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znajdź inspirację
współczesna komunikacja charakteryzuje się ulotnością. Usługi,
oprogramowanie, inicjatywy, kreatywne przywództwo, zarządzanie
zmianą, wizje działania przedsiębiorstwa — są to pojęcia bardziej
abstrakcyjne niż konkretne i bardziej efemeryczne niż stałe. Samo
w sobie nie jest to może złe, lecz przekazywanie tego rodzaju nieuchwytnych koncepcji wiąże się z trudnościami. Trudno podzielić
się niewidzialną wizją.

© Bettmann/Corbis

wyrażanie ulotnych koncepcji językiem obrazów, tak by można
było je sobie wyobrazić i podjąć działania na ich podstawie, jest
swoistą sztuką. Najlepiej jednak nie robić tego na komputerze, lecz
na kartce papieru.

zmień otoczenie, gdy zabierasz się za pracę twórczą. znajdź sobie jakieś inne
miejsce niż biurko. Sposób, w jaki Salvador Dali dobierał sobie stanowiska pracy,
może wydawać się dość nietypowy, ale następnym razem, gdy będziesz musiał
napisać przemowę, połóż się w wannie z papierem i ołówkiem w dłoni. Kto wie —
a nuż będzie lepiej.
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Po co właściwie przyjmować takie konserwatywne podejście?
dlatego, że oprogramowania do tworzenia prezentacji nie opracowano z myślą o pracy twórczej i graficznej.

oprogramowanie ma być nośnikiem idei i zasobów, nie narzędziem do ich tworzenia.
Przygotowywanie treści wystąpienia w aplikacjach do tworzenia
prezentacji jest pułapką, w którą ludzie często wpadają. Udany
proces twórczy wymaga w rzeczywistości oddalenia się od technologii i wykorzystania środków ekspresji, z którymi każdy z nas się
wychowywał, czyli długopisu, ołówka i kredek. Na tym etapie chodzi
nie tyle o tworzenie obrazów, lecz pomysłów — wielu pomysłów.
Mogą to być słowa, diagramy lub scenki. Mogą być dosłowne lub
metaforyczne, ale przede wszystkim muszą wyrażać myśl, która za
nimi stoi. Najlepsze jest to, że nie musisz sprawdzać, jak działają
narzędzia graficzne i gdzie najlepiej zapisać plik. Masz już wszystko,
czego potrzebujesz, więc nie utrzymuj, że nie umiesz rysować — po
prostu wyszedłeś z wprawy. To oznacza, że możesz zgromadzić dużo
pomysłów w stosunkowo krótkim czasie. i to jest właśnie główny cel
pracy twórczej: opracowanie jak największej liczby konceptów.

tutaj Dali
Może właśnie
słynne
wymyślił swoje
gary?
przeciekające ze
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Wykorzystywanie banalnych metafor prowadzi
prostą drogą do porażki.
Zamiast przystawać na
zdjęcie uścisku rąk na
tle globu, zmuś się do
przedstawienia niestandardowych pomysłów,
rozrysowując mapę myśli.
Oto prosty przykład mapy
traktującej o partnerstwie.

Pomysły często przychodzą same z siebie. To bardzo dobrze, ale nie spoczywaj na laurach
i nie koncentruj się od razu na pierwszej lepszej koncepcji.
Rysuj dalej i zmuś się do przemyślania kolejnych konceptów. Wymaga
to dyscypliny i wytrwałości, zwłaszcza gdy ma się wrażenie, że
problem został rozwiązany już po wynalezieniu pierwszego pomysłu.
Zgłębiaj wyrazy i skojarzenia, aby znaleźć więcej pomysłów. Stosuj
technikę tworzenia map myśli — zapisuj wyrazy i skojarzenia tak
jak w przykładzie powyżej. Przedstawiciel pokolenia wychowanego
w środowisku technologii komunikacyjnych może na tym etapie
skorzystać z oprogramowania do tworzenia map myśli. Na najlepsze
rozwiązania masz szansę wtedy, kiedy spośród wszystkich opracowanych pomysłów wyłonisz cztery, pięć najciekawszych. Twórz nowe
pomysły, nawet jeśli wydają się zupełnie abstrahować od tematu.
Nigdy nie wiadomo, na co ciekawego trafisz.

