechanicznego ptaka, który jadł i mył się. Koncepcja ta bliska jest idei Kartezjusza,
w myśl której zwierzęta nie są niczym więcej niż maszynami z ciała. Także Leibniz
powtarzał za Kartezjuszem, że aktywność ciała ludzkiego czy zwierzęcego nie jest
czymś zasadniczo różnym od tykania wyregulowanego automatu, ale podkreślał
ponadto bliski związek między umysłem ludzkim a maszynami logicznymi51.
W roku 1769 pojawił się Turek, automat mistrzowsko rozgrywający partie
szachów, stworzony przez Wolfganga von Kempelena. Jego status najsławniejszego w dziejach „myślącego” humanoidy pozostaje do dzisiaj niepewny. Podejrzewano, że nie była to interaktywna maszyna logiczna, lecz że wewnątrz ukryty
był człowiek. Turek spłonął i wątpliwości pozostaną. Niemniej, tak czy inaczej,
pobudził on ludzką wyobraźnię, wyznaczając wyzwanie do podjęcia prób stworzenia maszyny przewyższającej umysł ludzki.
47
A. Littlewood, H. Maruire, J. Wolshke-Bulmahn, Byzantine Garden Culture, Trustees of Harvard University, Washington DC 2002, s. 130.
48
L. Thorndike, A History of Magic and Experimental Science, cz. 4, New York 1958, s. 592.
49
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50
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51
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Jeśli Turek był mistrzem intelektu, to pod względem cech motorycznych podobne miejsce w historii automatów odgrywa Traperist Antonio Diabolo, automat skonstruowany w roku 1848, przez największego w dziejach mistrza iluzji,
wielkiego Jeana-Eugène’a Roberta-Houdina. Nie bez powodu nazwany został
imieniem sławnego akrobaty włoskiego Antonio Diabolo, bo skala jego możliwości akrobatycznych jest zdumiewająca. Podczas jego występu na trapezie
asystował mu z boku Houdini, który rozmawiał z widownią i jednocześnie prowadził pozorny dialog z automatem: pouczał go, zadawał pytania, na które automat odpowiadał ruchami głowy, zachęcał do wykonywania coraz bardziej skomplikowanych ewolucji. Traperist, podświetlany odpowiednio podczas występów,
emanował iluzją życia.
Współczesnym rozwinięciem tych koncepcji jest animatronika, sztuka konstruowania animowanych elektronicznych robotów. Światowym prekursorem
rzeźby cybernetycznej był Edward Ihnatowicz, Polak działający w Wielkiej Brytanii w latach sześćdziesiątych i na początku lat siedemdziesiątych XX wieku.
Jego realizacja The Senster, duży ponad trzymetrowy hydrauliczny interaktywny robot (il. 3), oraz miniaturowy SAM (Sound Activated Mobile) należą do
wczesnych przykładów interaktywnej audio-rzeźby. Dzisiaj te prace o poetyce
mechanicznych robotów wydawać się mogą tylko skromnymi początkami cyfrowej sztuki, jednak był to początek znaczący. Nie jest to iluzja czy symulacja
rzeczywistości – jak w sztuce projekcji animacji – ale fizycznie poruszające się
przedmiotowe obiekty, wykonujące swoje ruchy w trójwymiarowej przestrzeni,
w czasie rzeczywistym. Napędzane siłownikami elektrycznymi, pneumatycznymi lub hydraulicznymi, sterowanymi komputerowo, stają się coraz bardziej zaawansowane od strony technologicznej i coraz bardziej realistyczne, jeśli chodzi
o ich wygląd i sposób poruszania się.
Przykładem tego jest praca Philipa Beesleya Hylozoic Soil z roku 2007 (il. 4),
realizacja z pogranicza cybermobili i bioetyki, w której złożone ruchy jej komponentów są reakcją na ruch widzów. Mikroprocesor kontrolujący system steruje przestrzenną siecią organów na podstawie danych zbieranych z otoczenia i przekazywanych mu przez sensory. Złożona struktura tego organizmu jest zaprojektowana jako
hierarchiczny wielopoziomowy układ, którego koncepcja przypomina model żywego organizmu reagujący na otoczenie. W konsekwencji dla potocznego obserwatora
różnica pomiędzy tą realizacją i żywymi istotami może być niedostrzegalna52.
Przedstawione tu wątki do szkicu genezy multimediów i animacji komputerowej składają się na dynamiczny obraz mieniący się wszelkimi odmianami
ludzkich talentów. To różni multimedia od innych mediów sztuki i jest ich siłą.
52
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Podczas gdy malarstwo, rzeźba, grafika czy muzyka – aby spełnić kryteria ocen
sztuki wysokiej – zmierzały do doskonalenia, mnożąc coraz bardziej zawężone
specjalności i koncentrując się na pogłębianiu specyficznego dla siebie, ograniczonego kręgu problemów, na dworach królewskich, na jarmarkach i teatrach varietes odbywały się wzbudzające powszechne zainteresowanie widowiska z wykorzystaniem urządzeń medialnych, które z punktu widzenia tzw. kulturalnego
człowieka były pokazem osobliwości i pogardzaną rozrywką, a które otwierały
media wizualne na nowe możliwości. Toczyła się tam alternatywna historia mediów, upowszechniane były w ludycznej formie wynalazki geniuszu ludzkiego,
które zmierzały do iluzji, symulacji lub reprezentacji świata w możliwie pełnych
jego przejawach. Te „niepoważne” zabawki okazały się kluczowe z perspektywy genezy formułującego się na naszych oczach nowego paradygmatu kultury
multimedialnej. Oparte na komputerze, multimedia stały się wehikułem dla przekształcania świadomości, rozszerzania pamięci, powiększania wiedzy wzmacniającej umysł i kreatywność. Przemawiają do wszystkich zmysłów równocześnie, naśladują i wzmacniają twórcze zdolności ludzkiego umysłu, kładąc równocześnie nacisk na możliwość indywidualnych wyborów, wolnego wypowiadania
się i stowarzyszania oraz osobistą ekspresję. A początki były bardzo niepozorne.
SUMMARY
The multimedia and computer animation are interrelated disciplines. Their common
denominator is the computer, which make sit possible to combine different media, thereby integrating many previously separate forms and strategies of communication. Reduced
to a binary code, they fuse into a plexus of sensations that stimulate many sensual, cognitive and affective paths of perception, which have an effect on the brain’s modalities at
the same time. This is a mode of perception close not only to our everyday feeling of the
world but also corresponding to the dynamics of our lively imagination.
Just as in popular human perception, a significant role is also played in the multimedia
by the image, yet it is received not as a static one but as an incessant flow of the stream
of changing visual impulses, which makes kinesis and animation important elements of
the multimedia. However, because digital animation has at its disposal a broad range of
techniques of controlling real mechanical movement or generating motion-illusion pictures, the origin of the multimedia also appears to be thus complex and multidirectional.
The directions that usually suggest themselves are performances of the neo-avantgarde of the 1960s, and film, especially film animation, popularly often identified with
the term ‘animation’. While agreeing with the fact that these relationships occur in many
multimedia areas, the author points at the same time to other directions of the origin of
the multimedia, including the importance of the early visual mechanical media and the
performative character of their spectacles.

