SZTUKA I ALG O RYTM Y
Katharine Child inspirując się artystą Sol LeWittem tworzy z uczniami,
podczas lekcji informatyki w szkole podstawowej, prace graficzne
oparte na algorytmach
Na pierwszy rzut oka informatyka i sztuka to mało
pasujące do siebie połączenie. Informatyka kojarzy
się z czymś precyzyjnym, zaplanowanym i przewidywalnym, sztuka z kolei z wolnością, ekspresją,
kreatywnością.. Sol LeWitt (1928 - 2007) był amerykańskim artystą, który dowodził, że instrukcje
tworzenia są równie ważne jak samo dzieło sztuki.
Udostępnił on swoje tabele i diagramy, aby inni
mogli z nich korzystać i odtwarzać na ich podstawie grafiki i instalacje artystyczne.
Bazujac na tym podejściu dostosowałam instrukcje, oparte na zapisach LeWitta, do nauczania
informatyki na poziomie szkoły podstawowej.
Pozwalają

one

na

wykorzystanie

kolorowych

pasków i tworzenie przez dzieci algorytmów w celu
narysowania pasiastych obrazów. Algorytm jest to
sekwencja

instrukcji

lub

zestaw

reguł,

pozwalających osiągnąć założony efekt. W naszym
przypadku są to dzieła zainspirowane sztuką LeWitta. Po napisaniu algorytmów dzieci pracują w
parach. Jedno dziecko pełni rolę pilota, który czyta
instrukcje, a drugie dziecko jako robot wykonuje
polecenia zgodnie z instrukcją dziecka-pilota. Warto zwrócić uwagę, że LeWitt w niektórych instrukcjach był celowo niejednoznacznych, podczas gdy
w klasie dzieci będą musiały być precyzyjne. Dzięki temu powstaną algorytmy możliwe do wykonania
przez komputer lub dzieci wcielające się w role robotów.
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Ściana pomalowana przez Sol LeWitta, w Spoleto’s Carandente Museum, była inspiracją do
tworzenia z dziećmi algorytmów połączonych z tworzeniem grafiki.
Zdjęcie: commons.wikimedia.org
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Więcej informacji na temat Sol LeWitta:
h e llo w o rld .c c /Ta te _ L e W itt
Niedokończona wersja projektu w Scratchu,
bazująca na pracy LeWitta:
h e llo w o rld .c c /L e W itt1
Dokończony wersja projektu w Scratchu,
bazująca na pracy LeWitta:
h e llo w o rld .c c /L e W itt2
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emy rozwiązań. Prezentacja rezultatu jest równie
ważna jak mozliwość zobaczenia przez uczniów
błędów, trudności i sposobów debugowania
przez które prześli ich rówiesnicy.
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