Po opracowaniu szerokiego zbioru koncepcji wskaż te z nich,
które przystają do wizji lub idei, które chcesz przekazać. W tym
momencie ich forma jest mniej istotna niż to, czy mogą przekazać
komunikat.
Poświęć na to wszystko czas i swoją energię twórczą, gdyż dzięki
temu uzyskasz prezentację, która nie tylko zapadnie odbiorcom
w pamięć, ale i zainspiruje ich do działania.
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Pomysłowe karteczki samoprzylepne
Wielkie wynalazki rodzą się z połączenia nowej technologii z szerokim polem zastosowania. Karteczki samoprzylepne powstały,
gdy naukowiec z firmy 3M nałożył warstwę słabego kleju na kartki,
którymi pozaznaczał strony swojego śpiewnika, wykorzystywanego
w ramach prób chóru w kościele. I tak narodziła się jedna z najpopularniejszych pomocy do prowadzenia burzy mózgów.

większej precyzji, niż marker może zapewnić — jest on zbyt
skomplikowany.

Dzięki karteczkom samoprzylepnym pomysły
mogą zostać przez nas uchwycone, porządkowane i przestawiane w miarę potrzeby.

Prostota to podstawa przejrzystej komunikacji. Ponadto karteczki samoprzylepne ułatwiają organizowanie treści, opracowywanie odpowiedniej struktury i układanie narracji. Wielu
natomiast woli tworzyć bardziej tradycyjne scenorysy, w ramach
których autorzy prezentacji mogą wyrażać pomysły linearnie
i szczegółowo. Nie ma w tym nic złego. Nie chodzi tu o ustalenie
jedynie słusznego trybu pracy, lecz zachęcenie Cię do tworzenia
wielu nowych pomysłów — szybko.

Należy umieszczać po jednym pomyśle na karteczce. Poza tym
używaj markera. Jeśli na jeden koncept potrzeba powierzchni
większej niż wielkość karteczki i jeśli jego zapisanie wymaga

Więcej o metodologii tworzenia zasobów znajdziesz na stronie
Decker Communication (www.decker.com) i www.beyondbullets.
com Cliffa Atkinsona.

Wskazówka
Gdy odbywasz burzę mózgów, nie
poprzestawaj na pierwszym rozwiązaniu.
Rozważaj różne inne możliwości. Nie
oszczędzaj na karteczkach.
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Niezależnie od tego, w jaki sposób prowadzisz burzę mózgów, pamiętaj o następujących wskazówkach:

Utworzywszy rozległą bazę pomysłów,
sklasyfikuj je, podważaj ich zasadność
i ostatecznie wydziel z nich podstawowy
zestaw wartościowych konceptów, które
trafią na podatny grunt.

Na podstawie materiałów Infinite Innovations Ltd., www. brainstorm.co.uk. Wszystkie prawa zastrzeżone.
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Studium przypadku: Bill McDonough
Szkicowanie na żywo
Bill McDonough lubi rysować na ekranie
podczas wystąpienia na żywo, gdyż pozwala
mu to na prowadzenie bezpośredniej interakcji
z prezentowaną treścią.
McDonough podczas prezentacji często naciska klawisz B, aby zamiast
slajdu otworzyć na ekranie czyste pole do rysowania, które może
zapełnić szkicami ze swojego tabletu. Wynika to z jego przekonania,
że publiczność powinna przyswajać diagramy element po elemencie,
a nie całe naraz. Swoje grafy często rysuje odręcznie. Skomplikowane
diagramy bywają niejasne, wskutek czego sam przekaz przestaje być
oczywisty. Dlatego McDonough rozrysowuje kolejne części diagramów
podczas wystąpienia, aby zwrócić uwagę na mniej oczywiste punkty.

