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Photography

Współczesny świat staje się coraz bardziej wielopłaszczyznowy i złożony wymagając tym samym 
interdyscyplinarnego podejścia do analiz występujących w nim zjawisk. Natężenie globalizacji, zna-
czący rozwój technologii, kwestie ekologiczne, procesy integracji europejskiej, opór kultur podpo-
rządkowanych w zderzeniu cywilizacji, wreszcie kryzys ekonomiczny z końca pierwszej dekady XXI 
wieku – wszystko to przyczyniło się do nowego ukształtowania instytucji i samych społeczeństw, 
a w konsekwencji doprowadziło do pojawienia się nowych typów zachowań ludzi. 
 

Naszym celem jest spojrzenie na współczesny świat i zachodzące w nim zjawiska gospodarcze, 
społeczne, polityczne i kulturowe w sposób interdyscyplinarny. Właśnie dlatego rynek, społeczeń-
stwo i kultura stały się dla nas motywem przewodnim, wokół którego chcielibyśmy skoncentrować 
nasz wysiłek badawczy.

Do naszego czasopisma zapraszamy wszystkich badaczy, młodych pracowników naukowych, 
doktorantów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz studentów, którzy analizują współ-
czesność, łączą wiedzę teoretyczną i podejścia metodologiczne z różnych nauk społecznych oraz 
praktyków – biznesmenów, managerów, polityków, działaczy organizacji pozarządowych i arty-
stów, którzy mogą podzielić się informacjami na temat kreowania nowych form wiedzy, zaprezen-
tować dobre praktyki, ukazać wartość dodaną owych przedsięwzięć.

www.kwartalnikrsk.pl

Fotografia
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Od redakcji Słowo wstępne

Świat wizualny stanowi domenę XXI wieku. Jako ludzkość weszliśmy w epokę skoncentrowaną na zmyśle 
wzroku. Nie tylko liczba osób z okularami świadczy o dominującej roli wzroku. Wielość obrazów otaczających 
nas zewsząd, na ulicach, w internecie, w telewizji świadczy o możliwościach technologicznych, jak i o wielości 
sposobów wykorzystania przez ludzi w ich codzienności.

Fotografia, kiedyś związana z zawodem fotografa bądź związana z nielicznymi posiadającymi dostęp do 
aparatów fotograficznych, stała się codziennością dla wszystkich. Najpierw popularność aparatów fotogra-
ficznych, a potem ich włączenie w urządzenia mobilne, spowodowało uwiecznianie biografii przez ludzi oraz 
wykorzystywanie jej w wielu formach.

O tych formach zastosowania fotografii piszą Autorzy kolejnego numeru czasopisma „Rynek – Społeczeń-
stwo – Kultura”. Magda Marta Ciereszko w artykule pt. „Zabawa w ’udawanego’ – prowokacje artystyczne 
w social media” analizuje wybrane projekty artystyczne realizowane w mediach społecznościowych. Przed-
miotem zainteresowania Autorki jest perspektywa badania granic „udawanego” i znaczeń prowokacji arty-
stycznej w zdigitalizowanej kulturze. To właśnie w przestrzeni „nowych nowych mediów” może dojść do odno-
wienia języka sztuki, zwłaszcza performance’u artystycznego. W tekście podkreśla się, iż to artyści należący do 
pokolenia „digital natives” świadomie eksperymentują używając mediów społecznościowych jako tworzywa 
swoich działań.

Katarzyna Oczkowska jest Autorką artykułu pt. „(Nie)obecność”. Tytułowa nieobecność w polu obrazu 
analizowana jest pod postacią plamy, a więc zakłócenia w polu obrazu, co prowadzi do powstania widoczno-
ści. Jak pisze Autorka: „gest wymazania staje się przyczynkiem do rozważania nad fotograficznym medium 
jako spektaklu prowokującego powstawanie teatralnych związków oraz problemem obecności, tożsamości 
i podmiotowości”.

Błażej Filanowski jest Autorem tekstu pt. „Autorytet fotograficznej typologii jako narzędzie artystycznej 
manipulacji”, w którym przedstawia rozwój szkół artystów fotografików od lat 60. XX wieku. Szczególny nacisk 
położony został na artystów stosujących typologie.

Z kolei Katarzyna Zolich i Katarzyna Ewa Legendź napisały tekst pt. „Od Warburga do Tumblra – analiza 
manipulacji obrazem za pomocą edycji na marginesie prac Thomasa Mailander’a i mikroblogów”. Tekst uka-
zuje wizualne narracje w postaci zestawiania obrazów m.in. poprzez kolaż, multiplikację, dekontekstualizację, 
typologię czy obecność tekstu. Pokazuje rozmieszczenie zdjęć w relacji do siebie, na osi czasu, w przestrzeni fi-
zycznej i wirtualnej, co ma zdecydowane znaczenie nie tylko dla poszczególnych elementów zbioru, jak i więk-
szych całości. W rezultacie, jak piszą Autorki, tworzy się historię-opowiadanie oraz historię-zarys-przeszłości. 

Agnieszka Kampka napisała artykuł pt. „Fotografia w mediach – wyznaczniki manipulacji”, w którym po-
kazuje rolę obrazów w debacie publicznej. W oparciu o teorię retoryczną, omówione zostały różne poziomy 
perswazji za pomocą zdjęć oraz analizowano zjawisko manipulacji, również realizowane na poziomie etosu, 
logosu i patosu. 

Agata Zbylut również podejmuje się zagadnienia manipulacji w fotografii. Jej artykuł pt. „Ingerencja w ob-
raz fotograficzny jako strategia artystyczna od Hippolita Bayarda do sztuki postinternetowej” nawiązuje do 
słynnego portretu Hippolita Bayarda pt. „Portret topielca”, w którym pokazano rolę interpretacji i manipulacji. 
Szczególnego znaczenia nabiera sztuka postinternetowa wykorzystująca zdjęcia w Internecie jako nowa stra-
tegia artystyczna.

Zapraszamy do lektury i dyskusji

Dr hab. Robert Geisler, prof. UO
Redaktor Naczelny
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Magda Marta Ciereszko, Uniwersytet Warszawski

Zabawa w „udawanego” 
– prowokacje artystyczne 
w social media

Playing pretending: 
artistic provocations in social media

The analysis of chosen art projects carried out in social me-
dia opens a research perspective for the borders of new media 
illusions and meanings of the artistic provocations in the digital 
culture. Social media are the newest chapter in the cultural his-
tory of the photography and the newest area where people can 
perform against the dominant visual culture. The space of the 
“new new media” could renew the rules of the art, especially 
the performance art. The digital native artists are intentionally 
experimenting with social media by using them also in a na-
tive way – not only as the space of artistic activism, but also as                     
a material of their art.

Keywords: social media, performance, artistic provocation.

Analiza wybranych projektów artystycznych przeprowadzo-
nych w mediach społecznościowych otwiera interesującą perspek-
tywę dla badania granic „udawanego” i znaczeń prowokacji arty-
stycznej w zdigitalizowanej kulturze. Social media to istotny rozdział 
w kulturowej historii fotografii i kolejny obszar, na którym może 
przejawiać się sprzeciw wobec obrazów dominujących. Przestrzeń 
„nowych nowych mediów” może przyczynić się do odnowienia ję-
zyka sztuki, zwłaszcza performance’u artystycznego. Artyści należą-
cy do pokolenia digital natives świadomie eksperymentują, używa-
jąc mediów społecznościowych także w sposób natywny – nie tylko 
jako miejsca, lecz także tworzywa swoich działań.

Słowa kluczowe: social media, media społecznościowe, perfor-
mance, prowokacja artystyczna.
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Media społecznościowe1 zawładnęły krajobrazem kultury 
i stały się jednym z najważniejszych elementów kształtu-
jących współczesne „sposoby widzenia” (Mirzoeff 2016). 
Szacuje się, że w ciągu sekundy użytkownicy Instagrama 
wgrywają blisko 700 zdjęć, a na YouTube oglądanych jest 
ponad 40 tysięcy materiałów video (http://onesecond.
designly.com 2016). W strumieniu social media2 kon-
kurują ze sobą treści udostępniane przez osoby prywat-
ne, marki, gwiazdy, celebrytów, blogerów i artystów. 
Przestrzeń „nowych nowych mediów” (Levinson 2010) 
to także istotny obszar praktyk społecznych (Dopierała 
2013; Kaźmierczak 2015; Mirzoeff 2016), w którym na-
stąpiła demokratyzacja przygotowywania, dystrybucji 

1 W niniejszym artykule będę stosować wymiennie określenia social me-
dia i media społecznościowe, w następującym znaczeniu: ,,Są to kanały 
komunikacyjne umożliwiające interakcję między internautami za pomocą 
technologii, takich między innymi jak blogi, fora, grupy dyskusyjne, wiki, 
podcasty, e-maile, komunikatory VoIP, programy pozwalające na dziele-
nie się muzyką, wideo oraz zdjęciami” (Kowalska 2014: 202).
2 Wprowadzone przeze mnie określenie strumień social media, nawiązuje 
do struktury tzw. news feedu – sposobu, w jaki użytkownikom mediów 
społecznościowych prezentowane są udostępniane w nich treści.

i konsumowania treści (ang. content) (Mirzoeff 2016), 
a role nadawców i odbiorców pochłanianych komunika-
tów stały się wyjątkowo skomplikowane (Kowalska 2014). 

Performatywny charakter 
mediów społecznościowych 

Upraszczając nieco ten problem, można stwierdzić, że 
każdy aktywny użytkownik social media jest twórcą, który 
upublicznia swoje treści i dzieli się (w różnym stopniu) swoją 
prywatnością. W ten sposób zbiera obserwatorów (ang. fol-
lowers), którzy śledzą publikowane przez niego wpisy. Użyt-
kownik social media może być zarówno twórcą, jak i follo-
wersem, te role się uzupełniają. 

Z uwagi na to, że część publikowanych w social media 
treści ma charakter transmitowania (ang. streaming) co-
dzienności, w której dostrzec jednak można elementy świa-
domej manipulacji autowizerunkiem, niektórzy badacze 
(np. Dovey, Giddings, Kelly, Lister 2009: 398-399) zauważają 
performatywny charakter mediów społecznościowych. W ra-
mach aktywności na social mediowym profilu, następuje 
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sem przekształcania codziennego życia za pomocą znaków 
(w tym znaków digitalnych jako podstawowych) i stylów ko-
munikowania w występ, spektakl, które rządzą się prawami 
właściwymi dla mediów i użytkujących je społeczności” (Kaź-
mierczak 2015: 221). Ten rodzaj aktywności oraz inne cechy 
współczesnego społeczeństwa, jak choćby wszechobecność 
kamer do monitoringu w przestrzeni miejskiej czy zaawan-
sowane narzędzia do zbierania danych w sieci, sprawiają, że 
niektórzy badacze mówią wręcz o narodzinach społeczeń-
stwa postprywatnego (Szlendak 2006: 122).

Artyści w świecie mediów społecznościowych

Wszystkie przywołane cechy mediów społecznościo-
wych oraz zachodzące w nich procesy, czynią z social media 
wyjątkowo interesującą przestrzeń dla działań o charakterze 
artystycznym. Wielu twórców wciąż wykorzystuje je jednak 
tylko do autopromocji i prezentacji zarejestrowanych dzieł 
z innego porządku medialnego. Tymczasem do tzw. pokole-
nia digital natives, należą także młodzi artyści. Wśród nich 
są twórcy, traktujący media społecznościowe jako przestrzeń 
obrazów dominujących, utrzymanych w określonej poetyce, 
i poddający je krytyce artystycznej. W tym kontekście social 
media są kolejnym obszarem, na którym przejawia się – opi-
sywana przez Rafała Drozdowskiego – „obraza na obrazy” 
(Drozdowski 2009). Z drugiej zaś strony, przestrzeń mediów 
społecznościowych możemy też traktować jako hiperrzeczy-
wistość, Baudrillowskie symulakra (Baudrillard 2002) i wów-
czas prowokacje artystyczne w social media jawią się jako 
rodzaj zabawy w „udawanego”. 

Inspirowane social mediami działania artystyczne wpi-
sują się w tradycję net-artu i niejednokrotnie mają found 
footage’owy charakter4. Z uwagi na politykę platform spo-
łecznościowych, które przejmują część praw do publikowa-
nych w nich treści, są to też często projekty kontrowersyjne 
z perspektywy prawa własności intelektualnej. Przykładem 
może być przedsięwzięcie Richarda Prince’a, który wysta-
wił w galerii sztuki zdjęcia wyszukane na Instagramie (ht-
tps://i-d.vice.com 2016). Z kolei ciekawym przykładem 
zanurzonej w social media, ale czerpiącej z tradycji sztuki 
konceptualnej, instalacji artystycznej, jest projekt Erika Kes-
sela 24 hours in photos, który obrazuje jak wiele zdjęć jest 
wgrywanych w ciągu doby na portal Flickr (http://kessel-
skramer.com 2016). 

4 Net-art czyli sztukę Internetu, rozumiem jako „zjawisko artystyczne 
bazujące na jego (Internetu – przyp. aut.) właściwościach: zarówno 
komunikacyjnych, jak i tych związanych z wielowymiarową budową Sieci” 
(Wójtowicz 2016). Z kolei found footage opiera się na wykorzystaniu 
w materiale filmowym już istniejących materiałów z innych filmów 
(Ronduda 2016). 

ciągłe odgrywanie (ang. performance) tożsamości. Niczym 
w Goffmanowskim teatrze codzienności (Goffman 1981) 
użytkownicy social media analizują, w jaki sposób kierują 
wrażeniami, które robią na innych, i na co mogą sobie po-
zwolić podczas „transmisji”. 

Demokratyzacja fotografii, 
popularyzacja prywatności

Popularyzacja mediów społecznościowych jest powią-
zana z innym istotnym dla dalszych rozważań procesem 
– demokratyzacją fotografii. Za jej zwieńczenie można bo-
wiem przyjąć wszechobecność, wyposażonych w aparaty 
i dostęp do social media, smartfonów (Dziewit 2014). Ich 
upowszechnienie wpłynęło zarówno na dostępność, dystry-
bucję, jak i sposoby przygotowywania oraz konsumowania 
zdjęć. Zdaniem Jakuba Dziewita popularność sprzęgniętych 
z mediami społeczenościowymi telefonów komórkowych, 
jest największą rewolucją w historii fotografii (Dziewit 2014). 
To także istotna zmiana w dostępności, sposobach rozpo-
wszechniania i odbioru nagrań video.

Zwieńczenie procesu demokratyzacji fotografii przyczy-
niło się także do zmiany postrzegania pojęcia prywatności. 
Smartfon pozwala przecież bez trudu uwiecznić każdą in-
tymną chwilę i udostępnić ją szerokiej publiczności w social 
media. Za pomocą powszechnie dostępnych aplikacji spo-
łecznościowych, takich jak Instagram, w jednej chwili może-
my zrobić zdjęcie, zedytować je i opublikować. Transmitować 
można zarówno własną, jak i cudzą intymność – często na-
wet bez bycia zauważonym. Co więcej, tego rodzaju uczest-
nictwo w „kulturze obnażania” (McNair 2004) przynosi po-
pularność, o czym świadczy m.in. zawrotna kariera Kim Kar-
dashian West i jej rodziny. Digital natives3, tj. przedstawiciele 
pokolenia dorastającego w dobie powszechności Internetu 
i nowych technologii, dobrze rozumieją ten mechanizm. Jak 
dowodzą badania, współcześni licealiści mają świadomość, 
że ich prywatność jest walutą, którą mogą zamienić na popu-
larność (Kęsicka, Bierca 2014). To uproduktowienie prywat-
ności w przestrzeni social media bywa jednak przedmiotem 
krytyki, także artystycznej, do czego jeszcze się odwołam.

Użytkownicy social media, dzieląc się w nich swoją pry-
watnością, dokonują tekstualizacji codziennych doświadczeń 
i intymności: ,,Tekstualizacja staje się w ten sposób proce-
3 Termin digital native (pol. cyfrowy tubylca) został wprowadzony w 2001 
roku przez Marca Prensky’ego. W artykule Digital natives, digital immi-
grants przedstawił on różnice w potrzebach edukacyjnych osób, które 
wychowywały się w czasach powszechnego dostępu do Internetu i no-
wych technologii, a oczekiwaniami ludzi ze starszych roczników (Prensky 
2001). Termin digital native jest wykorzystywany w naukach społecznych 
i marketingu, a za granicę przynależności do tego pokolenia przyjmuje 
się rok 1980 lub 1984 (jako rok urodzenia) (Mysior 2014; Osiadły 2016). 
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sprawę francuskiego nauczyciela, który złożył w paryskim są-
dzie pozew przeciwko Facebookowi, po tym jak serwis usunął 
opublikowane przez niego zdjęcie obrazu Gustawa Couberta 
Początek świata i zawiesił mu konto (Bartett 2015). Ta bezpre-
cedensowa sprawa była (nomen omen) początkiem większej 
medialnej debaty na temat polityki mediów społecznościo-
wych w kontekście prezentowania w nich dzieł sztuki.

Zważywszy na to, że social media możemy uznać za istot-
ną część kultury popularnej, mającej już status kultury domi-
nującej (Krajewski 2003), zapisy regulaminów mediów spo-
łecznościowych są interesującymi wskaźnikami tego, co jest 
uznawane za obsceniczne. Należy jednak zauważyć, że zakres 
obsceny na Facebooku czy Instagramie jest reprezentatyw-
ny przede wszystkim dla kultury amerykańskiej, w której 
powstają regulaminy tych serwisów społecznościowych. Za 
szczególnie obsceniczne jest w niej uznawane m.in. ekspo-
nowanie kobiecych sutków (Yalom 2012). Istnienie tego tabu 
potwierdzają działania obu serwisów, które konsekwentnie 
usuwają zdjęcia zawierające całkowicie obnażony biust. Jed-
nocześnie jednak regulaminy dopuszczają publikację fotogra-
fii przedstawiających karmienie piersią czy kobiece ciało po 
mastektomii, co zostało zresztą obszernie uargumentowane 
w instagramowym Centrum Pomocy: ,,Uważamy, że karmie-
nie piersią jest naturalne i piękne. Bardzo cieszymy się, że 
matki chcą dzielić się swoimi doświadczeniami z innymi oso-
bami w Instagramie. Większość takich zdjęć jest zgodna z na-
szymi zasadami. (…) Uważamy, że poddanie się mastektomii 
to doświadczenie, które zmienia życie, oraz że udostępnianie 
zdjęć może pomóc w podniesieniu świadomości dotyczącej 
raka piersi i stanowić wsparcie dla osób, u których zdiagno-
zowano tę chorobę, które są w trakcie leczenia lub żyją z bli-
znami po raku” (http://instagram.com 2016). 

W przytoczonych zapisach wyraźnie widać pozytywne 
wartościowanie dokumentowania karmienia dziecka czy 
zmagań z chorobą. Jak jednak podkreślają działaczki z ru-
chów kontrkulturowych, nie są to wystarczające ustępstwa, 
ponieważ – ich zdaniem – popularne media społecznościo-
we wciąż jeszcze stygmatyzują kobiecą nagość i fizjologię, 
jednocześnie pozwalając na udostępnianie zdjęć bliskich 
pornografii, ale z ukrytymi „zakazanymi” elementami ciała 
(Pietruszczak 2016).

Zasady społeczności ustanawiane przez najpopularniej-
sze social media mają więc ambiwalentny charakter. Z jednej 
strony, działają w nich mechanizmy (algorytmy, niedozwolo-
ne hashtagi, procedura zgłaszania contentu przez użytkowni-
ka, dostęp do materiałów edukacyjnych), mające chronić In-
ternautów przed obscenicznymi treściami. Z drugiej zaś, i tu 
znajdzie się przestrzeń na silnie nacechowane seksualnie wi-
zerunki (jak w całej kulturze mainstreamowej, McNair 2004). 
Miejsce na cielesną ekspresję znajdują w nich jednak także 

W przypadku jednej z najpopularniejszych aplikacji 
społecznościowych do publikowania zdjęć i video, tj. Insta-
grama, liczba udostępnień wynosi ok. 40-60 mln fotografii 
dziennie (http://onesecond.designly.com 2016). Co cieka-
we, badanie Selfiecity przeprowadzone w 2014 roku przez 
Lva Manovicha i jego zespół, dowiodło, że wbrew potocz-
nej opinii, autoportrety (ang. selfies)5, stanowią zaledwie 
4% zdjęć udostępnianych za pomocą tej platformy (http://
selfiecity.net 2014). Z kolei kolektyw artystyczny DIS zain-
teresował się zdjęciami oznaczonymi na Instagramie hash-
tagiem6 #artselfie, czyli autoportretami na tle dzieł sztuki, 
i przygotował składającą się z nich found footage’ową pu-
blikację (#artselfie 2014). Wstęp do tej foto książki napisał 
Douglas Coupland – autor słynnej powieści o pokoleniu X 
— Generation X: Tales for an Accelerated Culture (https://i-
-d.vice.com 2016). W otwierającym album eseju oma-
wia on ontologiczny status dzieła sztuki publikowanego  
na portalu społecznościowym7. 

