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Humanistyka 
Poszukiwania nowej metodologii 



neuroestetyka 



“ 

mózg człowieka to aktywne centrum 
bezustannie eksplorujące oraz 
interpretujące chaotyczny, tzn. 

kompleksowy, nieuporządkowany 
materiał wrażeń zmysłowych 

 
 
 

Andrzej Lorenz, Fraktalna neuroestetyka chaosu a wirtualna itercja rzeczywistości [w:] 
Estetyka wirtualności, red. Michał Ostrowicki, Kraków 2005, Uniwersitas, s. 97., s. 88. 



„osiem praw doświadczenia 
artystycznego” 
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i atrakcyjność 
symetrii 



Codeology 
Codeology is an open-source project that brings to life the art and science of code. An algorithm analyzes GitHub projects 

and creates unique organic forms based on the codebase size and language. As no two pieces of code are alike, no two 
Codeology forms are alike 



























 
Kontakt: 
 
dr Małgorzata Lebda 
mlebda@up.krakow.pl 
 
mgr Barbara Krasińska, 
barbara@krasinska.com  

Dziękujemy 
za uwagę! 
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