McDonough przeżył jeden z najwspanialszych momentów
objawienia, gdy podczas obiadu Klubu Rotariańskiego
towarzyszył kanclerzowi Uniwersytetu Vanderbilta. Kanclerz
powstał i zapytał: „O co właściwie chodzi z amerykańskim
systemem oświaty? Gdyby wejść do sali pełnej sześciolatków
i spytać: »Kto z was potrafi rysować?«, wszyscy podnieśliby
ręce i odpowiedzieli: »Ja umiem, mogę narysować wszystko«.
Gdyby jednak wejść do sali pełnej magistrantów i spytać: »Kto
z was potrafi rysować?«, mało kto powiedziałby, że umie. Co
to za system?”.

manufacturing/ assembly

plants
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„Uważam, że rysowanie pozwala mi docenić
swoje dzieciństwo i przeżywać je na nowo.
Rysując na oczach publiczności, niewinnie
i pełen nadziei otwieram się na innych ludzi.
Rysowanie podczas prezentacji zwiększa
zainteresowanie publiczności, a jeśli zdarzy ci
się pomylić, to zostanie ci to przebaczone,
ponieważ błądzić jest rzeczą ludzką”.
Bill McDonough
Autor i założyciel
William McDonough + Partners
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Szkic na sukces
Szkicowanie leży u podstaw całego procesu twórczego. Wykorzystuj wstępne pomysły,
udoskonalaj je, reorganizuj i rozrysowuj od nowa, aż uzyskasz opowieść.
Tworzenie scenorysów może się wydawać trudne. Oto co Dave Gray, założyciel XPLANE, ma do powiedzenia o sztuce rysowania ludzików.

1

2

Rysowanie ludzika często zaczyna się od głowy. Jest to błąd.
Jako że taki ludzik przedstawia prawdziwego człowieka, należy
go narysować według tego, jak postać ludzka jest postrzegana.
Co najpierw widzisz, gdy patrzysz na kogoś z oddali? Niemal na
pewno jest to ciało — jego ruch i środek ciężkości. Rozpoczęcie
rysowania od ciała pozwala uchwycić esencję gestu, który
ludzik ma wyrażać.
Po narysowaniu ciała znajdującego się w pożądanej pozie narysuj kółko, które posłuży za głowę. Położenie głowy względem
ciała ma fundamentalne znaczenie. Radość, trwogę, szybkość
i powolność można odzwierciedlić, odpowiednio dobierając
położenie głowy w stosunku do ciała. Przyjrzyj się ludziom, gdy
wykonują codzienne czynności, a sam się przekonasz co do
słuszności tego stwierdzenia.

3

Narysuj twarz. Wystarczy uśmiech lub wyraz irytacji. Nakreślenie
małego nosa pomaga z kolei wskazać, w którą stronę twarz jest
zwrócona, co bywa szczególnie ważne, gdy pokazuje się interakcję dwóch ludzików.

4

Dorysuj nogi, które w określaniu pozy są ważniejsze niż ręce.
Energia rzutu piłką do koszykówki tak naprawdę bierze się
z nóg, a nie z rąk — obejrzyj mecz koszykówki, żeby się o tym
przekonać. Patyczkowy ludzik tak samo czerpie swoją energię
z nóg. Dorysuj owalne stopy, aby dodatkowo „uziemić” ludzika.

5

Na koniec dorysuj ramiona i dokończ pozę, którą zacząłeś rozrysowywać od nóg.

Wskazówka
Usiądź w jakimś miejscu publicznym
i spróbuj uchwycić pozy ludzi w postaci
rysunków patyczkowych ludzików.
To świetny sposób na udoskonalenie
swoich umiejętności obserwacji.
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Nie przejmuj się jakością swoich szkiców. Powyżej widać
trzy rysunki mojego autorstwa, w których ukazałam
różne aspekty jedzenia drugiego śniadania. Wszystkie
dotyczą jednej rzeczy, ale wyraźnie się od siebie różnią.
Pierwszy szkic sam mi się nasunął, ale po chwili zastanowienia wpadłam na dodatkowe, potencjalnie lepsze
pomysły.

Twórz koncepty, nie slajdy
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Nad przejrzystością pracuj z innymi
Idee często wydają się jasne i proste w głowach swoich twórców,
ale bywają też zupełnie niezrozumiałe dla innych ludzi. Dlatego
właśnie należy rozważać wiele sposobów wizualizacji pomysłu.
Nie opieraj się zresztą w komunikacji wyłącznie na słowach, lecz
rysuj to, co widzisz, gdy mówisz.