Transgresja w social media

Ważnym kontekstem dla publikowania w social mediach 
jakichkolwiek materiałów, w tym także o charakterze arty-
stycznym, jest kwestia związanych z tym obostrzeń. Każde 
medium społecznościowe ma swój regulamin, określający, 
jakiego rodzaju przedstawienia mogą być publikowane, a któ-
re nie. Na Instagramie zabronione jest udostępnianie treści 
zawierających elementy przemocy, nagości, częściowej nago-
ści, treści dyskryminacyjnych, niezgodnych z prawem, promu-
jących nienawiść, treści pornograficznych oraz zdjęć i innych 
treści o podtekście seksualnym (https://instagram.com 2016). 
Restrykcyjną politykę w kwestii przedstawień erotyki czy prze-
mocy prowadzi też portal Facebook, od 2012 roku właściciel 
Instagrama. Zdarza się, że cenzorska polityka tych portali spo-
łecznościowych dotyka nawet publikowanych w social me-
diach zdjęć dzieł sztuki, należących do kanonu kultury. Jak bo-
wiem zauważył dziennikarz „The Guardian”: ,,Sorry, Facebook, 
but the finest art is always about sex and death” (Jones 2015). 
Cytat pochodzi z artykułu komentującego głośną w 2015 roku 
5 Selfie zostało wybrane słowem roku 2013 przez Oxford Dictionaries 
i zdefiniowane przez nie jako: „a photograph that one has taken of one-
self, typically one taken with a smartphone or webcam and shared via 
social media website” (Oxford Dictionaries 2013).
6 Znak # był stosowany już w 1988 roku na platformie IRC i służył do gru-
powania informacji, ale nie nazywał się jeszcze wówczas hashtagiem. 
W 2007 roku bloger Stowe Boyd zaczął używać #sandiegofire do groma-
dzenia w sieci informacji na temat pożarów w tym mieście. To także on 
jest autorem nazwy hashtag. W 2009 roku Twitter zaczął oficjalnie uży-
wać hashtagów i to właśnie z tego medium społecznościowego hashtagi 
trafiły do kolejnych (Troch 2014).
7 Media społecznościowe jako przestrzeń działań artystów – performerów 
były przedmiotem także mojego popularnonaukowego artykułu opubli-
kowanego w magazynie „Contemporary Lynx” (Ciereszko 2016).  
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wane za „odpowiednie” w zdigitalzowanej kulturze (We-
instock 2016). Ich przedsięwzięcie można by określić  
jako (un)found footage – bazuje bowiem na materiale, któ-
ry został usunięty z social mediów, z uwagi na naruszenie 
zasad społeczności.

Emancypacja na Instagramie 

Udostępnienie materiału niezgodnego z zapisami regu-
laminów mediów społecznościowych może być też aktem 
prowokacji o charakterze artystycznym. Tak było w przypad-
ku poetki i studentki – Rupi Kaur, autorki serii zdjęć Period, 
przedstawiających menstruację (http://www.rupikaur.com 
2016). Artystka przekroczyła granicę instagramowej obsceny 
udostępniając zdjęcie, na którym młoda kobieta leży na łóżku 
w dresach ubrudzonych krwią miesięczną. Instagram usunął 
tę fotografię, z uwagi na rzekome naruszenie zasad społeczno-
ści. Rupi Kaur wstawiła ją ponownie i wówczas zdjęcie zostało 
usunięte po raz drugi (Weinstock 2015). Oburzona młoda ar-
tystka opublikowała na Facebooku oświadczenie, w którym 
skrytykowała dyskryminujący charakter zasad społeczności 
Instagrama: „Nie będę przepraszała za to, że odmawiam do-
karmiania ego i dumy mizoginistycznego społeczeństwa, które 
zgodzi się na pokazywanie mojego ciała w bieliźnie, ale małą 
plamę krwi uzna za coś niedopuszczalnego. Podczas gdy na 
waszych stronach jest pełno fotografii/kont użytkownika, na 
których kobiety (często nieletnie) są uprzedmiotowywane, 
sprowadzane do kontekstu pornograficznego i traktowane jak 
gorszy rodzaj człowieka” (Weinstock 2015). Oświadczenie zo-
stało udostępnione w sieci setki razy i w konsekwencji, Insta-
gram nie tylko przeprosił Rupi Kaur, ale i przywrócił usunięte 
zdjęcie. W jednym z późniejszych wywiadów młoda artystka 
skomentowała tę sprawę następująco: ,,ich próby cenzuro-
wania są tym rodzajem reakcji, który staramy się krytykować 
poprzez nasze prace” (Weinstock 2015).

Sprawa Rupi Kaur wpisuje się w dyskusję na temat granic 
prezentowania cielesności w social media. Istotnym kontekstem 
jest dla niej także tzw. „kultura upozorowania” (Melosik 1996), 
oparta na pomijaniu tematów trudnych, wygładzaniu czy nawet 
fałszowaniu rzeczywistości. Za symbol wytwarzania tego rodza-
ju ułudy – w wielu publikacjach – uchodzi Instagram, oferujący 
swoim użytkownikom proste w obsłudze filtry, pozwalające na 
edycję zdjęć przed ich udostępnieniem. Popularność tego na-
rzędzia jest tak duża, że użytkownicy mediów społecznościo-
wych używają hashtaga #nofilter, by oznaczyć zdjęcia, które 
nie zostały przerobione w aplikacji. W konsekwencji, Instagram 
bywa oskarżany o propagowanie przeestetyzowanych i podob-
nych do siebie wizerunków, co – zdaniem krytyków – zaprzecza 
idei kreatywności i różnorodności (Bevan 2012). 

ruchy emancypacyjne. Wokół hashtagów związanych z tymi 
przejawami cielesności, które są marginalizowane w kultu-
rze popularnej, tworzą się społeczności. Należą do nich m.in. 
#getyourbellyout – hashtag zrzeszający ludzi korzystających 
ze stomii, czy #curve, pod którym można znaleźć zdjęcia ko-
biet o pełnych i bardzo pełnych kształtach. Opatrzone ha-
shtagami emanacje ciała pozwalają użytkownikom mediów 
społecznościowych na ekspresję tożsamości, wpisanie się 
w dany dyskurs (np. dyskurs fitness) bądź – jak w przypadku 
przywołanych ruchów emancypacyjnych – opowiedzenie się 
w kontrze do niego. Hashtagów mogą używać także artyści, 
by wpisać swoje projekty w odpowiedni kontekst. 

„Lajki” dla kontrkultury

W przestrzeni social media aktywni są także działacze 
ruchów kontrkulturowych, walczących z restrykcjami ser-
wisów społecznościowych. Prowadzone przez nich akcje 
wpisują się w strategie społecznego oporu wobec obrazów 
dominujących (Drozdowski 2009). Wśród nich szczególny ak-
tywizm przejawiają działacze z Free the nipple, na czele któ-
rego stoi artystka Lina Esco (Esco 2014). Ruch ten sprzeciwia 
się zakazowi publikacji zdjęć kobiecych sutków w najpopular-
niejszych serwisach społecznościowych. Jednym z ciekawych 
przykładów ich culture jammingowych akcji jest publikowa-
nie na Instagramie zdjęć, na których kobiece sutki są prze-
słonięte męskimi (Esco 2014). W ten sposób uczestnicy akcji 
obrazują, że kobiece ciało jest obwarowane większą liczbą 
zakazów kulturowych także w przestrzeni social media8.

Naprzeciw tym zakazom wyszli też twórcy płatnej aplika-
cji MIPS (McCamey 2016). Daje ona możliwość edycji zdjęć 
poprzez dodawanie surrealistycznych „naklejek”, pozwalają-
cych zakryć podlegające social mediowej cenzurze elemen-
ty fotografii. W ten sposób powstają interesujące kolaże. Za 
projektem stoją nowojorska stylistka Karen Kaiser i jej mąż, 
fotograf Nicolas Kern. Nazwa aplikacji nawiązuje do potocz-
nego określenia sutków — (ang. nips). 

Inną ciekawą inicjatywą odwołującą się do restryk-
cyjnej polityki Instagrama jest projekt realizowany przez 
Arvidę Byström i Molly Sodę. Ogłosiły one nabór zdjęć 
do książki, w której zamierzają zawrzeć zdjęcia usunięte 
z Instagrama. Artystki chcą w ten sposób zbadać zagad-
nienie cenzury ciała w sieci i podważyć to, co jest uzna-

8 W ciekawy sposób do obostrzeń mediów społecznościowych dotyczą-
cych eksponowania kobiecych sutków nawiązano w kampanii społecznej 
organizacji Pink Ribbon Check it before it’s removed. W ramach tej akcji 
zachęcano kobiety do publikacji na Facebooku i Instagramie zdjęć obna-
żonej piersi (http://www.fpiec.pl 2016). Hasło kampanii nie tylko nawią-
zuje do restrykcyjnych zasad społeczności, lecz także w lapidarny sposób 
oddaje zasadę towarzyszącą profilaktyce raka piersi. 
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transmisję codzienności, uprawianą przez wiele osób w so-
cial mediach, pozwoliła jej udowodnić, jak łatwo manipuluje 
się odbiorcami przy użyciu najbardziej schematycznych nar-
racji i wyeksploatowanych symboli.

Postać, w którą na Instagramie wcieliła się Amalia Ulman, 
została zbudowana ze stereotypowych kobiecych ról, odrywa-
nych m.in. w przestrzeni social media. Zgodnie z prowadzoną 
za pomocą zdjęć narracją, na którą składały się odpowiednio 
użyte popkulturowe symbole (m.in. butelka szampana, plik do-
larów, czerwona szminka, koronkowa bielizna, różowe i białe 
ubrania, włosy blond i czarne, etc.), jej bohaterka przeszła dro-
gę od nieśmiałej dziewczyny z prowincji do zepsutego wampa. 
Udostępnione na Instagramie zdjęcia opowiadały historię, we-
dług której Amalia przeprowadziła się do dużego miasta, gdzie 
stała się pretensjonalną bywalczynią modnych miejsc, w tym 
galerii sztuki. Następnie rozstała się z chłopakiem, zmieniła 
swój styl na Instagramową cute girl, wpadła w narkotykowy 
nałóg, powiększyła piersi i zaczęła sprzedawać swoje ciało. Fi-
nał opowieści był jednak szczęśliwy – los dziewczyny uległ po-
prawie, udało jej się odnaleźć szczęście i spokój (Petty 2016). Ta 
dekonstrukcja popularnych schematów narracyjnych spotkała  
się z uznaniem krytyków sztuki, ale wielu obserwatorów 
Amalii Ulman poczuło się dotkniętych i oszukanych (http://
www.fpiec.pl 2016). Artystka obnażyła przed nimi prawa 
rządzące autokreacją w social media i skonfrontowała 
z ułudą wielu funkcjonujących w nich przedstawień. Jej 
projekt można też odczytywać jako krytykę społeczeństwa 
postprywatnego. Excellences & Perfections można było 
oglądać w londyńskim Tate Modern, w ramach wystawy 
Performing to the camera (luty-czerwiec 2016).

Jeśli uznamy, że aktywność Esseny O’Neill w mediach 
społecznościowych polegała na fałszowaniu rzeczywistości, 
przekaz o charakterze artystycznym, poddający tego rodzaju 
praktykę krytycznej refleksji, opiera się na ,,fałszu” zwielokrot-
nionym. Można go uznać za przykład wielopoziomowej gry 
z odbiorcą, fotograficzne faksymile, zabawę w „udawanego”. 
Projekt Amalii Ulman otwiera też interesującą perspektywę 
dla badania potencjału social media w kontekście odnowienia 
języka performansu9. Sięgnięcie po tę formę sztuki pozwala 
bowiem wykorzystać media społecznościowe w sposób na-
tywny – nie tylko jako miejsce, lecz także tworzywo działań 
twórczych. Sytuacja wypowiedzi artystycznej w tej przestrzeni 
pozostaje też bardzo blisko natury samego performansu arty-
stycznego, w którym: „osoba performera łączy w sobie niespo-
tykaną w innych dyscyplinach artystycznych wielość funkcji: 
jest ona jednocześnie źródłem, osią tematyczną, przekaźni-
kiem i elementem dzieła” (Sikorski 2012:28).

9 Znaczenie performansu i performatywności we współczesnej kulturze 
w wyczerpujący sposób omawia Erika Fisher-Lichte w swojej Estetyce per-
formatywności (Fisher-Lichte 2008).

Na tropie granic autokreacji 

Przytoczona opinia Kate Bevan dobrze koresponduje 
z wymową serii zdjęć przygotowanych przez tajską foto-
grafkę Champoo Baritone. Jej projekt – z przymrużeniem 
oka – sugeruje, że kluczem do udanego zdjęcia na Insta-
gramie są dobrze dobrany filtr i odpowiednie kadrowanie 
(Brown 2015). Tym samym obnaża, jak wiele elementów 
rzeczywistości jest nieobecnych na popularnych Instagra-
mowych fotografiach. Z serii zdjęć tajskiej artystki wynika, 
że użytkownicy mediów społecznościowych starannie aran-
żują sytuacje, które mają wyglądać na naturalne i sponta-
niczne. Tym samym grają w „udawanego” i kierują „wraże-
niami”, jakie chcą wywołać u swoich odbiorców. 

Postawiona pół żartem, pół serio, hipoteza Champoo Bari-
tone, znajduje potwierdzenie w akcji przeprowadzonej w 2015 
roku przez popularną blogerkę Essenę O’Neill. Australijka opu-
blikowała w serwisie YouTube video, w którym zapowiedziała 
wycofanie się z aktywności w mediach społecznościowych 
i wyznała, jak bardzo męczyła ją ta działalność (Hunt 2015). 
Wcześniej blogerka zarabiała m.in. na publikowaniu instagra-
mowych zdjęć, będących efektem współpracy z markami. Za 
ich pomocą kreowała swój nieskazitelny wizerunek, który co-
raz bardziej ją uwierał i unieszczęśliwiał. Wyznanie Australijki 
spotkało się z ogromnym zainteresowaniem mediów i Inter-
nautów, wywołało dyskusję o granicach autokreacji w social 
mediach, a głos w sprawie zabrało m.in. wiele innych popu-
larnych blogerek. Zgodnie z zapowiedzią na YouTube, Essena 
O’Neill usunęła większość swoich zdjęć z Instagrama, a tym, 
które pozostawiła, zmieniła podpisy. Dzięki temu internauci 
mogli dowiedzieć się m.in. jak wiele wysiłku i przygotowań 
kosztuje stworzenie ładnego i „spontanicznego” zdjęcia w po-
darowanym przez markę stroju kąpielowym.

Historię australijskiej blogerki trudno uznać za reprezen-
tatywną dla tzw. gwiazd Instagrama, ale z pewnością odsła-
nia ona mechanizmy autokreacji w social media. Budowanie 
tożsamości w mediach społecznościowych, performance 
w ich przestrzeni, zdobywanie popularności, opierają się na 
wykorzystywaniu odpowiednich symboli, a także ekspono-
waniu adekwatnych przedmiotów i marek. Te zasady zna-
lazły odzwierciedlenie w kontrowersyjnym projekcie Amalii 
Ulman, który można uznać za wyjątkowo ciekawą interpre-
tację zabawy w „udawanego”. Ta kanadyjska artystka w 2014 
roku przeprowadziła na Instagramie projekt Excellences & 
Perfections, w ramach którego publikowała swoje fotogra-
fie, wcielając się w różne role, następujące po sobie zgod-
nie z prowadzoną narracją (https://www.instagram.com/
amaliaulman 2016). W ciągu pięciu miesięcy zebrała niemal 
100 tysięcy obserwatorów, przekonanych o prawdziwości jej 
wcieleń (Kissick 2016). Umiejętnie prowadzona stylizacja na 
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zgromadzili jednak także w serwisach Instagram (https://
www.instagram.com/polenperformance 2016) i Tumblr 
(http://polenperformance.tumblr.com 2016). Z kolei na 
Facebookowej stronie wydarzenia Internauci mogli na bie-
żąco publikować przechwycone obrazy i komentować ak-
cję (https://www.facebook.com/events/447657215429601 
2016). Udostępnione w różnych aplikacjach treści składają 
się na wirtualną wystawę [Polen] Performane Goes Sna-
pchat. W swoim przedsięwzięciu, duet Polen Perormance 
zgłębił konteksty artystyczne zdobywającej popularność 
aplikacji i tym samym wpisał swój projekt w refleksję nad 
przyszłością performance’u, a także archiwizowania danych 
– zarówno w sieci internetowej, jak i w sztuce11.

Podsumowanie

Analiza wybranych projektów artystycznych prze-
prowadzonych w mediach społecznościowych otwiera 
interesującą perspektywę dla badania granic „udawane-
go” i znaczeń prowokacji artystycznej w zdigitalizowanej 
kulturze. Social media to kolejny obszar, na którym prze-
jawia się sprzeciw wobec obrazów dominujących. Wiele 
wskazuje na to, że przestrzeń „nowych nowych mediów” 
przyczynia się do odnowienia języka sztuki, zwłaszcza per-
formance’u artystycznego. Młodzi artyści, należący do po-
kolenia digital natives, używają mediów społecznościowych 
w sposób natywny – nie tylko jako miejsca publikacji, lecz 
także tworzywa swoich dzieł. Za ich pośrednictwem zadają 
pytania o rolę artysty w zdigitalizowanych czasach, naturę 
sztuki czy samej rzeczywistości. Realizują także projekty, 
które są krytyczne wobec poetyki social media czy rozgry-
wających się w ich przestrzeni praktyk społecznych. Moż-
na też zauważyć, że wiele z prowadzonych w social media 
prowokacji artystycznych, krytycznie odnosi się zwłaszcza 
do sposobów prezentowania w nich cielesności. Emanacje 
ciała użytkowników mediów społecznościowych podlegają 
bowiem skrupulatnie egzekwowanym zapisom regulami-
nów poszczególnych serwisów, a poszukiwanie transgresji 
jest przecież jednym z zadań sztuki.

nego bezpośrednio do innego użytkownika) lub po upływie 24 godzin 
(jeśli treści zostały opublikowane w dziale My story, do którego dostęp 
mają wszyscy obserwatorzy danego profilu). Użytkownicy aplikacji mają 
do dyspozycji wiele zabawnych „naklejek” i innych opcji edycji tworzo-
nych treści (Lemańska, Chafkin, Frier 2016). Młodzi artyści z Polen Perfor-
mance wypromowali swoją akcję w innych mediach społecznościowych, 
by zdobyć obserwatorów konta na Snapchacie, a udostępniając nagrania 
w tej aplikacji, korzystali z opcji My story. 
11 O przebiegu, koncepcji i kontekstach projektu, opowiedział mi kurator 
wystawy [Polen] Performane Goes Snapchat – Tomasz Pawłowski.

Nowe przestrzenie performance’u

Nie mniej interesującą prowokację artystyczną w for-
mie perfromance’u, przeprowadziła w innym medium spo-
łecznościowym, na YouTube, studentka malarstwa wro-
cławskiego ASP – Iwona Ogrodzka. W nagraniu Studentka 
ASP przeprasza wyznała, że studia artystyczne były złym 
wyborem (Ogrodzka 2015). Na długiej liście przepraszanych 
przez Ogrodzką osób znaleźli się m.in. jej rodzice, miesz-
kańcy rodzinnego miasta, minister kultury, premier, prezy-
dent, rektor Alma Mater artystki, wszyscy podatnicy oraz 
Oskar Dawicki. Nawiązanie do twórczości polskiego perfor-
mera, autora m.in. projektu I’m sorry, w którym przeprasza 
za rzekomo nieudaną wystawę – zdradza performansowy 
charakter akcji Iwony Ogrodzkiej. Wiele osób uwierzyło 
jednak w YouTube’owe wyznanie artystki, czego dowodem 
są komentarze Internautów pod nagraniem oraz artykuły 
opublikowane w wielu mediach. 