1. Andy Warhol, Exploding Plastic Inevitable, 1966,
repr. [za:] http://www.hamburger-kunsthalle.de/snafu/bilder/22.jpg.

2. Jeffrey Shaw, Neil Brown, Dennis Del-Favero, Cinema in the Round, 2006,
repr. [za:] http://www.idsa.org/IDEA2009/gallery/award_details.asp?ID=86.

3. Edward Ihnatowicz, The Senster, 1969-1971,
repr. [za:] http://www.robotliving.com/wp-content/uploads/senster10-lrg.jpg.

4. Philip Beesley, Hylozoic Soil, 2007,
repr. [za:] http://blog.lib.umn.edu/willow/bioart/hylozoic-soil.jpg.

Szkice do genezy multimediów i animacji komputerowej

81

In this context, a significant point of reference is the rich history of mechanical simulations of forms of life. Automatons with human and animal shapes, whole mechanical theaters driven by a hidden mechanism, whose working can be described with a mathematical
algorithm, have absorbed the imagination of the most eminent designers since the ancient
times. Another important reference perspective is magic lantern performances. The career
of that lantern started in Europe from the 17th century. The interest in it was accompanied
by many inventions which contributed to the multi-theme history of that medium, whose
height of popularity lasted from the close of the 18th century to the next one. One more interesting theme concerning the origin of the multimedia is the history of a discipline, which
is called visual music, and the related ideas of music of colors and instruments of colors,
which mechanically modulate hues according to the musical notation.
These several themes pertaining to the early visual media point to the often underrated
context of multimedia origin. In the royal courts, at fairs and in theaters variétés there
were held spectacles arousing general interest, which used media devices. From the point
of view of the so-called cultured man these were merely shows of trivial curiosities and
contemptible entertainment. However, it was they that opened the visual media to new
possibilities. In the ludic form they promoted the inventions of human genius that aimed
at the illusion, simulation or representation of the world in as complete manifestations
of it as possible. These “frivolous” toys seem too be crucial from the perspective of the
origin of a new paradigm of multimedia culture being formed in front of our eyes. The
media drawing on that earlier tradition became a vehicle for transforming consciousness,
broadening memory, enlarging the knowledge to strengthen the mind and creativity. They
simultaneously appeal to all the senses, imitate and enhance the creative abilities of the
human mind, at the same time emphasizing the possibility of individual choices, freedom
of speech and association, and personal self-expression.