Przeprowadź następnie jednego, dwóch współpracowników przez
swoje szkice. Poleć im nie tylko słuchać Cię, ale także oceniać, czy
szkicom udaje się przekazać sens Twojej wypowiedzi. Jeżeli zgubią
się w toku prezentacji treści, każ im zadawać pytania dotyczące
kwestii wymagających wyjaśnienia lub poleć, żeby samodzielnie
rozrysowali wizualizację Twojego konceptu.

CO POWIEDZIAŁ
Członek kadry kierowniczej zwizualizował swój tok myślenia przy
użyciu takiego diagramu. Można go potraktować jako spiralę lub
odczytywać linearnie.

CO MIAŁ NA MYŚLI
Po rozważeniu zamysłu pracownika wydzielono dwie sekwencje
myślowe. Proces zaczyna się od linearnego ciągu, który odchodzi od
środka spirali, ale po dotarciu do etapu „Modyfikacja planu i procesu”
proces ulega zapętleniu.

– Jednorazowy element procesu
– Powtarzający się cykl
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CO STWORZYŁ DESIGNER
Sekwencję rozciągnięto na trzy slajdy. Wykorzystanie przejścia w postaci wypychania slajdu w lewo
pozwoliło ukazać ten wieloaspektowy proces. Treść znajdującą się pod zieloną kreską na poprzedniej
ilustracji, czyli linearny ciąg myślowy, umieszczono na pierwszych dwóch slajdach powyżej. Trzeci slajd
odnosi się do pomarańczowej linii, którą oznaczono zapętlony obieg. Rozłożenie treści na trzy slajdy
zwiększyło czytelność i pozwoliło odpowiednio skoncentrować się na wszystkich fazach procesu.

Wskazówka
Prezentację należy przetestować na współpracownikach przed wykorzystaniem jej w prawdziwych wystąpieniach.

Twórz koncepty, nie slajdy

Kup książkę

55

Poleć książkę

Mitchell Baker
Prezes Mozilli
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Studium przypadku: Mitchell Baker
Jak wykorzystać obraz wart tysiąca słów
Stare powiedzenie o wartości jednego obrazu wymyślono jeszcze
przed czasami globalizacji. We współczesnym, wielojęzycznym
świecie nie należy przyjmować założenia, że komunikat wystarczy
przekazać po angielsku. Jak nigdy przedtem idee należy przekazywać za pośrednictwem bardziej uniwersalnego medium.
Trudno o lepszy przykład tego zjawiska niż prezentacja Mitchell
Baker na ekspozycji CeBIT Australia. Jako CEO Mozilli, pioniera
w dziedzinie open source, Baker musiała nawiązać kontakt z ponad
3000 uczestnikami z kilkunastu różnych krajów, dbając przy tym, by
sens jej przekazu nie uległ zatraceniu w przekładzie z języka na język.
Podczas tejże konferencji grafika posłużyła za nośnik przekazu,
pozwalając Mitchell przeprowadzić swoją narrację tak, jak chciała,
i tak, by przekaz zachował swój sens w innych językach i kontekstach
kulturowych.

Metodologia komunikacji międzykulturowej
1

Używaj obrazów neutralnych kulturowo. Obrazy są uniwersalnie zrozumiałe — słowa nie są. Zamiast wypełniać slajdy wypunktowanymi
listami, poeksperymentuj z podejściem wizualnym.

2

Używaj skrajnie uproszczonej grafiki. Nie wszyscy czytają od lewej
do prawej. Uproszczenie jest nieodzowne. Treść możesz animować,
by pojawiała się stopniowo, a publiczność wiedziała, w którą stronę
należy ją odczytywać.

3

Nawiąż kontakt ze swoją publicznością. Szczegółowe scenariusze doskonale utrudniają prezenterom osiągnięcie tego rodzaju łączności. Slajdy
powinny zapewniać prezenterowi strukturę wystąpienia bez narzucania
ograniczeń co do stylu i kwestii, o których trzeba wspomnieć.

Udana prezentacja powinna przekraczać barierę językową, geograficzną i kulturową. Prawda to prawda, niezależnie od języka.