Co ciekawe, na YouTube można odnaleźć zapis słynne-
go wystąpienia Oskara Dawickiego, do którego w swojej 
prowokacji nawiązuje studentka ASP. Dystrybucja w me-
diach społecznościowych zarejestrowanych aktów per-
formansu, to jeden ze sposobów na zwiększenie zasięgu 
oddziaływania tego rodzaju sztuki i ucieczka przed jej 
efemerycznością. Media społecznościowe pozwalają też ar-
tystom-performerom wejść w interakcję z odbiorcami oraz 
prowadzić zaplanowaną narrację w wybranych kanałach so-
cial media. Ponadto performance jest dziedziną sztuki z za-
łożenia otwartą na różne sfery rzeczywistości społecznej, 
nie dziwi więc, że młodzi artyści próbują jego możliwości  
w przestrzeni mediów społecznościowych, tym samym kon-
frontując się z tradycją neoawangardowego performansu 
(Plinta 2016: 65).

W tym kontekście, na uwagę zasługuje także duet 
Polen Performance, tworzony przez Justynę Łoś i Mikoła-
ja Sobczaka z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Ta 
para młodych artystów w styczniu 2016 roku przepro-
wadziła pierwszy w Polsce performance zarejestrowany  
i udostępniony w aplikacji Snapchat (Plinta 2016: 65). Na 
poziomie narracyjnym była to historia trzech króli: dwóch 
performerów i kuratora, którzy przemierzają pełną przygód 
drogę do Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Performance ten 
zawierał elementy krytyki instytucjonalnej, wykorzystywał 
popkulturowe i reklamowe kody. Podobnie jak wszystkie 
inne treści udostępnione na Snapchacie, także i materia-
ły z projektu Snapformance zniknęły po 24 godzinach od 
ich publikacji10. Wybrane zapisy performance’u studenci 

10 Snapchat to aplikacja na urządzenia mobilne, która pozwala udostęp-
niać obserwatorom profilu zdjęcia i krótkie filmy. Udostępniony content 
znika zaraz po odtworzeniu przez odbiorcę (w przypadku „snapa” wysła-
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(Nie)obecność
(Not)presance

The article concerns the Album (2005) by Aneta Grzeszykows-
ka or photographic series, which consists of about two hundred 
photographs from the home archive, where the artist removes 
her character using Photoshop. The work is analyzed in refer-
ence to the so called photo home and denying it’s traditional 
functions and psychoanalysis in terms of Jacques Lacan. Ab-
sence, which was created in the image, is considered in the con-
text of the gaze as objet petit a (that manifests itself in the form 
of spot) – it’s the noise in the image, which paradoxically cre-
ates visibility. Gesture to erase becomes a contribution to the 
debate on the photography as a theatrical spectacle provoking 
the formation of compounds and the problem of the presence, 
identity and subjectivity.

Keywords: home album, Aneta Grzeszykowska, photography, 
home photography, Jacques Lacan.

Artykuł dotyczy Albumu (2005) Anety Grzeszykowskiej czyli fo-
tograficznego cyklu, składającego się z blisko dwustu zdjęć, pocho-
dzących z domowego archiwum, w których artystka usuwa swoją 
postać za pomocą Photoshopa. Praca jest analizowana w odwołaniu 
do, tak zwanej, fotografii domowej i negacji jej tradycyjnej funkcji 
oraz psychoanalizy w ujęciu Jacques’a Lacana. Nieobecność, która 
powstała w polu obrazu opisywana jest w kontekście spojrzenia 
jako objet petit a. Manifestuje się ono pod postacią plamy, a więc 
zakłócenia w polu obrazu, co paradoksalnie powoduje powstanie 
widoczności. Gest wymazania staje się przyczynkiem do refleksji 
nad fotograficznym medium jako spektaklu, prowokującego po-
wstawanie teatralnych związków oraz problemem obecności, toż-
samości i podmiotowości.

Słowa kluczowe: album domowy, Aneta Grzeszykowska, fotogra-
fia, fotografia domowa, Jacques Lacan.
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W filmie Ingmara Bergmana Persona z 1966 roku 
narracja bierze swój początek od manifestacyjnej odmo-
wy komunikowania się za pomocą języka jednej z dwóch 
głównych bohaterek − aktorki Elisabeth Vogler, granej 
przez Liv Ullmann. Istotne jest, że dzieje się to w teatrze: 
podczas spektaklu, w którym gra Elektrę czyli mitologiczną 
bohaterkę tragedii Sofoklesa i Eurypidesa, pojawiającą się 
również w dramacie Muchy Jeana-Paula Sartre’a. Aktorka 
w akcie negacji odcina się od rodziny oraz dotychczaso-
wego życia, a jej jedynym towarzystwem jest pielęgniarka 
Alma (grana przez Bibi Andersson).

Punktem wyjścia dla poniższej analizy staje się filmo-
wa scena, w której odizolowana bohaterka, po otrzymaniu 
od męża listu wraz ze zdjęciem syna, rozdziera fotografię 
na pół. Ujęcie dopełnione jest przez drugie na końcu fil-
mu, przedstawiające Elisabeth ukrywającą pod dłońmi to 
samo rozdarte zdjęcie, co tworzy rodzaj filmowej klamry 
(zresztą jednej z kilku w Personie). Niezwykle sugestywny 
akcent pomiędzy ową klamrą stanowi ujęcie, w którym 
z dołu nieruchomego kadru przedstawiającego kamienistą 
plażę wyłania się en face Elisabeth z aparatem fotogra-
ficznym i naciska spust migawki, robiąc nam − widzom − 
zdjęcie.

Niezgoda na to, co przedstawia fotograficzny obraz, 
a także znaczenie samej czynności fotografowania, stano-
wią przyczynek do refleksji nad medium. Pierwszy z filmo-
wych elementów, a więc odrzucenie syna poprzez podar-
cie jego wizerunku, odsyła do roli fotografii jako odbicia, 
utożsamienia podmiotu z jego odwzorowaniem. Po drugie 
kieruje uwagę na, tak zwaną, fotografię pamiątkową czy 
domową, odgrywającą niezwykle istotną funkcję w proce-
sie samoidentyfikacji i autoafirmacji. Bohaterka poprzez 
zanegowanie obrazu syna podważa również własne „ja”, 
ponieważ dziecko funkcjonuje jako niechciana cząstka jej 
samej, której widoku nie może znieść. Zatem zakwestio-
nowana zostaje sama rola fotografii domowej, polegająca 
na poznaniu, utożsamieniu czy kreowaniu.

 
Prolog: to, co zostało odegrane

Fotografia domowa jako aktywność uprawiana w ob-
szarze domus, produkuje różnego rodzaju zdjęcia rodzin-
ne, okolicznościowe, turystyczno-wakacyjne, selfie czy do-
kumentację zwykłych, codziennych zdarzeń. Warto w tym 
kontekście przywołać rozważania Rolanda Barthesa nad 
noematem fotografii jako „tym-co-było”, a więc dowodem 
zaistnienia wydarzeń, świadczących o ich prawdziwości 
i nieodwołalności (Barthes 1996). Pojęcie to jest tożsa-
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me z „zamrażaniem czasu” w ujęciu Susan Sontag (Sontag 
1986). Tyle, że to zwodnicze podejście należałoby przefor-
mułować ́raczej na „to-co-zostało-odegrane”, wskazujące 
na wkroczenie problemu teatralizacji, która zdaje się ̨być 
komponentem fotografii jako takiej. Każde zdjęcie jest ro-
dzajem odgrywania, inscenizacji, prowokuje powstawanie 
teatralnych związków, gdzie relacja pomiędzy fotografują-
cym, fotografowanym i widzem nie jest niewinna. Ten, kto 
fotografuje pełni rolę reżysera, nadzorcy obrazu, a więc 
dokładnie to, co robi bohaterka Bergmana, patrząc wprost 
na widzów i robiąc im zdjęcie. Poprzez odgrodzenie się 
aparatem dochodzi tu do pewnego rodzaju zamaskowa-
nia, które paradoksalnie staje się zdemaskowaniem nas 
samych, wytrącenia z bezpiecznej pozycji biernego od-
biorcy. Również fotografowany przybiera różnego rodzaju 
maski, tożsamości, uważając je za własne (Soulages 2007). 

Symboliczna tożsamość matki, ojca, syna, córki, po-
lonisty czy księdza zapewniają poczucie tego, kim się jest. 
Wszystkie te wizerunki tworzą ready-mades, w których 
można rozpoznać samego siebie jako podmiot. Jak się jed-
nak okazuje, tożsamości nigdy nie przylegają do podmio-
tu w sposób idealny, bo nie sposób całkowicie ucieleśnić 
tego, co znaczy być księdzem, matką czy synem. W miej-
scu tej luki pojawia się wyobrażeniowe poczucie jaźni czyli 
ego (McGowan 2008). Fotografia zapewnia pozorną kon-
trolę nad mariażem Wyobrażeniowego i Symbolicznego, 
a więc dwóch z triady kategorii doświadczenia według 
Jacques’a Lacana, gdzie wymienione struktury pozornie 
czynią świat uporządkowanym i sensownym. Nie mniej 
konstytutywna w fotografii jako „tym-co-zostało-odegra-
ne” jest rola widzów, bo przede wszystkim dla publiczno-
ści powstaje teatralna kreacja. To dzięki spojrzeniu Innego 
możemy rozpoznać samych siebie (Weber 2008).

Fotografia 1. Aneta Grzeszykowska, fotografia z cyklu Album 
(2005)

Źródło: Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.

Akt I: fotograficzna pustka

Szczególne działanie z wykorzystaniem fotografii do-
mowej przeprowadza Aneta Grzeszykowska w Albumie 
(2005). Projekt składa się z blisko dwustu zdjęć, które ar-
tystka poddała podwójnej manipulacji. Po pierwsze wyko-
rzystała fotografie, pochodzące z prywatnego archiwum 
domowego, po drugie za pomocą Photoshopa z każdej 
z nich usunęła swój wizerunek. W ten sposób powstał ty-
tułowy album − wybrane i przetworzone fotografie rzeczy-
wiście umieszczone zostają w jego tradycyjnej formie. Cykl 
prezentuje zarówno te wydarzenia z życia artystki, które 
powszechnie uważa się za ważne (urodziny, komunia, pa-
miątki z wakacji), jak i mniej istotne (zabawa, spędzanie 
czasu w domu, spotkania z przyjaciółmi). 

Efektem usunięcia fotograficznych podobizn jest do-
słowna nieobecność w polu obrazu, która stanowi wyeks-
ponowanie estetyki braku, a więc estetyki fotografii jako 
takiej. Poprzez zdjęcia staramy się dotrzeć do ukazanego 
na nich podmiotu czy przedmiotu, konkretnego momentu 
z przeszłości, ale jednocześnie próba odnalezienia tych ele-
mentów staje się niemożliwa. Fotografia w istocie stanowi 
dowód ich straty, ewentualnie przeobrażenia, które jest po 
prostu iluzją. Powstające w obcowaniu z tym medium złu-
dzenie odnalezienia, a jednocześnie straty, zasila praktykę 
fotograficzną (Soulages 2007). 

Fotografia 2. Aneta Grzeszykowska, fotografia z cyklu Album 
(2005)

Źródło: Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.
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Według Jeana Baudrillarda o, tak zwanej, sile obrazu 
decyduje jego symboliczna pustka, która funkcjonuje jako 
wyzwanie rzucone wszelkiemu podobieństwu. Fotografię 
w tym kontekście traktować można zatem jako formę wy-
brakowanego odbicia, które powoduje trudną, albo wręcz 
niemożliwą do wypełnienia szczelinę w obrazie podmiotu 
(Baudrillard 2001). Owa szczelina staje się miejscem spojrze-
nia, związanego z nieobecnym i niemożliwym obiektem, wy-
zwalającym pragnienie czyli objet petit a − spojrzeniem jako 
nieobecność, o czym pisze Jacques Lacan w Seminarium XI, 
opublikowanym na podstawie jego wykładów z 1964 roku. 
Za Jamesem Elkinsem można uznać, że jest to być może naj-
ważniejsze i najbardziej wpływowe ujęcie spojrzenia w ob-
szarze visual studies. Należy podkreślić, że ów obiekt-przy-
czyna pragnienia nie jest obiektem empirycznym, ale czymś 
co istnieje o tyle, o ile go nie ma (Mikurda 2008). 

Nieobecność, poprzez gest wymazania, pozornie po-
traktowana jest przez Grzeszykowską bardzo dosłownie. 
Jednak jeśli fotografię w ogóle traktujemy jako pole zaniku 
− odbicie, które staje się brakiem, to paradoksalnie dzia-
łanie artystki powoduje powstanie widoczności. Miejsce 
pustki poprzez pustkę właśnie zostaje naznaczone, ukazując 
się jako piętno, skaza czy nieusuwalna plama, które stają 
się widoczne i nie sposób sprawić, aby były przezroczyste 
czy prześwitujące. 

Fotografia 3. Aneta Grzeszykowska, fotografia z cyklu Album 
(2005)

Źródło: Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.

Akt II: pęknięte spojrzenie

Album należałoby rozpatrywać przez pryzmat plamy, 
która z zewnątrz wkrada się do fotograficznej rzeczywi-
stości przedstawionej po to, żeby ją zakłócić. Plama, obok 
spojrzenia jako objet petit a, jest drugą ważną kategorią 
Lacanowskiej wykładni. Jedyną możliwością uchwycenia 
spojrzenia, które zawsze występuje jako pęknięcie w ob-
szarze doświadczenia, a więc coś niemożliwego do zoba-
czenia, jest moment kiedy manifestuje się pod postacią 
plamy. To właśnie wtedy pojawia się spojrzenie jako brak, 
które jest skierowane ku nam z punktu widzenia obiektu, 
a nie podmiotu czyli zupełnie nowa koncepcja spojrzenia, 
gdzie to rzeczy widzą nas, a nie my spoglądamy na rzeczy. 
Slavoy Žižek traktuje owo spojrzenie, które wytrąca widza 
z równowagi, poprzez to, w jaki sposób zakłóca pole wi-
dzenia i porządek Symboliczny, jako wyodrębniającą się 
plamę Realnego czy rodzaj nadwyżki Realnego czyli coś, 
czego właściwie nie potrafimy zaakceptować czy przyswo-
ić (Žižek 1992). 

Doskonałym przykładem spojrzenia jako zakłócającej 
nieobecności, ślepej plamki w polu widzenia jest, według 
Lacana, obraz Hansa Holbeina Ambasadorowie z 1533 
roku. Płótno w dolnej części, u stóp dwójki podróżników, 
przedstawionych w otoczeniu zgromadzonych bogactw, 
przedstawia dziwny, zniekształcony przedmiot, który za-
burza pole obrazu. Otóż jest to najsłynniejsza anamorfoza 
w dziejach malarstwa. Anamorficzna plama okazuje się 
być czaszką, ale dopiero kiedy spojrzymy na nią z ukosa. 
Obiekt kojarzony z nieuchronną śmiercią, która czeka rów-
nież tytułowych ambasadorów w zbytkownym anturażu, 
jest również − co najważniejsze dla Lacana − miejscem 
spojrzenia. Widz angażuje się w odbiór obrazu, ponieważ 
jego forma zmienia się wraz ze zmianą perspektywy ob-
serwatora, który nie może po prostu zobaczyć obiektu, 
ale zmuszony jest aktywnie włączyć się w przedstawioną 
scenę. Konieczność zerkania na dzieło z ukosa wskazuje, 
że obraz nie stanowi jedynie przedstawienia, na które 
się patrzy, a sama czynność patrzenia nie jest neutralna               
(Lacan 1978).

Akt III: podmiot niemożliwy

Aneta Grzeszykowska poprzez usunięcie swojego 
wizerunku ze zdjęć stawia niezwykle ważne pytanie na 
temat podmiotowości oraz wchodzi w dyskusję z założe-
niami dotyczącymi tożsamości i samoobecności. Można 
potraktować to jako widzenie siebie niejako od zewnątrz, 
ale nie przez pryzmat redukcji do roli obiektu spojrze-
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nia, ale poprzez świadomość, że spojrzenie nigdy tak 
naprawdę nie należy do nas. Według Lacana spojrzenie 
funkcjonuje jako instrument ucieleśniający światło, po-
przez który jesteśmy foto-grafowani. W odwołaniu do 
dialektyki podmiotowości francuskiego psychoanalityka, 
zaistnienie podmiotu to zawsze jego zniknięcie − znikający 
punkt, opierający się percepcji samego siebie (Stępniew-
ska-Gębik 2000).

Fotografia 4. Aneta Grzeszykowska, fotografia z cyklu Album 
(2005)

Źródło: Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.

Powstanie plamy w Albumie ukierunkowane jest na 
pragnienie odbiorcy, niemożliwe do zrealizowania. Ar-
tystka pozbywa się swojej podobizny, która nigdy nie jest 
w stanie oddać istoty podmiotu, funkcjonuje jedynie jako 
zapośredniczenie, iluzja, gra znaczących, produkujące 
fikcję oraz swoisty spektakl. Czynność artystki tożsama 
jest z zachowaniem Elisabeth Vogler w Personie, która 
podczas bycia na scenie, zdaje sobie sprawę z perma-
nentnej sztuczności i konieczności ciągłego odgrywania 
ról − uwierającego osadzenia w porządku Symbolicznym. 
Aktorka dostrzega fundamentalną niemożliwość w mó-
wieniu, konstytutywną dla statusu języka w relacji do 
kondycji człowieka czyli niemożność powiedzenia, czego 
się w istocie chce oraz kim się właściwie jest. To właśnie 
w tym, co niemożliwe do zobaczenia u Grzeszykowskiej 
oraz odmowie mówienia u Bergmana objawia się plama 
Realnego, a więc szczelina w podmiotowości i ciągłości 
odgrywanego spektaklu. Tożsamość stanowi wyobrażenio-
wą identyfikację ego, to sposób widzenia siebie, a obraz 
poprzedzony zostaje spojrzeniem skierowanym na ze-
wnątrz. Jednak w owej identyfikacji jednostki następuje 
pęknięcie, co doprowadza do jej rozpadu na bycie i jego 
wygląd, na samego siebie i kreację, która tworzona jest na 
potrzeby Innego (Stępniewska-Gębik 2000).

Fotografia 5. Aneta Grzeszykowska, fotografia z cyklu Album 
(2005)

Źródło: Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.

Epilog: poza spektaklem

Zdjęcia pochodzące z domowego archiwum poddane 
zostały strategii przejścia od „bez-sztuki” do sztuki oraz sta-
ją się polem gry z wizerunkami, tożsamościami, maskami. 
Działanie Grzeszykowskiej, znów w nawiązaniu do Persony, 
można porównać do refleksji nad teatralizacją, wykorzysta-
nej do krytyki samej siebie. Artystka, biorąc na warsztat 
fotografię domową, neguje jej funkcję narcystyczno-onoto-
logiczną. Obraz już nie jest tym, w którym odnajdujemy sie-
bie i swoje znaczenie. Nie uspokaja poprzez uczynienie rze-
czywistości kochaną i oswojoną, osadzoną w strukturze Wy-
obrażeniowego oraz Symbolicznego, a staje się miejscem 
powstania plamy Realnego. Odrzucone tu zostają przebie-
ranki i maski, będące obrazem rzeczywistości społecznej, 
znajdującym swoją najbardziej wymowną reprezentację 
właśnie pod postacią zdjęć, powielających społeczne klisze. 
Artystka wskazuje, że nasza tożsamość została stworzona 
w sztuczny sposób i jest nieautentyczna. Fotografia staje 
się zatem rejestracją absurdu.

Album Anety Grzeszykowskiej wskazuje na fotografię 
jako medium wiążące się z widzialnością, pozwalając do-
strzec to, co było dotąd niewidoczne lub niezauważone. 
Jest to rodzaj poszerzonego pola widzenia, które daje po-
czucie przeniknięcia wytworzonej iluzji i dotarcia do, nie 
tyle, struktury rzeczywistości, ile tego, co w istocie jest bar-
dziej niż rzeczywiste, a więc spojrzenia jako objet petit a. 
Plama Realnego, którą ujawnia artystka, na co dzień ukry-
ta, niemożliwa do zobaczenia, towarzyszy jednak naszemu 
doświadczeniu. Fantazmatyczny wymiar fotografii ujawnia 
spojrzenie zakłócające zwykłe funkcjonowanie rzeczywisto-
ści oraz wskazuje, że nie jest ona neutralną przestrzenią 
(McGowan 2008).
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Autorytet fotograficznej typologii
jako narzędzie artystycznej manipulacji

Authority of photographic typology 
as a tool of artistic manipulation

Photographic typologies emerged in the 60s and 70s in the 
works of artists such as Ed Ruscha, Dan Graham Bernd and Hilla 
Beher’s and the artist from the “New Topography” movement. 
They have created a new artistic concept based on standard-
ization and precision inspired by a scientific and institutional 
photography (which aesthetics and standards we can already 
find at Edward Muybridge). The use of typology in artistic photo 
projects suggested the conceptual and the research nature of 
the project and the lack of subjective interference in the trans-
mission of the image. The article presents the phenomena of 
typology in the context of “Düsseldorf school” artists like: An-
dreas Gursky, Thomas Ruff, Candida Höfer and Thomas Struth 
and contemporary Polish artists such as Peter Uklańki Elizabeth 
Janicka, Wojciech Wilczyk, Krzysztof Pijarski, Zbigniew Libera, 
Maurice Gumolicki or Tomasz Saciłowski.

Keywords: photography, manipulation, art, institutionalization.

Fotograficzne typologie pojawiły się w latach 60. i 70. XX wieku 
w twórczości artystów takich jak: Ed Ruscha, Dan Graham, Bernd 
i Hilla Becher czy twórcy z kręgu „Nowej Topografii”. Porzucali oni 
koncepcje fotografii artystycznej, takie jak surrealizm czy „decy-
dujący moment” Cartiera-Bressona na rzecz standaryzacji i pre-
cyzji inspirowanej fotografią naukową (której estetykę i standardy 
znajdziemy już u Edwarda Muybridge’a). Zastosowanie typologii 
w projekcie fotograficznym sugerowało konceptualny i badawczy 
charakter przedsięwzięcia oraz brak subiektywnych ingerencji 
w przekaz zdjęcia. Typologia jako nowa jakość w kręgu fotografii 
artystycznej otworzyła drogę szkole düsseldorfskiej, której wycho-
wankami są m.in. Andreas Gursky, Thomas Ruff, Candida Höfer czy 
Thomas Struth. Konwencja ta upowszechniła się i do dziś pozosta-
je popularna, kusząc artystów postrzeganiem jej przez odbiorców 
jako obiektywnego, wiarygodnego zapisu rzeczywistości. Artykuł 
poddaje pod dyskusję autorytet fotograficznej typologii jako „kata-
logu obiektywnych faktów” i ukazuje jej potencjał manipulacyjny. 
Omówiony zostanie rozwój strategii artystycznych, czerpiących z tej 
konwencji, na przykładach twórców z kręgu szkoły düsseldorfskiej 
oraz współczesnych artystów polskich takich jak: Piotr Uklańki, Elż-
bieta Janicka, Wojciech Wilczyk, Krzysztof Pijarski, Zbigniew Libera, 
Maurycy Gumolicki czy Tomasz Saciłowski.

Słowa kluczowe: fotografia, manipulacja, sztuka, instytucjonalizacja.
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Wstęp

Fotografia jest owocem wieku, w którym powszechna 
była wiara w możliwość wypracowania uniwersalnego języ-
ka nauki. Służyć temu miały mechaniczne narzędzia, wolne 
od ludzkich niedoskonałości. Związek fotografii z naukami 
ścisłymi sprawia, że – w przeciwieństwie do malarstwa – 
niezależnie od tego, przez kogo i na jakim poziomie tech-
nicznym zostaje ona wykonana, przypisuje się jej pewną 
wartość tylko z racji tego, że jest fotografią. Wartość tę An-
dre Bazin określił jako „efekt mumii”, czyli balsamowanie 
czasu za pomocą techniki (Bazin 1963: 48). Roland Barthes 
w Świetle obrazu uznaje, że kluczowy dla jego rozumienia 
fotografii noemat „tego-co-było” istnieje nie dzięki sztuce, 
ale dzięki chemii – to ona sprawia, że „zdjęcie jest emana-

cją przedmiotu odniesienia” (Barthes 1996: 136). Kolejnym 
elementem budującym zaufanie do fotograficznego obrazu 
jest świadomość procesu powstawania zdjęcia. Odtworze-
nie i wyobrażenie sobie sytuacji, w której zrobiono konkret-
ne zdjęcie, nie stanowi zazwyczaj problemu dla nikogo, kto 
przynajmniej raz obserwował czynność fotografowania. 
Odnosząc się do tej właściwości teoretyk fotografii Vilem 
Flusser nazywa fotografa „funkcjonariuszem aparatu” 
(Flusser 2004: 72). Metafora ta opisuje powszechnie zna-
ne zasady fotografii jako „prawa”, którego powinni prze-
strzegać „funkcjonariusze”. Świadomość procesu sprawia, 
że jesteśmy oswojeni z fotografią, nawet gdy jej technicz-
ne i naukowe podstawy są dla nas obce. Sama czytelność 
procesu pozwala na uznanie fotografii za źródło wiedzy 
o rzeczywistości. Jednak, aby źródło to było wiarygodne, 
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w ramach instytucji zajmujących się ich ściganiem. W zin-
dustrializowanych, pełnych rozrastających się ośrodków 
miejskich państwach XIX wieku, standaryzacja i archiwiza-
cja fotografii została wykorzystana w szeregu instytucji: od 
ośrodków penitencjarnych, medycznych, opiekuńczych po 
służby zajmujące się infrastrukturą. P. Berger i T. Luckmann 
w pracy Społeczne tworzenie rzeczywistości wychodzą od 
stwierdzenia, że wszelkie działanie ludzkie ma skłonność 
do przechodzenia w nawyk. Działanie o dużej częstotliwo-
ści, a za takie możemy uznać robienie zdjęć, może zostać 
ujęte we wzór, który będzie odtwarzany z zachowaniem 
podobnej ekonomii wysiłku. Nawyk szybko zostaje włączo-
ny do zasobów wiedzy. Co więcej, zyskuje duże znaczenie 
jako coś, co pomoże nam w przyszłości. Nawyki przynoszą 
istotny zysk – ograniczają wybór, ułatwiają podjęcie decyzji. 
Dzięki nim rzeczywistość dnia codziennego może być przyj-
mowana bez szczególnych zastrzeżeń. W zrutynizowanym 
świecie nie jesteśmy zmuszani do wysiłku ciągłej weryfika-
cji rzeczywistości. Traktujemy ją jako sferę faktów (Berger, 
Luckmann 1983: 92-95). Obecnie w dowodach i paszpor-
tach mamy zestandaryzowane zdjęcia zgodnie z ustalony-
mi procedurami, m.in. przedstawiające osobę bez nakrycia 
głowy, patrzącą na wprost, z zamkniętymi ustami itd., tak, 
aby można było nas jak najdokładniej zidentyfikować. Es-
tetycznie zdjęcia mają spełniać standardy i być do siebie 
możliwie jak najbardziej podobne, tak, aby jedynymi róż-
nicami były te wynikające z cech samego przedmiotu. Jest 
to jeden z najpowszechniejszych przykładów typologii jako 
zabiegu systematyzującego, grupującego i porządkujące-
go. Metoda, która ma dać możliwie dokładną informację 
o przedmiocie zdjęcia właśnie dzięki możliwości porówna-
nia go z innymi, podobnymi. Typologia fotograficzna stała 
się domeną badaczy i naukowców, antytezą tego, co arty-
styczne – indywidualne, odkrywcze, estetyczne. 

Funkcjonariusz artysta, 
funkcjonariusz manipulator

Gdzie wobec instytucjonalizacji fotografii, odwołując 
się do Flusserowskiej metafory, plasuje się „funkcjonariusz 
artysta”? W historii fotografii odnajdujemy wiele profili 
artysty funkcjonariusza: dysponującego ponadprzeciętną 
wrażliwością i świadomością (piktorializm), wyszkolonego 
tak, by uchwycić rzeczywistość w krytycznym momencie 
(doktryna „decydującego momentu” Henri Cartiera-Bresso-
na), czy potrafiącego ujawnić świat inny, niż go na co dzień 
widzimy (surrealizm). Sztuka stanowi więc odrębną strefę 
eksploracji fotograficznego medium. Odrębność ta trwa po-
mimo przyjmowania różnych wzorców i estetyk z dziedzin 

potrzebna jest odbiorcy pewność, że „funkcjonariusz apa-
ratu” przestrzega „prawa”, umożliwiając nam wystarczające 
rozumienie kontekstu powstania fotografii. Tu pojawia się 
trzeci element nadający fotografii dokumentalną wartość 
– instytucjonalizacja, obejmująca zarówno formę zdjęcia 
i sposób działania fotografa, jak i ściśle określony sposób 
archiwizowania i dystrybucji fotografii. Niniejszy artykuł 
jest próbą opisania estetyki zdjęć zinstytucjonalizowanych 
i określenie jej związków ze sztuką. Podejmuje też refleksję 
o tym, czy transgresja polegająca na wykorzystaniu w ob-
szarze sztuki konwencji dokumentacyjnych jest potencjal-
nie źródłem manipulacji odbiorcą, który zamiast „katalogu 
obiektywnych faktów” spotyka się z subiektywną wizją ar-
tysty prezentowaną w „dokumentalnej” formie. 

Instytucjonalizacja fotografii 

Dzięki instytucjonalizacji, fotografia stawała się reżi-
mem wizualnym związanym z praktykami władzy. Zasady 
określające zachowania fotografującego i sposób używania 
techniki redukowały pole manewru „funkcjonariusza apa-
ratu”, egzekwując relację dominacji i subordynacji, która 
miała integrować społeczne regulacje oraz kreować ramy 
wiedzy uzyskiwanej dzięki fotografii (Foucault 1993: 146-
170). Instytucjonalizacja łączy się wiec z samym pojęciem 
dokumentacji, które John Tagg rozpatruje w kontekście hi-
storii wiedzy i praktyk dyscyplinarnych (Tagg 2010: 441). 
Jak zauważa Tagg, nadzór bez trudu przyswoił sobie foto-
grafię, próbując zrobić z niej narzędzie posłuszne „kompul-
sywnej wiedzy”, napędzanej poprzez separację i ujarzmia-
nie „kłopotliwego przedmiotu”, jednocześnie negując jej 
rolę jako narzędzia zaspokającego ciekawość i pożądanie. 
Trudne do opanowania, coraz mocniej stechnicyzowane 
społeczeństwo i otaczające je środowisko, dzięki doku-
mentacji miały stać się serią „studiów przypadków” i zostać 
w systematyczny sposób poznane, dzięki zredukowaniu do 
zbioru podobieństw i różnic. Instytucjonalizacja fotografii 
była też sposobem na okiełznanie medium, w swojej natu-
rze otwartego na kreację, inscenizację i manipulację. Dzięki 
temu „funkcjonariusze aparatu” musieli w rzeczywistości 
trzymać się ram procesu i odpowiadać za jego nadużycie 
lub zaniedbanie. Alphonse Bertillon to francuski uczony 
i funkcjonariusz policji, który zarysował podstawy antro-
pometrii kryminalnej w wydanym w 1893 roku dziele. An-
tropometria – technika mająca na celu dokładne mierzenie 
podejrzanych i spisywanie ich danych – okazała się meto-
dą mało skuteczną, a przy tym skomplikowaną oraz cza-
sochłonną, ale dzieło rozpowszechniło ideę standaryzacji, 
typologizacji, archiwizacji i dystrybucji zdjęć przestępców 
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codziennego. Sztuka to obszar władzy intelektu i jego „swo-
bodnej gry” (do tego pojęcia odwoływał się Schiller czy 
Kant w Krytyce władzy sądzenia). „Swobodna gra” zawiesza 
normalnie utrwaloną logikę funkcjonowania zmysłowych 
danych, będąc formą odrzucenia istniejących podziałów 
konstytuujących władzę (Rencière 2007: 27-29). W ramach 
sztuki realizowane są więc działania o charakterze subwer-
sywnym, znoszące zastane hierarchie i porządki, celowo 
wprowadzające odbiorcę w sytuacje, gdzie jego wygodne 
przyzwyczajenia zostają zakwestionowane.

Wybór to sztuka

Potraktowanie zdjęć jako ready made stanowiło jeden 
z przełomów w historii artystycznej fotografii. Protago-
nistą tego podejścia był amerykański artysta Ed Ruscha, 
czerpiący z różnorodnych strategii twórczych: od dada-
izmu, poprzez fluxus do pop-artu. Fotograficzną typizację 
zastosował on w serii publikacji, będących niby-katalogami 
z wystaw, a zarazem niby-katalogami reklamowymi. Znaj-
dowały się w nich skrajnie przeciętne zdjęcia, a sam obiekt 
(książka) poza zawartą w niej notatką nie sugerował, że 
mamy tu do czynienia z działaniem artystycznym. Twenty-
six Gasoline Stations – jedna z pierwszych w serii – wydana 
została w 1963 roku i prezentowała zunifikowany cykl zdjęć 
stacji paliw wokół drogi numer 66 pomiędzy Los Angeles 
a Oklahoma City. Tytuł miał wywoływać skojarzenia z pracą 
Duchampa Trois stoppages etalon (1914), której angielska 
nazwa brzmi Three Standard Stoppage. Była ona wyrazem 
fascynacji Duchampa zagadnieniem prawdopodobieństwa 
(Costello, Iversen 2010: 16). Na każdy z trzech kawałków 
płótna artysta zrzucił nitkę metrowej długości, a następnie 
odciął od niego fragment wzdłuż granicy wyznaczonej przez 
miejsce przypadkowego upadku nici. Potem przeniósł uzy-
skane kształty na trzy listewki i wszystkie elementy umieścił 
w drewnianej walizce. W ten przypadkowy sposób wyzna-
czył „standard”, wracając do Fluserowskiej metafory – usta-
nowił własne prawo. Benjamin Buchloh zauważa, jak bar-
dzo Twentysix Gasoline Stations odmienne było od innych 
działań w kręgu sztuki i fotografii artystycznej tego czasu. 
Ruscha znalazł inspirację u Andiego Warhola, który w 1962 
roku wystawił 32 Campbell’s Soup Cans. Wykonywał „tech-
niczną dokumentację” zdjęciową, różniącą się radykalnie 
od zaangażowanej społecznie fotografii dokumentalnej 
czy fotografii artystycznej z głównego nurtu. Buchloh za-
uważa dwa istotne elementy, wyróżniające Twentysix Ga-
soline Stations na tle ówczesnej sztuki: ikonografię, czyli 
przedstawiający charakter uzyskany za pomocą fotografii, 
oraz sposób dystrybucji, czyli katalog (Buchloh 1999: 121). 

pozaartystycznych. Tak właśnie było w wypadku przejęcia 
przez sztukę estetyki fotografii zinstytucjonalizowanej. 
Do zmiany doszło w latach 60. XX wieku w wyniku rozpo-
wszechnia idei ready made, która z założenia negowała ko-
nieczność rzemieślniczej pracy artysty nad swoim dziełem. 
Amerykański artysta konceptualny Sol LeWitt w tekście 
Paragraf of conceptual art z 1967 roku zaznacza opozycję 
między sztuką „ekspresyjną”, w której to w czasie tworze-
nia dzieła podejmowane są artystyczne decyzje, a sztuką 
konceptualną, w której artystycznych wyborów dokonuje 
się jeszcze przed rozpoczęciem pracy. LeWitte podkreśla, 
że kluczem, w jego rozumieniu sztuki, jest idea, która sta-
je się dla artysty „maszyną tworzącą sztukę” (LeWitte Sol 
1990: 12-14). Przykładem zastosowania takiej artystycznej 
strategii może być akcja Vito Acconci’ego Following Pieces, 
mająca miejsce w Nowym Jorku (1969). Artysta przez nie-
mal miesiąc codziennie podążał za przypadkowymi prze-
chodniami, idąc za nimi i fotografując przez kilka minut do 
momentu, kiedy obserwowany nie zniknął w niedostęp-
nej dla niego przestrzeni. Wykonane zdjęcia nie zdradzały 
same sobą „artystycznego charakteru”, liczyło się jedynie, 
że są wynikiem praktycznego zastosowania artystycznej 
koncepcji. Czy tak radykalne podejście do tworzenia sztu-
ki przy użyciu fotografii niesie ze sobą ryzyko manipulacji? 
Manipulacji rozumianej jako opieranie subiektywnego, 
często absurdalnego pomysłu, na estetyce kojarzącej się 
z przejrzystością, porządkowaniem wiedzy i dokumentacją? 
Problem ten w latach 80. XX wieku tak opisał Józef Roba-
kowski: „Podjęcie ‘gry w manipulację’ jest na terenie sztu-
ki tematem niegodnym i wyjątkowo wstydliwym. Na ogół 
przyjęto sądzić, że artysta prawdziwy to człowiek szczery, 
głęboko przeżywający swoje istnienie, jako że jest urodzony 
z cierpienia i wielkiej namiętności swych przeżyć. (…) Tym-
czasem niezmiernie ciekawi mnie, czy ja jestem artystą? 
Bowiem niezbicie stwierdzam, że przez całe życie mojej 
sztuki karmię się manipulacją, która służy mi do zatarcia 
klarownego wizerunku osobowego. Jestem przekonany, że 
artysta to rodzaj perfidnego szalbierza, wrzodu społeczne-
go, którego witalnością jest właśnie manipulacja na wła-
sne konto jako wyraz samoobrony przed unicestwieniem, 
czyli publiczną akceptacją i uznaniem” (Robakowski 1988). 
Robakowski w ten sposób zaznacza, że artysta korzystając 
z autonomii sztuki cały czas stosuje manipulację, nagina-
jąc przyjęte zasady postępowania. Czy jest to manipulacja 
w popularnym znaczeniu tego słowa, czyli fałszowanie rze-
czywistości? Robakowski w ironiczny sposób przyznaje się 
do swoich „obrzydliwych” czynów, usprawiedliwiając się 
chęcią uniknięcia konformizmu i koniunkturalizmu w sztu-
ce. Jak zauważa Jacques Rancière, dzieła sztuki należą do 
sfery zmysłowej, która jest odrębna wobec doświadczenia 
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gnie tych osiedli swoisty masowy minimal art. Proste bryły, 
rytmiczne detale, powtarzalne plany urbanistyczne zostały 
wydobyte na zdjęciach o dokumentacyjnym charakterze 
i estetyce. Zdjęcia te po raz pierwszy pokazano jako slide 
show na wystawie Projected Art w Finch College Museum 
of Art w Nowym Jorku. Następnie Graham publikował swo-
je prace na łamach magazynów „Esquire” (1966) i „Arts 
Magazine” (1966-1967). Zdjęcia ukazały się wraz z tekstem, 
w którym artysta przedstawiał swoje obserwacje dotyczące 
zjawiska suburbanizacji i wschodzącego rynku nieruchomo-
ści na przedmieściach. Opisy, ich skład i liternictwo stały się 
wraz ze zdjęciami elementem projektu. Praca ta jest kolej-
nym przykładem artystycznej aktywności upodabniającej 
się do standardów innej, nieartystycznej estetyki: estetyki 
artykułu naukowego lub katalogu nieruchomości ofero-
wanych na sprzedaż. Mamy tu do czynienia z artystyczną 
mimikrą, przyjmowaniem wzorów i standardów innego 
komunikatu, aby przekazać własny, odmienny, artystyczny. 