Twórz koncepty, nie slajdy
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Rozrysowywanie pomysłów przy użyciu diagramów
Gdy próbujesz uchwycić swoje słowa w obrazach, twórz kilka ogólnych
szkiców dla każdego konceptu. W tym przykładzie kształty i relacje
są istotne, podobnie jak włączenie postaci ludzkiej do kompozycji.
Dlaczego? Prezenter musiał pokazać, że przy zarządzaniu procesem
produkcji oprogramowania jest również konieczne zarządzanie procesami, w jakich uczestniczą sami ludzie.
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Obydwa szkice ilustrują tę samą
koncepcję. Pierwszy odrzucono,
ponieważ nadmiernie gloryfikował
system zarządzania — zamiast
skoncentrować się na tym, jak deweloperzy pracują.

Zdjęcia różnych pracowników
nadają prezentacji ludzkiego
wymiaru. W pierwszej sekwencji
wszyscy kolejno patrzą na siebie
nawzajem, wskazując, że porozumiewają się za pośrednictwem
zarządzanego systemu. W drugiej
sekwencji ci sami pracownicy wykonują swoje zadania, pozostając
jednocześnie ze sobą w kontakcie
dzięki funkcjom zarządzania środowiska deweloperskiego.

WWW
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Szkicowanie opracowanych pomysłów
Skoro przygotowałeś już kilka pomysłów,
rozrysuj związane z nimi obrazki i scenki. Te
szkice będą stanowić punkt wyjścia do tworzenia nowych koncepcji.

Nie powstrzymuj się przed odrzucaniem niektórych koncepcji —
w końcu po to właśnie przygotowałeś ich tak wiele, a ostatecznie
i tak będziesz musiał zdecydować się tylko na jedną z nich. Nie
ma w tym nic złego. designerzy traktują taką eliminację jako
niezbędny i ważny etap procesu twórczego.

Same szkice należy tworzyć szybko i śmiało. właściwie powinny to
być raczej luźne bazgroły. Przeszukaj archiwa stockowe (tj. serwisy
prowadzące sprzedaż zdjęć do wykorzystania w celach komercyjnych), czasopisma, a nawet serwis YouTube w poszukiwaniu obrazów
i scenek, do których można się odnieść przy rysowaniu. Utwórz możliwie najwięcej obrazków, mając stale wzgląd na układ slajdów — elementy muszą ze sobą współgrać w uprzednio określonej strukturze.
Szkicowanie służy w tym wypadku do weryfikacji jakości koncepcji,
gdyż od razu widać, które pomysły są zbyt rozbudowane, wymagają
nadmiernego nakładu czasu lub są zbyt kosztowne.

Niektóre z opracowanych pomysłów mogą wymagać rozłożenia
wielu scen na kilka slajdów zamiast podania wszystkich informacji
na jednej zbiorczej grafice. Czasami jednak wystarczy stworzyć
jeden idealny obraz lub diagram. Nadanie swojemu pomysłowi
formy, w której można go sprawnie przekazać, wymaga manipulacji obrazem, utworzenia stosownej ilustracji lub nagrania krótkiego filmu. Skoncentruj się na koncepcie, który najlepiej oddaje
Twój przekaz, a nie na tym, który najłatwiej zrealizować.

Na podstawie Twojego szkicu innym
osobom może być trudno wyobrazić
sobie całokształt wizji. Podanie obrazów
reprezentujących ogólny nastrój, jaki
ma charakteryzować ukończoną grafikę,
często pomaga w objaśnieniu sensu.
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Przejrzyj teraz swoje szkice z jednym, dwoma współpracownikami.
Niech powiedzą, jakie rozwiązania sprawdzą się, mając na względzie
skład publiczności i Twój styl prezentowania. ich uwagi prawdopodobnie przysłużą się ulepszeniu Twojej koncepcji.

Wskazówka
Uzupełniaj swoje zasoby wizualne i konceptualne, oglądając filmy, odwiedzając
muzea i czytając publikacje o designie.

Następny etap jest nieco trudniejszy. w zależności od tego, jaki
koncept uznałeś za najlepiej dostosowany do przekazania swojej
wizji, Twoje umiejętności mogą okazać się niewystarczające, żeby
zrealizować go w formie prezentacji cyfrowej. Przygotuj się na zaangażowanie designera do pomocy — możemy chyba założyć, że masz
kogoś takiego do dyspozycji? w skorzystaniu z pomocy profesjonalisty nie ma nic złego. Celem jest zakomunikowanie wizji skutecznie
i bez względu na to, czy Twoje umiejętności wystarczą do realizacji
całości projektu.
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