Dokumentalna ekspresja

Para artystów – Bernd i Hilla Becherowie zadebiutowali 
w 1963 roku w Niemczech. Od początku interesowało ich 
fotografowanie przedmiotów nieożywionych i krajobrazu. 
Ich fotograficzny styl osiągnął dojrzałość wraz z wydaniem 
w 1970 roku albumu Anonimowe rzeźby – typologia prze-
mysłowych konstrukcji. Mianem tytułowych rzeźb Beche-
rowie określili obiekty przemysłowe, których zaskakujące 
i oryginalne kształty wynikały z konstrukcji podporządko-
wanej zasadom funkcjonalności. Zdjęcia Becherów tworzo-
ne były według określonych reguł. Czarno-białe fotografie 
miały rozmiary 30x40 cm lub 50x60 cm i przedstawiały 
zabudowania przemysłowe wraz z towarzyszącą im infra-
strukturą oraz maszynami. Formę prezentacji swoich prac 
artyści określali jako „typologie”. Metodycznie fotografo-
wane obiekty prezentowane były w grupach pozwalają-
cych na ich obserwacje z różnych stron i porównywanie. 
Becherowie unikali głębokich światłocieni i jakichkolwiek 
zjawisk mogących ich zdaniem budować niepotrzebny kon-
tekst lub zakłócać obraz. Przyjęcie nie-artystycznej meto-
dy, rugującej ekspresję fotografa na rzecz precyzji sytemu, 
z jednej strony miało w pełni kierować uwagę widza na 
fascynujące Becherów obiekty, z drugiej było manifestacją 
Becherów dotyczącą fotografii jako sztuki. „Dokumentacja 
to nie sztuka. A kto o tym decyduje? (…) Wszystko związane 
z tworzeniem obrazu może być artystyczne” – powiedziała 
Hilla Becher (Gronert 2009: 13). Becherowie kształcili się 
na Akademii Sztuk Pięknych w Dusseldorfie i byli dobrze 
zaznajomieni ze współczesnymi ideami artystycznymi, jak 

Amerykańskiego artystę fascynowała produkcja i standa-
ryzacja jako „szaleństwo” jego czasów. Stacje benzynowe 
są budynkami podporządkowanymi funkcji, położonymi 
wokół zestandaryzowanej sieci drogowej, po której jeżdżą 
seryjnie produkowane samochody, tankowane w zaprojek-
towanych w podobny sposób dystrybutorach o tej samej 
średnicy wlewu. Ameryka to dla Ruschy „ziemia obiecana” 
standaryzacji. Pierwsza wielka amerykańska korporacja 
nazywała się właśnie „Standard oil”. Ed Ruscha gra z banal-
nością i powtarzalnością, jednocześnie wydobywając istotę 
i wszechstronność idei ready made. Wśród standardowych 
obrazów przeciętnych rzeczy, ukazanych w formie nieza-
skakującego swoim wyglądem katalogu, widać znaczenie 
artystycznego gestu. To właśnie wybór tych, a nie innych 
miejsc na konkretnej trasie jest dokonaniem jednostki, 
artysty. Reszta to rzeczy codzienne, masowe, które nale-
żą do świata nie-sztuki, a weszły do dzieła artystycznego 
tylko dzięki gestowi Eda Ruschy. Grzegorz Dziamski zwraca 
uwagę na ukryte znaczenia i skojarzenia, które Ruscha bu-
dował w swojej pracy: „Nie interesowała go fotografia ani 
fotografowane przedmioty, lecz pewien zbiór rzeczy goto-
wych, danych, znalezionych i mechanicznie uporządkowa-
nych. Jest to więc, można powiedzieć, czysta dokumentacja 
rzeczywistości. Ale nie jest to do końca prawda. Zebrane 
w książce zdjęcia zostały wykonane podczas podróży z Los 
Angeles, gdzie Ruscha mieszkał, do Oklahoma City, gdzie 
się wychował, i z powrotem. Praca ta jest zatem zapisem 
podróży, i to nie tylko w przestrzeni, nasuwa skojarzenia 
z kinem drogi sprowadzonym do 26 banalnych zdjęć/klatek 
filmowych” (Dziamski 2008: 170). Szczególne relacje filmu 
i fotografii widzimy najlepiej na pograniczu obu mediów. 
Zestawy zdjęć Edwarda Muybridgea (m.in. Animal Loco-
motion, The Human Figure in Motion) wzbudziły zainte-
resowanie właśnie dzięki ujęciu licznych obrazów ruchu 
w serie. Udoskonaloną metodą, pozwalającą na skrócenie 
czasu naświetlania, Muybridge od 1877 roku stworzył wiele 
takich cykli, pokazujących ludzi, zwierzęta i obiekty w ru-
chu, tym samym wyjaśniając szereg anatomicznych mitów 
i zagadek. Katalogi Muybridgea znalazły się w archiwach 
wielu artystów, ale były traktowane jako źródło wiedzy 
i obraz przynależący do kręgu fotografii naukowej lub do-
kumentalnej.

Kolejnym interesującym konceptem, w którym poja-
wiło się dokumentacyjne, typologizujące i poddające typi-
zacji zacięcie, był cykl Homes for America Dana Grahama. 
Od 1965 roku artysta konsekwentnie fotografował typowe 
amerykańskie osiedla na przedmieściach. W ten sposób 
zwracał uwagę na widoczne w USA od lat 50. XX wieku zja-
wisko suburbanizacji, czyli wyludniania się centrów miast 
na rzecz przedmieść. Graham widział w specyficznym desi-
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ter przedsięwzięcia, tworzenie serii zdjęć (typologizacja). 
Artysta opierając się na tych zasadach mógł zwiększyć siłę 
przekazu swojego projektu dzięki wielości znaczeń i kontek-
stów – związanych zarówno z instytucjonalizacją fotografii, 
jak i z nawiązaniami do wcześniejszych artystycznych stra-
tegii. W przeciwieństwie do dzieł artystów z lat 60. i 70., 
w których istotny był element sprzeciwu wobec rynku i or-
ganizacji świata sztuki, późniejsze typologie przyjęły się jako 
sposób budowania wystawy w przestrzeni galeryjnej. Foto-
graficzna typologizacja umieszczona w przestrzeni instytucji 
zajmującej się sztuką, stała się narzędziem w grze z odbior-
cą – mogła nim wstrząsnąć, sprowokować go, nadać działa-
niom charakter dokumentalny i przekonać co do związków 
projektu z rzeczywistością. 

Jednym z najważniejszych środowisk czerpiących z do-
świadczeń sztuki opartej na estetyce dokumentalnej było 
środowisko düsseldorfskie. Cieszący się w nim ogromnym 
autorytetem Becherowie, podkreślali równorzędne zna-
czenie fotografii jako techniki w sztuce, a tym samym jej 
kreacyjny potencjał. Precyzja, minimalizm, laboratoryjność 
stały się istotne dla twórców tzw. Szkoły düsseldorfskiej. 
Możliwości fotografów w kolejnych dekadach stały się co-
raz większe. W latach 80. rozwinęła się kolorowa fotografia 
wielkoformatowa, a w latach 90. i w XXI wieku – techniki 
cyfrowego tworzenia i obróbki obrazu, które okazały się 
prawdziwą rewolucją. Zaczerpnięte z dokumentacyjnej es-
tetyki elementy zaczęli oni łączyć z zainteresowaniem cyr-
kulacją obrazu i jego niejednoznacznością – można tu wy-
mienić prace Andreasa Gurskyego, Candidy Höfer, Thomasa 
Strutha czy Thomasa Ruffa. Andreas Gursky, co prawda nie 
tworzy serii, działa natomiast dużymi formatami, w których 
liczne elementy kompozycyjnie mają równoważne znacze-
nie – nie są wyodrębniane ani światłocieniem, ani kolorem 
czy ostrością. Przykładem takiego podejścia do fotografii 
jest zdjęcie 99 Cent z 1999 roku – kompozycja uzyskana 
dzięki komputerowej obróbce i przedstawiająca półki hur-
towni lub supermarketu pełne kolorowo opakowanych 
produktów w tej samej cenie. Widać tu wyraźnie inspirację 
zagadnieniami, które podejmowali Ruscha czy Becherowie 
(standaryzacja, obiektywizacja, fascynacja codziennością), 
ale w nowej, bardziej malarskiej i spektakularnej formie. 
Widz stojący przed pracą – podobnie w przypadku prac Be-
cherów – zaczyna szukać różnic i podobieństw między ele-
mentami, tyle tylko, że w ramach jednego dużego formatu, 
a nie całej serii. Candida Höfer w cyklu Zoologischer Gärten 
pokazuje architekturę ogrodów zoologicznych, podkreślając 
jej funkcje: porządkującą, dyscyplinującą (zarówno zwierzę-
ta, jak i widzów i ich spojrzenie), czasem „maskującą” fakt 
oderwania zwierząt od swojego naturalnego otoczenia. 
Thomas Struth w seriach Pictures from paradise mierzy się 

krytyka reprezentacji, minimalizm, konceptualizm czy sztu-
ka zaangażowana politycznie, jak u Josepha Beuysa. Jed-
nak kluczowe dla nich metody i inspiracje czerpali głównie 
z analizy medium i dorobku starszych stażem fotografów. 
Stefan Gronert w The Dusseldorf School of Photography 
zwrócił uwagę na podobieństwa i różnice między pracami 
Becherów a twórczością Otto Steinerta, działającego od lat 
30. do 60. XX wieku – najpierw w III Rzeszy, później w RFN. 
Zainteresowanie przemysłem, dbałość o detal, tworzenie 
cykli i duży nacisk na poprawność techniczną to charakte-
rystyczne elementy estetyki, którą Bernard Becher przejął 
od Steinera (Gronert 2009: 20-24). 

Becherowie jako jedyni Europejczycy znaleźli się na 
amerykańskiej wystawie New Topographics: Photographs 
of a Man-Altered Landscape pokazanej po raz pierwszy 
w 1975 roku w George Eastman House w Rochester (USA). 
Na wystawie swoje prace zaprezentowali właśnie Bernd 
i Hilla Becher, a także Amerykanie: Robert Adams, Lewis 
Baltz, Frank Gohlke, John Deal, Nicholas Nixon, John Schott, 
Henry Wessel i Stephen Shore. Wszyscy ci artyści, wybiera-
jąc swoją strategię twórczą, starali się uwolnić od emocji, 
publicystyki. Podobne, zestandaryzowane zdjęcia, pozwa-
lały im na grupowanie i porównywanie obiektów. To z kolei 
pomagało lepiej zaobserwować pewne zjawiska i struktury, 
które dzięki fotografii stawały się lepiej widoczne. W wy-
padku Nowej Topografii chodziło o problemy dotyczące 
procesów urbanizacyjnych i ich wpływu na naturalny pej-
zaż. Artyści pokazani na wystawie Jenkinsa wpisywali się 
w powszechną wśród amerykańskich fotografów fascyna-
cję pejzażem, której genezy należy szukać już w XIX wieku. 
Nadając tytuł wystawie, kurator wyjaśniał, że „nowa” zna-
czy tyle co współczesna, a ,,topografia” miała być nawią-
zaniem do popularnego w XIX wieku określenia zbiorów 
zdjęć przedstawiających krajobraz. Niemniej, jak zauważa 
Colin Westerbeck, twórcy z kręgu Nowej Topografii robi-
li zdjęcia metodyczne i „sprawiające wrażenie monolitu” 
(Westerbeck 2010: 509).

Konsekwencje instytucjonalnej
 estetyki w sztuce

Radykalność artystów z lat 60. oraz 70. XX wieku wpro-
wadziła w obszar sztuki typologiczne serie i estetykę doku-
mentalności, przynależną do tej pory do fotografii zinsty-
tucjonalizowanej. Projekty, które w dalszej części artykułu 
będą umownie nazywane „typologiami”, są specyficznym 
formatem, który cechuje: systematyczna, precyzyjna reje-
stracja rzeczywistości, uznanie wyboru artysty za powód 
do klasyfikacji fotografii jako sztuki, konceptualny charak-
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ta, to także seria mocno zunifikowanych (neutralny światło-
cień, kadrowanie, tonacje) zdjęć współczesnej Warszawy. 
Użycie tu zabiegów typizacyjnych jest próbą zasugerowania 
widzowi, że nie chodzi o pojedyncze zdjęcia, ale zaobser-
wowanie procesu przekształcania miasta. Z kwestiami mitu 
i pamięci zmierzył się też Krzysztof Pijaski w cyklu MSŁ wy-
konanym w Muzeum Sztuki w Łodzi w 2008 roku – w mo-
mencie, kiedy instytucja otwierała swoją nową siedzibę. 
Stypizowane serie przedstawiały marginalne elementy ar-
chitektury wystawienniczej historycznej siedziby. Jak zazna-
czał artysta: „MSŁ jest więc melancholijnym spojrzeniem 
na legendarne muzeum, które w swojej dawnej formie na 
zawsze odchodzi. Spojrzenie samo w sobie niewczesne, 
bo padające na kolekcję już dotkniętą zmianami, powodo-
wane potrzebą uchwycenia tego momentu niestabilności. 
W projekcie jedynie marginesy przestrzeni dawnej siedziby 
kolekcji świadczą o czasie, który na naszych oczach staje 
się jej czasem przeszłym” (www.pijarski.art.net 2016). Ty-
pizacja stała się w polskiej sztuce powszechnie stosowanym 
zabiegiem artystycznym, dobrym do prezentacji kwestii hi-
storycznych. Twórcami, którzy w sposób swobodny posłu-
gują się odniesieniami do tego typu fotograficznej praktyki 
są Maurycy Gumolicki i Tomasz Saciłowski. Twórcy ci uży-
wają typizacji, choć są kontestatorami dyscyplinującej roli 
fotografii. Fragmenty kobiecego ciała pokazane w ekstre-
malnych zbliżeniach zaprezentował Gumolicki w serii Typo-
logie sentymentalne z 1999 roku. Adam Mazur nazywa to 
„próbą (de)szyfryzacji cielesnego kodu pożądania” (Mazur 
2012: 82). Dyscyplinująca forma typologii została użyta do 
próby zarejestrowania fenomenu manekinów, przywołu-
jąc skojarzenia z prozą Brunona Schulza. Typologia tutaj 
stała się raczej sposobem na multiplikację doświadczenia 
a tylko w nieznacznym stopniu wiedzy o samych przedmio-
tach. Natomiast Tomasz Saciłowski sprowadza tworzenie 
typologii fotograficznych do absurdu. Koncentruje uwagę 
na motywach nijakich i nieistotnych, które ujawniły się 
w cyklach Samochody czy Krzaki z 2007 roku. Zdjęcia pre-
zentowane są zwykle w formie pokazu slajdów lub form 
wydawniczych, w których pokazuje banalne oblicze nudnej 
fotografii, spraw marginalnych lub nieatrakcyjnych. Posta-
wa Saciłkowskiego ma wyraźnie antyinstytucjonalny cha-
rakter, wyraża sprzeciw wobec porządkowania i hierarchi-
zacji. Wydaje się interesujące, dlaczego właśnie typologie 
zostały potraktowane w sposób tak ironiczny. 

Typologie w świecie sztuki były formą nadania arty-
stycznym fotografiom większego prestiżu i wiarygodności, 
właśnie poprzez skojarzenia z używającymi stypizowanych 
zdjęć zinstytucjonalizowanymi graczami: środowiskiem na-
ukowym, administracją, wojskiem. Lata 60. i 70. XX wieku 
stworzyły dodatkowy kontekst dla kontynuatorów nurtu, 

z dokumentacją dżungli – zadaniem trudnym, ponieważ ten 
dynamiczny ekosystem pełen jest życia i detali. Struth two-
rzy cykle z obrazów lasu w standardzie, który powszechnie 
stosuje się w wypadku zdjęć architektury (brak ludzi, precy-
zja detalu, ograniczone kontrasty). Mamy na jego zdjęciach 
idealnie „spreparowany” las, a kolejne fotografie zachęcają 
nas do odszukiwania szczegółów i ich porównywania. Po-
dobnie jak znikająca architektura industrialna rejestrowa-
na przez Becherów, być może i fotografie Strutha są próbą 
uwiecznienia form tworzonych przez coraz bardziej zagro-
żone naturalne ekosystemy. Spośród artystów należących 
do szkoły düsseldorfskiej, Thomas Ruff jest niewątpliwie 
silnie skoncentrowany na morfologii medium fotograficzne-
go i jego kulturowych kontekstach. W jego pracach widać 
zainteresowanie problematyką pojęcia „fotografia”. Ruff 
sięga po zdjęcia wykonane za pośrednictwem noktowizo-
rów, słabej jakości pliki jpg, zrzuty ekranów z komputero-
wych programów, kadry z filmów. Wszystko to wprowadza 
w obszar intelektualnej i „wartościowej” fotografii, która 
prezentowana jest na wystawach w prestiżowych galeriach. 
Podkreśleniu rangi obrazów służy właśnie ich prezentacja 
w stypizowanej formie. 

Inna rola zastosowania typizacji w artystycznej foto-
grafii wykształciła się w Polskiej sztuce lat 90. i XXI wieku. 
Bliskie düsseldorfskiemu podejściu były prace realizowane 
przez Zbigniewa Liberę, między innymi seria fotografii z cy-
klu Bez tytułu (czasem funkcjonującą pod nazwą La Vue) 
z lat 2003-2006, prezentująca zdeformowane zdjęcia wy-
bitnych dzieł architektury, tworzone przez fotografowanie 
analogowym aparatem kolorowych magazynów i katalo-
gów. Praca odnosi się do umowności widzenia i powszech-
nie odrzucanego peryferyjnego spojrzenia (Monkiewicz 
2009: 216). Zdjęcia prezentowane były w formie stypizo-
wanej serii. W polskiej sztuce typizacja stała się szczególnie 
popularna w pracach odnoszących się do kwestii spojrzenia 
i zbiorowej pamięci. Jedną z najgłośniejszych był cykl Piotra 
Uklańskiego Naziści z 1998 roku, prezentujący w formie ty-
pizacji 165 kolorowych i czarnobiałych fotosów filmowych 
– portretów aktorów grających postacie nazistów. Skojarze-
nie z fotografią dokumentalną i celowo niezbyt precyzyjne 
sformułowanie komunikatu, że są to fotosy filmów fabu-
larnych, wywołały liczne kontrowersje i radykalną reakcję 
jednego z aktorów – Daniela Olbrychskiego, który zniszczył 
kilka zdjęć z serii prezentowanych w warszawskiej Zachęcie. 
To powiązanie typizacji z kwestiami pamięci i interesującą 
się nimi sztuką krytyczną stało się w tym czasie wyraźne na 
lokalnej scenie artystycznej. W cyklu Inne miasto (zapre-
zentowane w 2013 roku) Elżbieta Janicka i Wojciech Wil-
czyk dokonali próby wizualnego opisania współczesnego 
obszaru dawnego getta warszawskiego (1940-1943). Praca 
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na stałe przenosząc dokumentacyjną estetykę do instytucji 
związanych ze sztuką. Pojawia się pytanie, czy artystycz-
ne typologie nie stały się narzędziem, za pomocą które-
go artyści i instytucje manipulują odbiorcami, sugerując 
koncepcyjny charakter cyklów fotograficznych. Saciłowski, 
redaktor Trzaskopisma, swoimi absurdalnymi typologiami 
skłania do zastanowienia się nad tym, czy fotograficzne ty-
pologie nie stały się zrytualizowaną formą, która podlega 
regułom opisanym w Społecznym tworzeniu rzeczywistości. 
Działanie ludzkie ma skłonność do przechodzenia w nawyk 
i także w sztuce wszyscy aktorzy tego procesu, mimo świa-
domości „swobodnej gry”, posługują się pewnymi reguła-
mi i konwencjami. Być może typologia, z próby działania 
subwersywnego wobec instytucji sztuki, stała się wygod-
nym formatem sugerującym odbiorcy obecność w projek-
cie dodatkowych znaczeń, konieczność odczytania „kodu” 
pracy i odniesienia go do rzeczywistości. Tymczasem sztuka 
to przestrzeń manipulacji i przekraczania granic. Status ty-
pologii i nawarstwianie się różnych związanych z nią do-
świadczeń powoduje, że znalezienie do takiej pracy klucza 
interpretacyjnego i odczytanie kontekstu jej powstania jest 
możliwe tylko pozornie. 
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Od Warburga do Tumblra – analiza manipulacji 
obrazem za pomocą edycji na marginesie prac 
Thomas Mailaender i mikroblogów

From Warburg to Tumblr – the analysis of visual manipulation 
by image editing on the margins of work 

of Thomas Mailaender and selected microblogs

Emerging from the analysis done by Didi-Huberman of 
Warburgs’ Mnemosyne Atlas, we take a look at the modern 
strategies of editing that form the visual narration. Basing on 
books by Thomas Mailaender and chosen microblogs, we analyze 
the methods of juxtaposition of images, including: collages, 
multiplication, decontextualisation, typology or the presence of 
text. The photographic image, on the internet as well as in books, 
functions in some kind of a constelation, in a series. Visual editing, 
therefore within the meaning of a juxtaposition of photographs 
in mutual relations, on a given timeline, in a physical and virtual 
space, being significant both for a specific element of the set, 
as well as for a greater whole, generates a story-storyline and 
a story-outline-of-the-past. Images assembled in this way, often 
make an aesthetic and a scientific tool, that lets the individual to 
experience the culture in a particular manner.

Keywords: Aby Warburg, Dina Kelberman, Thomas Mailaender, 
Atlas Mnemosyne, Tumblr.

Wychodząc od analizy Atlasu Mnemosyne Warburga, dokona-
nej przez Didi-Hubermana, Autorki przyglądają się współczesnym 
strategiom edycji kształtującym wizualną narrację. W oparciu 
o książki Thomasa Mailaendera oraz wybrane mikroblogi analizują 
metody zestawiania obrazów m.in. przez kolaż, multiplikację dekon-
tekstualizację, typologię czy obecność tekstu. Obraz fotograficzny 
w Internecie czy w książce funkcjonuje w pewnej konstelacji, serii. 
Zatem edycja w znaczeniu rozmieszczenia zdjęć w relacji do siebie, 
na osi czasu, w przestrzeni fizycznej i wirtualnej ma znaczenie za-
równo dla poszczególnych elementów zbioru, jak i większych ca-
łości, tworzy historię-opowiadanie oraz historię-zarys-przeszłości. 
Tak złożone obrazy stanowią często narzędzie estetyczne i naukowe 
pozwalające na specyficzne doświadczenie kultury. 

Słowa kluczowe: Aby Warburg, Dina Kelberman, Thomas Maila-
ender, Atlas Mnemosyne, Tumblr. 
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Wstęp

„Hedonistyczni esteci tanim kosztem zdobywają po-
klask ceniącej sztukę publiczności, tłumacząc podobne 
zmiany form przyjemnością płynącą z szeroko pojętej de-
koracyjności. Można zadowolić się herbarzami najpiękniej-
szych, aromatycznych roślin, na ich podstawie nie stworzy 
się jednak fizjologii obiegu i wznoszenia się soków roślin-
nych; ta tworzy się tylko przed tym, kto zbada życie pod-
ziemnych korzeni” (Warburg 2011: 112)

Atlas Mnemosyne to nieukończone dzieło, a właści-
wie „repozytorium obrazów” (Bojarska 2012) zbierane 
przez Aby Warburga od 1924 roku do śmierci w roku 1929. 
Znany jedynie z reprodukcji fotograficznych jest zapisem 
pewnego procesu twórczego i naukowego, który dla histo-
ryków sztuki stał się obecnie przyczynkiem do niezwykle 

płodnych refleksji na temat ich własnej dziedziny wiedzy, 
jak i współczesnej teorii obrazów. Najlepiej widocznym dla 
szerszej publiczności wydarzeniem będącym „odkryciem” 
Atlasu Mnemosyne jest powstała w 2010 roku wystawa 
Atlas. Jak unieść świat na własnych barkach? kuratorowa-
na przez Georgesa Didi-Hubermana. Wystawa składała się 
z czterech „rozdziałów”: Wiedza poprzez obrazy, Składa-
nie porządku rzeczy, Składanie porządku miejsc i Składanie 
porządku czasów. Didi-Huberman zderzył plansze Warbur-
ga z twórczością artystów tamtego okresu, m.in. Kurtem 
Schwittersem, Augustem Sanderem czy Georges Bataillem 
oraz z twórczością artystów współczesnych, by wymienić 
tylko kilku przedstawicieli różnych gatunków sztuk, odtwa-
rzając wrażliwość i filozofię obrazów leżącą według niego 
u podstaw Atlasu. Wskazując podwójną rolę Didi-Huberma-
na jako naukowca i kuratora, który Warburgowi i jego idei 
obrazowości poświęcił wiele lat studiów, Katarzyna Bojar-
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ska zauważa, że forma wystawy „pozwala na performatyw-
ne oddanie Warburgiańskiej idei nieciągłego, nielinearnego 
czasu, w którym można zestawiać i zderzać dzieła sztuki 
i obrazy z różnych epok i miejsc, dokonać rekonfiguracji 
przestrzeni, inaczej skierować wektory i gdzie indziej po-
łożyć nacisk, wprowadzić nieciągłości tam, gdzie miała być 
ciągła, spoić tam, gdzie wcześniej wydawała się pęknięta 
czy niespójna” (Bojarska 2012: 208). Obrazy, które znaj-
dujemy na planszach Atlasu są zawsze w ruchu, wymagają 
aktywnego odbiorcy, który interpretując je, bardziej nadaje 
im znaczenia niż je odtwarza. W tym sensie „mówienie” 
o Atlasie – wystawa, zdaje się być bardziej adekwatne niż 
próba naukowej wykładni. Szczególnie, że według Didi-Hu-
bermana, funkcjonuje w dwóch porządkach – porządku 
wiedzy, rozumienia i interpretacji oraz w porządku este-
tycznym, gdzie stanowi dzieło złożone z cudzych obrazów. 

Inspirując się tym postmodernistycznym usytuowa-
niem Atlasu Mnemosyne w kontekście współczesności 
i szeroko pojętej zachodnioeuropejskiej historii obrazów, 
Autorki chciałyby zarysować projekt analizy porównawczej 
metod i mediów zastosowanych przy powstawaniu Atlasu, 
wybranych mikroblogów internetowych oraz kilku książek 
francuskiego artysty Thomasa Mailaendera. Podążając 
ścieżką napięć nie zestawiają prac na zasadzie podobień-
stwa intencji, lecz na zasadzie autorskiej, eksperymentalnej 
metody, licząc na to, że wygenerują interesujące relacje po-
między, z pozoru nieprzystającymi do siebie, obrazami. Ni-
niejszy artykuł skonstruowany jest na zasadzie podobnej do 
tego, jak pracują obrazy w Atlasie Mnemosyne, i jak pracują 
one w Internecie. Bardziej niż na analizie poszczególnych 
zdjęć czy obrazów, Autorki chciałyby się skupić na relacjach 
wytwarzających się pomiędzy nimi. Na relacjach, wynikają-
cych z napięć ułożenia, sąsiedztwa z innymi i relacji na osi 
wertykalnej i horyzontalnej.

Na wstępie już należy zaznaczyć, że każdy z analizowa-
nych zakresów funkcjonuje w różnych dyskursach, które 
tylko częściowo na siebie nachodzą, tworząc napięcia, któ-
re są dla Autorek najbardziej interesujące. Warburg swoim 
Atlasem Mnemosyne poszerza dyskurs historii sztuki, mi-
kroblog jest popularnym medium wykorzystywanym jednak 
nierzadko przez artystów czy kuratorów, Thomas Mailander 
działa w polu sztuki i definiuje siebie jako artystę, w zna-
czeniu niemal modernistycznym „My work has been dige-
sted by the internet and has reappeared. It’s cool, but at 
the same time I’m fighting for credit, too, because I’m an 
artist. It’s hard for non-professional people to understand 
– how can you take pictures from people, reuse them, and 
at the same time fight for your signature?” (http://www.
bjp-online.com 2016). Nie jest to jednak zestawienie bez-
podstawne. Autorki zakładają, że jedną z głównych kate-

gorii Warburga – pojęcie Nachleben – można potraktować 
jako interpretacyjny klucz dla działań tak różnych, a zara-
zem łudząco podobnych, jak gromadzenie przedstawień 
antycznych „wizerunków”, amatorskich zdjęć i generowa-
nych przez wyszukiwarkę przedstawień basenów, jak pisze 
Christopher D. Johnson: „Another chapter in the history of 
what he came to call the ’Nachleben der Antike’ [afterli-
fe (or survival) of Antiquity], here, too, Warburg points to 
his own predicament: “It is with this desire to restore the 
ancient world that ‘the good European’ began his battle 
for enlightenment, in that age of internationally migra-
ting images that we—a shade too mystically—call the Age 
of the Renaissance”” (http://warburg.library.cornell.edu 
2016). Pojęcie Nachleben, tłumaczone jako wędrówka, czy 
przetrwanie obrazu, jest, cytując za Didi-Hubermanem, 
„the ‘fundamental problem’ which his archival research 
addressed, and for which he created the library that bears 
his name in order to grasp its sedimentations and shifting 
grounds” (http://www.iconologia.info/wp-content/ 2016). 
Jest to rodzaj podstawowej kulturowej reminiscencji, która 
zawiera się w jego filozofii obrazów: niekończący się stru-
mień wizerunków zapisanych w nieświadomej pamięci 
zbiorowej, powtarzany wciąż na nowo.

Sytuująca się w centrum zainteresowania Warburga 
problematyka „anachronicznej wizji historii” (Leśniak 2016) 
zdaje się być również bliska wielu twórcom współczesnym, 
wykorzystującym do „badania” podobne metody, zapo-
średniczone jednak przez inne narzędzia, przede wszystkim 
Internet. Kolaż, przystawianie do siebie obrazów z różnych 
porządków, efekt skali, powtórzenie motywu, multiplika-
cja – stanowią one powszechne instrumentarium artystów 
działających w medium Internetu. Dotyczy to również tych, 
którzy wykorzystują w swoich praktykach obrazy istnieją-
ce wyłącznie dzięki Internetowi. Kwestia czasu, nielinear-
nej kompozycji dzieł, która stanowiła tak ogromny wyłom 
w myśleniu o historii sztuki jako dyscyplinie, stanowi tutaj 
kategorię łączącą myślenie Warburga i praktykę artystów 
internetowych.

Każdy z omawianych elementów łączy także usytuowa-
nie w obrębie archiwum – archiwum w rozumieniu, jakie 
proponuje Alan Sekula: „W archiwum możliwość znacze-
nia jest ‘uwolniona’ od rzeczywistych uwarunkowań życia. 
Uwolnienie, przez abstrahowanie od złożoności i bogactwa 
użyć, jest również stratą, utratą kontekstu. W ten sposób, 
gdy wybiera się fotografie z archiwum i reprodukuje je 
w książce, można uniknąć ‘oryginalnych’ użyć i znaczeń, 
a nawet uczynić je niewidocznymi. (I na odwrót – fotogra-
fie mogą zostać wyjęte z książek i włączone do archiwów, 
w podobny sposób tracąc swoją specyfikę). A wiec w ar-
chiwum, spełniającym rolę ‘izby rozrachunkowej’ znaczeń, 



Rynek – Społeczeństwo – Kultura | nr 4(16)/2015                                                                                                    

26

nowe znaczenia zastępują stare” (Sekula 2010: 117). To 
właśnie specyficzne cechy archiwum, będącego chaotycz-
nym zbiorem spójnym jedynie dzięki osobie zbierającego 
sprawiają, że łączenie obrazów staje się działaniem two-
rzącym nowe konteksty i znaczenia. Archiwum jest w tym 
wypadku zbiorem cudzych obrazów, które łączy wrażliwość 
kolekcjonera. Automatycznie więc pada pytanie, co dzieje 
się w momencie, gdy kolekcjonerem jest algorytm. Autorki 
chciałyby zastanowić się jak współcześnie „składamy świat” 
za pomocą obrazów i jaką historię wyobraźni konstruuje-
my? Jakimi sposobami artysta-naukowiec jako kurator-e-
dytor manipuluje obrazami fotograficznymi za pomocą 
zawłaszczenia, a następnie re-konstrukcji, re-kontekstuali-
zacji, re-produkcji. Jak same obrazy manipulują nami?

Atlas i Mnemosyne

Projekt pozostawiony przez Warburga to 971 pojedyn-
czych fotografii, z czego większa część nie jest podpisana 
(opisana) oraz czarno-białe, niewielkie (18x24 cm), foto-
grafie paneli (plansz z poukładanymi obok siebie obrazami) 
wraz z lakonicznymi podpisami, przypominającymi współ-
czesne hasztagi (ang. hashtag – słowo lub wyrażenie bez 
spacji poprzedzone symbolem # (ang. hash) będące formą 
znacznika (ang. tag)) czy słowa kluczowe związane z opty-
malizacją treści dla wyszukiwarek internetowych (ang. 
SEO). Atlas Mnemosyne zdaje się pracą tym ciekawszą, że 
znamy ją jedynie jako zapis procesu. Panele były konstru-
owane i fotografowane, a następnie dekonstruowane, po-
nownie składane, ponownie fotografowane.

„Cały atlas, zbiór plansz z czarnej tkaniny rozpiętej na 
ramach, do której przytwierdzone są fotografie, wycinki 
z gazet przedstawiające obrazy, fragmenty katalogów, ilu-
stracje oddzielone od swego pierwotnego kontekstu, two-
rzy przytłaczający swą wielkością materiał obrazowy.(…) 
Mnemosyne jest bowiem obrazem złożonym z obrazów, ro-
dzajem nieskończonego archiwum, którego racją istnienia 
jest tworzenie relacji pomiędzy reprezentacjami wchodzą-
cymi w jego skład” (Leśniak 2016). Każda plansza traktuje 
o jednej idei czy złożonym problemie. Reprodukcje zawarte 
na panelach dobrane są ze względu na powtórzenie moty-
wu i swoistego „skoku wyobraźni” – rodzaju asocjacji dzia-
łającej według wewnętrznej logiki samych obrazów. Na pa-
nelach funkcjonują zatem obok siebie obrazy przynależące 
kulturze wysokiej i popularnej, wycinki z gazet i reprodukcje 
architektury. Każdy z tych obrazów przedstawia taką samą 
wartość w wielkim projekcie „układania” rozpadającego się 
świata. We Wprowadzeniu do Atlasu Warburg precyzyjnie 
określa cele, które przed sobą postawił, choć ich interpre-

tacja może być niezwykle szeroka. „Celem Atlasu Mnemo-
syne jest zilustrowanie za pomocą materiałów obrazowych 
procesu, który można określić jako próbę przyswojenia 
wtłoczonych w psychice wartości ekspresyjnych poprzez 
tworzenie wizerunków. W swojej materialnej warstwie 
obrazowej Atlas Mnemosyne stanowić ma tymczasem je-
dynie inwentarz antykizujących wzorców, które wpłynęły 
współstylotwórczo na wizerunki doby renesansu” – pisze 
(Warburg 2011: 110). 

Zastanawiając się nad „tworzeniem wizerunków” na 
początku XX wieku i obecnie, możemy zauważyć spójność 
pewnej metody ilustracji opisywanych przez Warburga 
procesów. Procesów, które według niego zapisane zostały 
w nieświadomej, kolektywnej pamięci, a które wydobyć 
możemy nie na zasadzie chronologicznej rekonstrukcji, lecz 
próby systemowego, czy też problemowego, porządkowa-
nia wedle logiki, intuicji i gestu. Zalew obrazów przy jed-
noczesnym braku źródła sprawia, że jednym ze sposobów 
działania porządkującego jest posłużenie się wygodnym 
interfejsem pozwalającym na „przyszpilenie” obrazu, zapa-
miętanie go w relacji do innych. Taki „atlasowy” interfejs 
oferuje m.in. internetowy serwis blogowy Tumblr, oferuje 
go również książka porządkująca archiwum w sposób pro-
blemowy, jak u Thomasa Mailaendera. Pozornie nieprzysta-
jące do siebie media, a co za tym idzie sposoby myślenia, 
wykazują zatem sporo podobieństw. Podobieństwa strate-
gii kształtują się zatem na następujące sposoby:

1. Posłużenie się konwencją atlasu, czyli według defi-
nicji „zbioru map, plansz, ilustracji, tablic itp., wy-
danych w formie książki lub albumu”. Z założenia 
atlas rozpoczyna się arbitralnie, nie ma konstrukcji 
linearnej, można go oglądać wyrywkowo. Mimo to 
prezentuje pewien zbiór wiedzy na dany temat; 

2. Praca na archiwum fotograficznym. Wytworzenie 
relacji między obrazami możliwe jest dzięki łączeniu 
reprodukcji – zawłaszczeniu dzieła w formie obra-
zu. Powstanie Atlasu możliwe było dzięki istnieniu 
„mechanicznej reprodukcji”. Jak, za Didi-Huberma-
nem, ujmuje to Leśniak: „’Chromatyczna jedność 
plansz pozwala – paradoksalnie – na podkreślenie 
ich heterogeniczności: kontrastów całości i detalu; 
otchłannienia fotografii (przedmiotów artystycznych) 
i fotografii pokazujących fotografie (albumy, w któ-
rych widoczne są efekty montażu); efektów skali 
(Łuk Konstantyna tuż obok Gemmy, która wydaje 
się równie wielka); zaburzeń orientacji przestrzen-
nej (widok z lotu ptaka obok widoku z powierzchni 
ziemi). Wreszcie anachronizmów (Giorgione obok 
Maneta, antyczna moneta obok znaczka pocztowe-
go) i montaży nieprzystających do siebie fragmentów 
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rzeczywistości (msza namalowana przez Rafaela i fo-
tografia przedstawiająca Piusa XI)’. Heterogeniczna 
plansza, to model anachronicznego obrazu powstają-
cego dzięki montażowi, płaszczyzny wizualnej, która 
pozostaje aktywna – wytwarza efekty znaczeniowe 
dzięki napięciom między częściami składowymi” (Le-
śniak 2016);

3. Zestawienie obrazów bez przypisów. Dzięki rezygna-
cji z tekstu, informacji poszerzających, ustawiających 
w kontekście, przedstawienia zaczynają działać albo 
na zasadzie erudycji – odczytania zgodnie z kodami 
kulturowymi, albo na zasadzie estetycznej czy wizu-
alnej – to ten aspekt jest wielokrotnie powielany we 
współczesnych strategiach twórczości internetowej; 

4. Zestawienie obrazów według klucza „skoku wyobraź-
ni”, powtórzenia, nonszalanckiej typologii motywów, 
podobieństwa wizualnego.

5. Metoda tworzenia konstelacji obrazów za pomocą 
prób i błędów, przykładania ich do siebie i sprawdza-
nia czy „działają”, tymczasowość materialnego obiek-
tu a następnie rekonfiguracja i ponowna dokumenta-
cja. Wszystko to podporządkowane jest wewnętrznej 
logice obrazów;

6. Zaangażowanie odbiorcy, który zostaje włączony 
w proces tworzenia znaczeń.

Mówiąc o korzeniach procesu „tworzenia wizerunków” 
będziemy mówić już nie o obrazie jednostkowym, a o ope-
racjach rządzących światem obrazów. Przed pójściem dalej 
w rozważaniach trzeba w tym miejscu dobitnie podkreślić, 
że Atlas Mnemosyne odwoływał się do struktur głębokich: 
zbiorowej pamięci, psychologii jednostki, zgodnej z duchem 
klasycznej, freudowskiej psychoanalizy, zatem np. sublima-
cji i desublimacji. Analizowane w dalszej części tego artyku-
łu przykłady (książki, blogi) zatrzymują się w swoim działa-
niu nieco wcześniej, kładąc raczej nacisk na to, co w działa 
„powierzchniowo” czyli wizualnie. 

Blogowe strategie

Serwis blogowy Tumblr jako jedna z najbardziej po-
pularnych platform jest interesująca w warburgiańskim 
kontekście tworzenia się nowych relacyjności dlatego, że 
sytuuje się gdzieś pomiędzy byciem platformą wystawien-
niczą a medium społecznościowym, przez co otwarta jest 
na komentarz. Oprócz tego, pozwala w sposób dowolny łą-
czyć tekst i obraz. Te cechy pozwalają Tumblrowi uczestni-
czyć w przynajmniej dwóch dyskursach równocześnie. Jest 
usługą, która pozwala na wyrażenie siebie przy minimalnej 

konieczności stykania się z zawiłościami interfejsu, jego 
twórcy zdają się starać utrzymać go praktycznie przezro-
czystym. Będąc dokładną wypadkową miedzy platformą 
do prowadzenia galerii czy prezentacji portfolio (Cargo) 
a dowodem osobistym i surowym zbiorem informacji (Fa-
cebook) Tumblr jest medium społecznościowym o tyle, że 
pozwala dobrać zawartość idealnie do tożsamości zarzą-
dzającego, pozwala na dzielenie się nią oraz na followanie 
i posiadanie followersów. Pozwala użytkownikowi na pu-
bliczne opowiedzenie bardzo prywatnych historii, stanów 
czy inspiracji, pozwalając mu pozostać zupełnie anonimo-
wym. Jego popularność jako platformy blogowej polega na 
tym, że w łatwy sposób pozwala łączyć tekst, obraz i inne 
media na jednej płaszczyźnie, tworząc nowe relacyjności 
– użytkownik łączy te komunikaty, w formie moodboardu 
czy na wzór korzystania z tablicy korkowej, samemu edytu-
jąc dostępny materiał wizualny, decydując, jakie zależności 
będą zachodziły między danymi elementami układanki. Re-
alnych intencji tworzenia Tumblrowych opowieści jest za-
pewne tyle, ile użytkowników platformy, ale pośród samych 
strategii dobierania materiału można już wyróżnić pewne 
powtarzające się sposoby radzenia sobie z nim. Tumblr jest 
wykorzystywany zarówno świadomie przez artystów, jak 
i przez użytkowników, którzy chcą się czymś z widzem po 
prostu podzielić, bez potrzeby operowania na metapozio-
mach blogowania jako fenomenu. 

Tumblr jest platformą, gdzie oryginalna, autorska twór-
czość pojawia się w mniejszości. Na szeroką skalę wspiera-
na jest jednak działalność kuratorska użytkowników. Wiele 
blogów to moodboardy i kolaże, sklejane z dostępnych już 
na tej platformie obrazów, skanów, wycinków czy tekstu. 
Blogi te powstają w wyniku dokonywania wyborów wizu-
alnych. Skonstruowane tak narracje są zwykle asynchro-
niczne, nielinearne, zestawione według subiektywnych 
hierarchii. Wewnętrzna logika tych blogów nie zawsze jest 
łatwa do rozpracowania, gdy jeden post składa się z kil-
kunastu obrazów, kilkunastu bodźców, stanowi strumień 
świadomości czy ma funkcję ekspresji wewnętrznego ob-
razu mentalnego – jak w przypadku Kex (http://maciejwod-
niak.com/kextoday/ 2016). Strategia umieszczania obrazów 
obok siebie może także uwidaczniać się w podejściu nieco 
bardziej magazynowym – jak blog-magazyn MWAH – gdzie 
autor-kurator, z nadesłanego przez fotografów materiału, 
przy pomocy własnego wewnętrznego silnika wybierania, 
dobiera obrazy pochodzące od jednego i drugiego autora, 
i zestawia je w kompozyt, najczęściej dyptyk, wytwarzając 
nową wartość, nowy mood (ang. nastrój), czy „dialog wizu-
alny”, powstający z umieszczenia ich we wzajemnej relacji 
– jak piszą twórcy: „MWAH creates an unspoken visual dia-
log between two photographers who probably have never 
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padku Tumblr uwidacznia swoją społecznościową, czy też 
tożsamościotwórczą stronę. Pozwala stworzyć przestrzeń 
wizualną, z którą autor chciałby być kojarzony, biorąc tym 
samym udział w walce aspiracji, w swoistej wizualnej walce 
klasowej. 

Doskonałym przykładem unaoczniania widzowi swoje-
go stosunku do wizualności przez autora-kuratora jest blog 
The Kinspiracy. Blog poświęcony jest gromadzeniu materia-
łu wizualnego inspirowanego estetyką znaną z magazynu 
„Kinfolk”. „Kinfolk magazine: making white people feel ar-
tistic since 2011” – wyjaśnia header. Autor bloga zauważa: 
„Four images. One instagram account per set. A whole lotta 
the same shit. Welcome to the kinspiracy” (http://thekin-
spiracy.tumblr.com/about 2016). Blog zbiera instagramowe 
zdjęcia czytelników magazynu (na fotografiach tych często 
pojawia się także sam magazyn), najczęściej tzw. flat-lay’e, 
czyli modne i pożądane przedmioty codziennego użytku, 
ułożone starannie na konwencjonalnie nieinwazyjnym tle, 
mające przypominać zdesaturowane, lifestylowe, martwe 
natury z Kinfolka. The Kinspiracy obnaża konwencję i kliszę, 
pokazuje palcem, że ludzie fotografują takie same rzeczy 
w taki sam sposób, i że jest to mnemotechnika w najczyst-
szej postaci. The Kinspiracy pokazuje niemalże identyczne 
zdjęcia tego samego, niezwiązane czasowo, pokazujące to 
samo, ujęte z identycznej strony (kubki z kawą, rowery, lody, 
pnie drzew). W tym miejscu wracamy do dekontekstualiza-
cji – to, co w oryginalnym użyciu przedstawiać miało sielski 
poranek, przeniesione do innej przestrzeni interpretacyjnej 
staje się opowieścią o czymś zupełnie innym – obraz nagle 
staje się „jednym z wielu”, potwierdzającym regułę, którą 
w tym wypadku stanowi konwencja i stylizacja. 

Cyfrowe zbieractwo to kolejna ze strategii posługiwa-
nia się obrazem, uwidaczniająca się na platformach blogo-
wych. Potrzeba gromadzenia i społeczna potrzeba dzielenia 
się znaleziskami prowadzi do tworzenia bardzo wyspecjali-
zowanych i niekiedy prawie kuriozalnych typologii. Zdarza 
się, że zakres zainteresowań jest niezwykle wąski. Zbiory 
te przywodzą na myśl Various Small Fires and Milk oraz 
inne prace Eda Rushy. Celebrities on Old Computers, Things 
Fitting Perfectly into Things czy Awkward Stock Photos, to 
tylko przykłady tych wyspecjalizowanych kolekcji. Możemy 
na tych blogach zobaczyć dokładnie to, co zostaje obiecane 
w nazwie bloga, do tego archiwizowane przez dłuższy okres 
czasu. Rzeczy rzeczywiście będą aż nieprawdopodobnie 
idealnie pasować kształtem do innych rzeczy, wśród użyt-
kowników komputerów znajdą się postaci z każdej dziedzi-
ny życia publicznego a zdjęcia z banków zdjęć rzeczywiście 
będą stawiać szereg pytań o procesy myślowe, które pro-
wadziły do ich powstania. 

met, although their photos in very unusual approach are 
corresponding. Each set of pictures side by side are based 
on a personal narrative theme, but grounded in the pursuit 
of experimental thrills” (http://mwahpaper.tumblr.com/
about 2016). 

Przez to, że Tumblr jest platformą społecznościową, 
w metodach używania obrazów, można tu znaleźć analo-
gie do zachowań społecznych z tym związanych. Groma-
dzenie, wymienianie, podawanie dalej obrazów-rzeczy czy 
obrazów-komunikatów i inne strategie uwydatniające utyli-
tarność obrazów sprzyjają zacieraniu się źródła, odrywaniu 
od osoby autora i oryginalnego kontekstu. Właścicielem 
obrazu jest cała społeczność a utrata kontroli nad obrazem 
i kontekstem jest wpisana w architekturę platformy. Obraz 
przechodzi tutaj dekontekstualizację na kilka sposobów. 
Obraz może być „zabierany” autorowi, który umieszcza 
go na swoim blogu jako oryginalne dzieło. Tak dzieje się 
w przypadku twórczości Magdaleny Świtek – fotografia jej 
małoletniej córki, stanowiąca część dokumentu Pestka: 
„I have been photographing my daughter for a couple of 
years now. Pestka follows her liberation from the cocoon 
of helplessness, like a sunflower seed under the hard shell, 
waiting for metamorphosis and release. Through the lens 
of my camera, I watched her grow, her body balancing on 
the border between innocence and guilt, between unawa-
reness and awareness” (https://www.lensculture.com/
articles/magdalena-switek-pestka 2016) zostaje lawino-
wo zreblogowana do wielu blogów, gdzie niejednokrotnie 
staje się częścią erotycznej narracji spod znaku male gaze 
(http://magdalenaswitek.tumblr.com 2016). Poza tym, ob-
raz pozbawiony kontekstu staje się „jednym z wielu”, ba-
lansuje na granicy bycia przezroczystym, staje się znakiem, 
nazwą, która odsyła prosto do jej denotacji – jest gotowy 
do użycia, do wprowadzenia w nowy kontekst i nowe re-
lacyjności. 

Tumblr uwidacznia też, że manipulacja i fotografia, to 
nie tylko manipulowanie fotografią, ale również manipu-
lacja ludźmi przez obrazy. Jest miejscem wytykania i ob-
nażania konwencjonalnych przedstawień, powtarzających 
się motywów, multiplikacji czy tego, jak mocno dany obraz 
wchodzi w ludzkie imaginarium w stopniu tak znacznym, 
że bardzo trudno jest sfotografować pewne rzeczy inaczej 
– lub nie chce się ich fotografować inaczej. Wybór konwen-
cji jest świadomym, kuratorskim wyborem, który ustawia 
autora tychże wyborów na bardzo konkretnym kontynen-
cie estetycznym. Jest to miejsce, w którym autor bloga 
albo rzeczywiście mentalnie i intelektualnie się znajduje 
(jest to jego strefa zrzutu, headspace, i przestrzeń, w któ-
rej czuje się dobrze i robi to dla nieskrępowanej ekspre-
sji własnego ja), albo do którego aspiruje. W drugim wy-
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net will be”. Również w podobnej aurze wypowiada się 
o wyborze portretu Couliera na przedmiot i jedyny temat 
bloga: „I wanted the subject to be known but not known, 
someone who could just be a face. That’s really the only 
reason I chose Dave Coulier. He’s famous, but you make no 
real association with him other than ‘Oh, he was on Full 
House’.” Tak oto średnio znajoma twarz, pojawiająca się 
codziennie w tym samym miejscu, staje się jedną z niewielu 
rzeczy w całym Internecie, na którą można liczyć.

Multiplikacja jest nowym kontekstem, kontekstem 
samym dla siebie. Powielony wizerunek jest codziennym 
koszmarem przypominającym, że wszystko to marność. 
Multiplikacja pokazuje, że nie ma ucieczki od obrazów, że 
są jak hydra – na miejsce każdej odciętej głowy odrastają 
dwie nowe. Blog zdaje się przeprowadzać codziennie nie-
udaną egzekucją in effigie, by twarz średniej klasy celebryty 
mogła wrócić jak bumerang następnego dnia. W przyto-
czonej wyżej rozmowie autor opowiada również historię 
kobiety, której trwałość i niezmienność bloga pozwoliła 
przetrwać ciężkie chwile. Czy zatem portret celebryty jest 
totemem a autor-kurator bloga Aaron Littleton, pośredni-
kiem, neo-szamanem? „Wszelkie działania animacyjne po-
legają na przeniesieniu energii życia na wizerunek, który 
ożywa rzekomo pod jej wpływem. Podobne przeniesienie 
dokonuje się w procesie animizacji, z tym, że wizerunek nie 
ulega żadnym przemianom ani też kompozycyjnym odchy-
leniom, nie mniej w tajemniczy sposób emanuje cudowną 
energią. Energia ta pochodzi z wnętrza wizerunku. Przy-
noszą ją jego adoratorzy – dewoci. Jest to głęboka wiara 
w cudowne moce wizerunku” (Jurkowski 2011: 106) – czy 
to w Internecie istnieje teraz nieskrępowane miejsce cha-
osu wyobraźni i myślenia magicznego?

Oprócz bycia cyrkiem XIX wieku Tumblr dostarcza sze-
rokie spektrum czysto wizualnych porównań. Podobną – 
do opisanego już budowania dyptyków i innych zestawień 
na bazie wewnętrznej logiki – strategią jest budowanie 
zestawień według klucza czysto formalnego i estetyczne-
go. Spektakularnym przykładem takiego działania jest Bo-
wiebranchia (portmantreau Bowie i Nudibranchia), blog 
zestawiający wizerunki różnych emanacji (person), muzyka 
Davida Bowie z wizerunkami przedstawicieli tyłoskrzelnych 
i podwodnych nagoskrzelnych ślimaków. Barwne kreatury 
– zarówno Bowie, jak i ślimaki – zestawiane są w bardzo 
bezpośredni sposób – tak, by zgadzały się kolory na obu 
obrazach. Ta subtelna manipulacja kontekstem zdaje się nie 
mieć niczego więcej na celu, jak tylko prostą przyjemność 
ze znalezienia podobieństwa w tak odległych królestwach. 
Szukanie wizualnego podobieństwa przywodzi na myśl 
efekty wyszukiwania obrazem silnika wyszukiwania Google 
– z tym, że jednak wyszukujący autor-kurator bloga musiał 

Różnica między zbieraniem materiału wizualnego na 
Tumblrze a na platformach-notatnikach, służących do kata-
logowania i gromadzenia inspiracji wizualnej (jak np. Pinte-
rest) leży w tym, że w przypadku tych drugich, po zebraniu 
wystarczającej ilości materiału potrzebnego do inspiracji 
następuje zamknięcie kolekcji, jest ona tylko środkiem do 
celu. Może teraz ona stać się kolekcją w czystym sensie – 
nie jest już budowanym w nieskończoność strumieniem 
obrazów, który można oglądać w nieskończoność wraz 
z zaimplementowanym mechanizmem nieskończonego 
przewijania (ang. infinite scroll). Tumblr pozostaje otwarty, 
kolekcję można dobudowywać w razie chęci lub potrzeby 
a jej zakończenie zwyczajowo związane jest raczej z porzu-
ceniem bloga i utratą nim zainteresowania niż intencjonal-
nym jej zamknięciem. 

Pośród tych wyspecjalizowanych kolekcji pojawiają się 
także blogi, które gromadzą i archiwizują stare fotografie. 
Blog Look-at-me jest bardziej archiwum (w zasygnalizo-
wanym wcześniej w tekście rozumieniu) niż fotoblogiem 
o fotografii, o obrazie. Nie wytwarza nowych sensów przy 
pomocy starych fotografii a jego jedynym tematem jest to, 
że fotografie są stare i zwykle niczyje. Tej strategii można 
przeciwstawić wspomniane wyżej typologie, gdzie fotogra-
fie, również często stare, pojawiają się w blogowym zesta-
wieniu po to, by nadać wszystkim umieszczonym na blogu, 
sobie podobnym obrazom, nowy kontekst. Jest to o tyle 
ciekawe, że przedmiotem zainteresowania tych zdjęć są 
zdjęcia a nie ich denotacje. Oczywiście pobrzmiewa w nich 
wrażliwość na cudze historie, które są właściwie uniwer-
salnymi historiami, uniwersalnym ludzkim doświadczeniem 
ujawniającym się w rodzinnych fotografiach. Blog jest jed-
nak opowieścią o wrażliwości na found footage, nie jest to, 
jak poprzednie przypadki, kolekcja nastawiona na manipu-
lowanie obrazami tak, by uwypuklić dziwność świata i wziąć 
udział w cyrku czy freak show internetowej rzeczywistości 
początku XIX wieku.

Strategia brania udziału w dziwności internetosfery 
i wzrokocentrycznych narracjach ma także inną stronę. Blog 
The Same Picture of Dave Coulier Every Day to przez cztery 
i pół roku 1 645 razy powtórzony portret znanego z Pełnej 
chaty Dave’a Couliera. Wykracza poza typologię i wchodzi 
w zakres intencjonalnego powielenia. To niezwykle silny 
blog, który mówi interesujące rzeczy o czasie, o trwałości 
zobowiązań oraz który stawia pytania o granice platformy. 
W rozmowie dla czasopisma internetowego „The Daily Dot” 
autor bloga mówi: „I plan to keep it running as long as 
I can. I’ll do it till I die. The question is, what happens when 
Tumblr goes away, because it will—just like everything on 
the Internet. We’ll see when that time gets here what new 
technologies there are, or what the successor to the Inter-
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polegają na uszlachetnieniu i nadaniu powielanym wirtu-
alnie obrazom aspektu unikatowości za pomocą stosowa-
nia technik szlachetnych (np. cyjanotypii) czy tworzenia 
ceramiki. Również podpis, gest i sygnatura artysty zosta-
je świadomie przypisana anonimowym zdjęciom. Autorki 
jednak interesuje inny aspekt jego działania, a mianowicie 
publikowanie zdjęć w książkach. Artysta komentuje status 
publikacji papierowej, w dobie publikowania treści w glo-
balnej sieci, jednocześnie bardzo mocno czerpiąc z interne-
towych strategii publikacyjnych – przetwarza je i przenosi 
na poziom dalej. 

Limitowane edycje publikacji złożonych w całość ze 
zdjęć znalezionych lub zdjęć inspirowanych estetyką kiczu 
i nadmiaru, złożone są na zasadzie typologii. Proste zesta-
wienia tematów lub ujęć problematyzują owe fotografie. 
W wielości stają się one świadectwem współczesnego wi-
zualnego języka, typologiami absurdu życia codziennego, 
zapisem naszych wyobrażeń o funkcji fotografii i wyobra-
żonym jej odbiorcy. 

Wchodząc w świat serii publikacji Fun Archive wcho-
dzimy w rolę antropologa „badającego zwyczaje dzikich”. 
Zabawne sytuacje zwielokrotnione i zestawione w formie 
artefaktów stają się „atlasem” absurdalnych gestów i kurio-
zalnych przedmiotów. Podważają sensowność tworzenia ja-
kichkolwiek klasyfikacji i taksonomii. Przedstawiają odwrot-
ną stronę zachodnioeuropejskiego, ściśle kulturowego, czego 
emanacją jest właśnie Atlas Mnemosyne, doświadczenia.

 Thomas Mailaender również próbuje przyjrzeć się 
„wędrującym motywom”, czy słowami Warburga: „warto-
ściom ekspresyjnym poprzez tworzone wizerunki” (War-
burg 2011: 110). Praktyki te mają charakter naukowego 
poszukiwania wiedzy za pomocą nienaukowych metod. Od-
bywa się to na poziomie ludycznych przedstawień, zastępu-
jących dziś nawet sztukę popularną. Jednak ekstremalnym, 
można powiedzieć nawet, że ekstremalnie bezpośrednim, 
przykładem warburgiańskiego Nachleben jest praca pt. Il-
lustrated people. Książka jest zestawem zdjęć stworzonych 
podczas rezydencji w niezależnym londyńskim wydawnic-
twie AMC (ang. Archive od Modern Conflict), działającym 
na polu książki fotograficznej i artystycznej. Artysta, uży-
wając mechanizmu tworzenia się opalenizny, naświetlił 
i wywołał zdjęcia na skórze swoich modeli. Ten dosłowny 
zabieg miał zilustrować sposób, w jaki, szczególne dla nas, 
zdjęcia czy przedstawienia odciskają się w naszej pamięci, 
a zarazem w naszych ciałach. 

„I made this project on residency at the Archive of 
Modern Conflict – it was a very free residency, they didn’t 
make any demands of me, but at the same time I had to 
find a way to present my own take on all these images that 
have already been chosen by Timothy (Prus, who oversees 

podjąć ostateczną decyzję dotyczącą tego, które ze znale-
zionych zdjęć zostanie ostatecznie użyte w kompozycie. 

Na bazie tej logiki wizualnego podobieństwa można 
także opowiedzieć o blogu I’m Google. Stworzony przez 
artystkę Dinę Kelberman to infinite scroll przez płynnie 
zmieniający się ciąg obrazów. Ich „płynne przemiany” 
przypominają zabawę w wizualny głuchy telefon i opierają 
się zarówno na wizualnej bliskości, jak i na wewnętrznej 
logice prowadzenia tejże narracji przez autorkę-kurator-
kę. Wybierając sobie z zasobów grafiki Google, Kelberman 
układa koło siebie obrazy podobne na tyle, by przechodzić 
płynnie, ale jednak na tyle różne, by przejść od dmucha-
nego basenu z wodą do kortu squashowego w zaledwie 
kilkadziesiąt zdjęć. Jest trochę jak tzw. efekt motyla, cha-
os deterministyczny – mikroskopijne zmiany w jednym 
miejscu implikują potężne przesunięcia kawałek dalej. I’m 
Google balansuje na granicy skryptu tworzącego wizualne 
zniekształcenia, jednak kuratorskie wybory blogerki widać 
dobrze. Głównie widać je tam, gdzie następuje stopniowa 
zmiana motywu – widzimy stopniowe zniekształcanie się 
komunikatu, stopniowe skupienie się np. tylko na kolorze 
albo tylko obsesyjne podążanie za określonym motywem 
(wody, dmuchane elementy) i odrzucenie reszty motywów 
na fotografii. Trzeba podjąć decyzję i decyzja zostaje podję-
ta – tylko tak możemy pójść dalej. 

Metapoziomy Mailaendera i Warburg
 w czasach Internetu

Kuratorskie podejście do świadomego operowania 
obrazami w danej konstelacji, czynienia wyborów i podej-
mowania decyzji, widać w twórczości Thomasa Mailan-
dera. Można założyć, że jako historyk sztuki Aby Warburg 
akumulował znaczenia przy jednoczesnym „zapominaniu” 
obrazów, które „nie pasują” do całości. Pojawia się jednak 
pytanie, co dzieje się z pozostałościami? Odpowiedź na nie 
znajdziemy m.in. w twórczości francuskiego artysty. Jego 
Fun Archive, tworzone od 2000 roku, składa się głównie ze 
zdjęć znalezionych w Internecie i przesłanych przez przyja-
ciół. Artysta zbiera zdjęcia, które z założenia są amatorskie. 
Ich wyróżnikiem jest rodzaj zawartego, powiedzielibyśmy 
za Warburgiem, „gestu” czy zawartej sytuacji oraz humory-
styczny charakter. Resztki, pozostałości, nieudane dowcipy, 
zepsute kadry, niesmaczne sytuacje. Sam Mailaender zwra-
ca uwagę, że wyjmując zdjęcie z jego oryginalnego kontek-
stu może stać się ono polityczne i zacząć mówić coś o tym, 
czym jest fotografia obecnie i jak ją konsumujemy (Smyth 
2015). Mailaender, wybranymi strategiami artystycznymi, 
na powrót umieszcza je zatem w polu sztuki. Strategie te 
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the Archive and its collecting activities). Then one day I was 
talking with Timothy about how we all have some picture in 
mind, a souvenir, a picture, that when you close your eyes 
you can nearly physically see. We were imagining a reality 
in which these images would appear literally on your skin 
– where there are so many pictures in your life they start 
to literally come out. The title also comes from a discussion 
with Timothy and a book by Ray Bradbury, The Illustrated 
Man, that he lent me” (http://www.bjp-online.com 2016). 

Wraz z powyższym kontekstem warto powrócić do 
tego, co z Atlasem Mnemosyne dzieje się obecnie w In-
ternecie. Mimo tego, że opus magnum Warburga, gigan-
tyczny i niezwykle ambitny eksperyment o renesansowym 
rozmachu, stał się inspiracją dla ogromnej rzeszy badaczy, 
naukowców i artystów, w rękach ekspertów paradoksalnie 
nie podlega procesom, które zainicjował. Działający przy 
University of London Instytut Warburga prezentuje pa-
nele w sposób systemowy, proponując ścieżki oglądania 
z towarzyszącym, erudycyjnym komentarzem – na stro-
nie instytutu czytamy: „This website presents ten of these 
photographed panels, selected to exemplify both the co-
smographical and art-historical content of the Mnemosyne 
Atlas. Though offering but fragments of a fragment, it is 
designed to show some of the Wanderstrassen that War-
burg pursued in the Atlas. The Warburg Institute has provi-
ded new, better scans of the surviving photographs – better, 
that is, than the images seen in the Gesammelte Schriften 
volume and other publications (to say nothing of other ve-
nues on the Web).

Furthermore, the ability to zoom in and out on the pa-
nels and on individual images permits a closer inspection 
of the material aspects of the Atlas. Alternately, if you click 
on individual images, a window providing identifying in-
formation will appear; frequently links to further iterations 
and permutations on the same image are also provided. 
Finally, under the tab ‘Guided Panels’, the user will find in-
terpretations of individual panels by myself and other scho-
lars. Such meanderings, of course, are meant to be at best 
exemplary, but never exhaustive” (http://warburg.library.
cornell.edu/about 2016). Panele Atlasu Mnemosyne stają 
się kolejnym obiektem „historyczno-sztucznego dyskursu”, 
ich moc pochodząca z szaleństwa nieokiełznanej wyobraźni 
zostaje zwerbalizowana. Zdaje się, że praca obrazów nigdy 
się nie kończy. 
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Fotografia w mediach 
– wyznaczniki manipulacji

Photograph in the media
 - the determinants of manipulation

The article presents the role of images in the public de-
bate. The author, referring to the rhetorical theory, discusses 
the different levels of persuasion through images. Then the Au-
thor defines the concept of manipulation and shows how, in the 
case of images, can she be used at the level of ethos, logos and 
pathos. As it turns out, replacing arguments by emotions, is an 
important determinant of manipulation.

Keywords: photography, manipulation, persuasion, rhetoric.

Artykuł dotyczy roli obrazów w debacie publicznej. Autorka, 
odwołując się do teorii retorycznej, omawia różne poziomy per-
swazji za pomocą zdjęć. Następnie definiuje pojęcie manipulacji                      
i pokazuje, jak w przypadku zdjęć może być ona realizowana na po-
ziomie etosu, logosu i patosu. Ważnym wyznacznikiem manipulacji 
okazuje się zastępowanie argumentów przez emocje.

Słowa kluczowe: fotografia, perswazja, manipulacja, retoryka.
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Oto jedno z wielu video-zaproszeń na Marsz Niepod-
ległości, jakie znaleźć można w serwisie YouTube. W ciągu 
kilku minut przed oczyma widzów przewija się kilkadziesiąt 
historycznych zdjęć z Powstania Warszawskiego, ze sta-
nu wojennego i ubiegłorocznego Marszu Niepodległości. 
Wszystkiemu towarzyszy budująca napięcie, emocjonalnie 
poruszająca muzyka. Przekaz filmu jest bardzo czytelny 
– przyjdź na Marsz, żeby odzyskać Polskę, żeby o nią wal-
czyć, tak jak walczyli warszawscy powstańcy i żołnierze AK; 
uczestnicząc w marszu, stajesz się takim bohaterem jak oni, 
kontynuujesz ich misję.

Ten film uczyńmy punktem wyjścia do rozważań nad 
problemem manipulacji za pomocą fotografii. Zastanów-
my się najpierw nad znaczeniem obrazów we współczesnej 
debacie publicznej, potem nad funkcjami, jakie w tej de-
bacie pełni fotografia. Następnie spróbujmy zdefiniować, 
czym jest manipulacja i jak można manipulować za pomo-
cą zdjęcia. Wreszcie – poszukajmy odpowiedzi na pytanie, 
dlaczego emocjonalność fotografii może świadczyć o jej 
manipulacyjnym charakterze. 

Publiczne funkcje zdjęć

Debata publiczna to proces wyrażania opinii przez ak-
torów publicznych. Opinie te dotyczą różnorodnych spraw, 

ważnych dla całej społeczności (Kampka 2014). Debata 
toczy się w mediach, instytucjach publicznych i szeroko 
rozumianej przestrzeni publicznej. Częścią tej przestrzeni 
jest także Internet, dlatego przywołany na początku film 
z serwisu YouTube jest typowym przykładem zabrania głosu 
w debacie publicznej. Jest to jednocześnie przykład, któ-
ry wskazuje niezwykle ważną cechę współczesnej debaty 
– jest ona głęboko nasycona wizualnością. Truizmem jest 
twierdzenie, że jesteśmy dziś ze wszystkich stron otoczeni 
obrazami. Liczba bodźców wizualnych, także dzięki rozpo-
wszechnieniu się urządzeń mobilnych z dostępem do Inter-
netu, ciągle wzrasta. Nie jesteśmy jednak, jako obywatele, 
jedynie biernymi odbiorcami obrazów. Sami wykorzystu-
jemy je jako narzędzia, za pomocą których przekazujemy 
nasze poglądy, wyrażamy nasze poparcie bądź dezaprobatę 
dla proponowanych rozwiązań. Fotografia stała się dziś dru-
gim oficjalnym językiem debaty publicznej. 

Spójrzmy zatem na konkretne zadania, jakie stawiamy 
przed fotografią, gdy chcemy użyć jej jako głosu w debacie 
publicznej. Narzędziem, które pozwoli nam to precyzyjnie 
opisać jest retoryka – rozwijana od starożytności sztuka od-
krywania tego, co w danej sytuacji może być przekonujące 
(Arystoteles 2001). Retoryka wskazuje trzy sposoby prze-
konywania: etos, logos i patos. Logos to warstwa informa-
cyjna, odwołująca się do rozumu. Zdjęcie jest „dowodem 
w sprawie”, potwierdza, że to, co się wydarzyło, wydarzyło 
się w konkretnym miejscu i czasie, miało taki a nie inny 
przebieg, opisywani przez nas ludzie są tacy a nie inni. 
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Etos opiera się na postawie nadawcy i jego wiarygodności. 
Etos to siła perswazji, która płynie z autorytetu nadawcy. 
Jej efektem jest na przykład przekonanie, że zdjęcie udo-
stępnione przez agencję prasową jest autentyczne. A za-
tem media, a za nimi ich odbiorcy, przyjmą za prawdziwą 
wersję wydarzeń przedstawioną na zdjęciach. Jednocześnie 
wydawca poprzez zdjęcia buduje swój autorytet, przeko-
nuje, że redakcja trzyma rękę na pulsie, ma dowody na po-
twierdzenie swoich słów, troszczy się o swoich czytelników 
(na przykład zdjęcia redakcyjnych interwencji), zdjęcia nad-
syłane przez czytelników dowodzą ich sympatii i zaufania 
do redakcji. Wreszcie patos to sfera emocji, oddziaływa-
nie na uczucia. O ile logos odnosi się przede wszystkim do 
przedmiotu zdjęcia, etos do nadawcy, o tyle patos dotyczy 
przede wszystkim odbiorcy, co on ma poczuć, oglądając to 
zdjęcie, jak ma się zidentyfikować z jego bohaterami. Foto-
grafia może przekonywać na wszystkich trzech poziomach 
i czyni to w wielu różnych sytuacjach.

Najbardziej wszechmocna wydaje się fotografia w re-
klamie. Na każdym kroku napotykamy perswazyjne wizu-
alne komunikaty w postaci billboardów, reklam wielkofor-
matowych, ulotek, banerów. Zdjęcia pokazują i zachwalają 
produkty, tłumaczą, jak z nich korzystać, obiecują spekta-
kularne efekty. 

Bardzo często fotografia wykorzystywana jest w na-
uce. W postaci ilustracji w podręcznikach, na edukacyjnych 
stronach internetowych, w naukowych prezentacjach. Ma 
wyjaśniać, przekonywać jak jest naprawdę, inspirować i za-
chęcać do dalszych odkryć. 

Współczesna sztuka również sięga po fotografię. Uczy-
niła z niej środek, za pomocą którego wstrząsa widzem, 
zaprasza go do intelektualnej gry, bawi. 

Jest wreszcie fotografia dokumentalna, która służy jako 
narzędzie utrwalania rzeczywistości, udowadniania zda-
rzeń, potwierdzania faktów i badania zjawisk. 

W każdym z tych przypadków pojawia się funkcja 
perswazyjna, choć nie zawsze jest ona tą podstawową. 
W niniejszym artykule główna uwaga zatrzymana będzie 
na fotografii, która pojawia się w mediach. Nie jest to tylko 
w ścisłym tego słowa znaczeniu fotografia prasowa, a więc 
wykonywana przez dziennikarzy i publikowana na przy-
kład w prasie. Fotografia medialna jest pojęciem szerszym, 
obejmuje także niezliczone zdjęcia, które pojawiają się 
w mediach społecznościowych, często dotyczą spraw pry-
watnych, ale zostają upublicznione, czasem nawet trafiają 
do gazet, telewizji czy na portale informacyjne. Fotografie 
obecne w mediach ramują i redefiniują nasze doświadcze-
nia. Postrzegamy nasz świat społeczny przez ich pryzmat. 

Fotografia ma uatrakcyjniać przekaz i przyciągać uwa-
gę. Przede wszystkim jednak ma nas przekonać, że to, 

o czym czytamy, co widzimy jest prawdziwe i właśnie takie, 
jak to widzimy. A zatem, po pierwsze, dostajemy informa-
cję, że coś się zdarzyło (wypadek, pierwsze oznaki wiosny). 
Po drugie, zdjęcie może potwierdzać, że to, o czym mowa 
w towarzyszącym mu tekście, zdarzyło się naprawdę – od-
była się taka a nie inna uroczystość, takie są efekty burzy, 
celebrytka rzeczywiście pojawiła się z nowym partnerem. 
Po trzecie, zdjęcie służy ukonkretnieniu miejsca lub oso-
by. Artykuł dotyczy konfliktu mieszkańców osiedla z wła-
dzami dzielnicy – ilustruje to zdjęcie ulicy z tego osiedla. 
Tekst opowiada o korupcji urzędnika – zdjęcie pokazuje 
nam o kogo chodzi. Po czwarte, zdjęcie może potwierdzać 
wyrażone w tekście opinie. Gdy mowa o tym, jak dobrym 
lekarzem jest nowy dyrektor szpitala – portretowe zdjęcie 
ukazuje uśmiechniętego, życzliwego człowieka. W przeka-
zach o charakterze informacyjnym najczęściej mamy do 
czynienia z wzajemnym dookreślaniem się tekstu i obrazu, 
co Roland Barthes nazywał zakotwiczeniem. Relacja tek-
stu i obrazu wyjaśnia odbiorcy, jak ma przekaz rozumieć, 
unieważnia inne możliwe odczytania. Musimy przecież pa-
miętać, że fotografia jest wieloznaczna, ma zdolność wywo-
ływania wielu konotacji. W ograniczaniu liczby możliwych 
skojarzeń ważną rolę pełni tytuł. 

Gdy zdjęcie ilustruje tekst, ilustracja ta może mieć cha-
rakter realistyczny – pokazywać „jak było”, lub symbolicz-
ny – pokazywać, „jak należy to czytać/rozumieć” (Piekot 
2007: 113). „Fotografia prasowa postrzega swój etos nie 
w prawdziwym obrazowaniu świata, lecz we właściwym, 
odpowiednio wyrafinowanym dopełnianiu tekstu” (Potocka 
2010: 154). Jeszcze inne cele stawia sobie fotografia repor-
tażowa, która stara się opowiadać historię, ale bez towa-
rzyszącego tekstu. Zresztą ten cel też różnie może być spre-
cyzowany – może chodzić o emocjonalne zaangażowanie 
odbiorcy, o edukowanie go, o przekazanie uniwersalnych 
prawd i na wiele innych sposobów. Maria Anna Potocka 
pisze o swoistej grze fotografa, redaktora i odbiorcy. Stwier-
dza, że zdjęcie to „przemycanie idei przy pozorach rejestra-
cji neutralnej. Fotograf z góry wie, jakie znaczenia powinna 
przenosić fotografia i pod tym kątem dokonuje wyboru sy-
tuacji lub ujęcia” (Potocka 2010: 135). Ponieważ fotografia 
prasowa ma przede wszystkim przekazywać informację, nie 
jest ona „indywidualnym spojrzeniem fotografa lub artysty, 
lecz jest widzeniem wspólnym” (Potocka 2010: 136). 

Wielość informacji zawartych w każdym zdjęciu zmu-
sza odbiorcę do odkodowywania znaczeń, z kolei fotograf 
(lub redaktor) musi w jakiś sposób zasugerować hierarchię 
ważności symboli widocznych na zdjęciu. Fotograf ma do 
dyspozycji środki techniczne: kadr, światło, kolor, ostrość. 
Narzędziem pracy redaktora staje się kontekst i połączenie 
zdjęcia z tekstem. „Wybór odpowiedniej fotografii do druku 
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nie odbywa się pod kątem tego, co fotograf wie, że jest na 
niej ujęte, lecz pod kątem tego, co może w niej zobaczyć 
osoba niebędąca świadkiem zdarzenia”, przypomina Ma-
ria Anna Potocka (2010: 137). Dlatego fotograf prasowy 
nie może po prostu fotografować tego, co widzi. Dokonuje 
wyborów. Potocka sugeruje, że możemy dziś obserwować 
znaczącą zmianę w funkcji fotografii prasowej, w XIX wieku 
celem był realizm i stworzenie reprezentatywnego obrazu 
sytuacji, w wieku XX celem stał się „inspiracjonizm”, suge-
rowanie dodatkowych znaczeń, pokazywanie fotografii jako 
punktu wyjścia do dalszych refleksji. „Następuje generaliza-
cja sytuacji, użycie zdarzeń i ludzi jako inspiracji do konkluzji 
cywilizacyjnych lub egzystencjalnych. Fotografia przestaje 
być ‘o zdarzeniu’, które prezentuje, i zaczyna być ‘o reflek-
sji’, jaką jest w stanie zainspirować” (Potocka 2010: 141). 

Badając fotografie, jak w przypadku pozostałych ma-
teriałów wizualnych, zazwyczaj dokonujemy wyboru – czy 
traktujemy je jako przekaz sam w sobie, który może być 
analizowany na podobieństwo tekstu, czy też uznajemy je 
za przekaz niezrozumiały bez dodatkowego wyjaśnienia, 
czy podpisu (Piekot 2006: 111-112). Badania nad wizual-
nością sprofilowane bardziej semiotycznie zastanawiają się 
nad tym, jak wytwarzane jest znaczenie, natomiast ujęcia 
dyskursywne koncentrują się na efekcie, jaki te znaczenia 
przynoszą, analizują związki między tymi znaczeniami, wła-
dzą i kulturą. 

Zdjęcia przede wszystkim realizują zalecaną przez 
starożytnych retorów enargeię – żywość przedstawienia, 
zdolność unaocznienia, postawienia czegoś przed oczami 
odbiorców. Przez to wzmacniają przekaz, wywołują emo-
cjonalny odzew, dysponują dużą ideologiczną, polityczną 
i retoryczną siłą. I wszystkie te atuty zdjęć mogą stać się 
źródłem pewnych wątpliwości i wyzwań o charakterze 
etycznym (Martin, Schroeder 2014). 

Możliwości wizualnej manipulacji

Minęły już czasy, gdy wierzono, że zdjęcie oddaje praw-
dziwy obraz rzeczywistości. Dziś coraz częściej spotykamy 
się z niedowierzaniem, z podejrzeniem fałszerstwa. Czy 
zdjęcia pojawiające się w mediach mogą być środkiem ma-
nipulacji? Przy czym od razu należy zaznaczyć, że chodzi 
o sytuację, w której manipulujemy kimś za pomocą zdjęcia, 
a nie o badanie technicznych możliwości manipulowania 
samym zdjęciem – bo te, jak wiadomo, są dziś niemal nie-
ograniczone. 

Zacząć należy jednak od sposobu rozumienia samej 
manipulacji. Pojęcie to w języku codziennym budzi dziś 
jednoznacznie negatywne skojarzenia. Manipulacja definio-

wana jest jako wpływanie na kogoś, zaplanowane kierowa-
nie, wbrew czyjejś woli, działanie zamierzone, celowe, ale 
niejawne. Jest to wywieranie wpływu za pomocą różnych 
technik i środków. Manipulacja to wprowadzanie w błąd, 
zakłamywanie obrazu rzeczywistości bądź narzucanie fał-
szywego jej obrazu, podstępne ograniczanie wolności i nie-
zależności. Manipulacja oznacza instrumentalne traktowa-
nie człowieka, ma on realizować cele manipulatora, których 
nie jest świadomy. Z manipulacją wiąże się zła intencja. 
Wśród stosowanych w środkach masowego przekazu tech-
nik manipulatorskich wymienia się m.in.: przemilczanie, 
powtarzanie, fragmentację, cliché, sugestię. Wszystkie te 
zabiegi można wykonać za pomocą fotografii. 

Jak się zdaje, kilka elementów pozwala nam rozpozna-
wać manipulację. Kluczowe są zamiary osoby wywierającej 
wpływ. Chodzi jej o to, żeby inni zrobili coś, co jej przyniesie 
korzyść. Po drugie zaś – ma pełną świadomość nieetyczno-
ści swoich działań, to znaczy wie, że tak postępować nie 
należy, że na przykład sama czegoś takiego nie chciałaby 
doświadczyć. 

Warto jednak pamiętać, że nie ma nie ma środków 
językowych czy wizualnych, które są z definicji manipu-
lacyjne. Dajmy na to komplement – może być wyrazem 
szczerego podziwu, może być wyrazem chęci wzbudzenia 
sympatii, ale może być także cyniczną grą, która ma na celu 
budowanie pozytywnego nastawienia do nadawcy. To samo 
zdjęcie portretowe zamieszczone w gazecie może zostać 
odebrane jako zbyt pochlebne albo zbyt brzydkie. Kilka lat 
temu Marie Le Pen oburzała się na praktyki jednej z agencji 
prasowych, twierdząc, że fotoreporterzy usilnie starają się 
robić jej najbrzydsze zdjęcia. 

Sednem manipulacji jest także pewien poziom nieświa-
domości odbiorcy. Gdy bowiem zaczynamy być świadomi, 
że ktoś stara się nami manipulować, manipulacja traci czę-
ściowo rację bytu, choć nie przestaje nią być – nawet gdy 
coraz mniej osób wierzyło przekazom Dziennika Telewi-
zyjnego, podawane w nim informacje nie przestawały być 
manipulacyjnymi komunikatami. Choć możemy znaleźć też 
tezę, że manipulacja możliwa jest tylko wtedy, gdy w od-
biorcy istnieje pewien poziom przyzwolenia na poddanie 
się wpływowi. 

Mogłoby się zatem wydawać, że o ile od odbiorcy, jego 
wiedzy i świadomości zależy siła rażenia manipulacji, o tyle 
wciąż to postawa nadawcy decyduje o tym, czy coś w ogóle 
manipulacją jest. Jednak Jadwiga Puzynina słusznie zauwa-
ża: „jak większość wyrazów o znaczeniu wartościującym, 
’manipulowanie’ jest wyrazem zakresowo nieostrym; ze 
względu na różnice naszych poglądów – koncepcji człowie-
ka, koncepcji wychowawczych – różnie będziemy widzieć 
zakres tych środków (ewentualnie i celów) manipulacji, któ-



Agnieszka Kampka – Fotografia w mediach...

35

re uznamy za negatywne” (Puzynina 1985: 55). O ile jednak 
będziemy różnili się wskazując co jest manipulacją, o tyle 
w momencie, gdy coś tym mianem określimy, jednoznacz-
nie ocenimy to negatywnie. Manipulacja zawsze wiąże się 
w potocznym odbiorze z nieuczciwością. 

Negatywną etykietkę manipulacja zyskała w wieku XX. 
Wcześniej kojarzyła się raczej ze sprawnością manualną 
(Puzynina 1985). Wraz z rozwojem badań nad mediami 
masowymi, manipulacja stała się pojęciem służącym do 
analizy działań społecznych. Harold Lasswell w swoich ba-
daniach opinii publicznej traktował manipulację jako jedną 
z technik panowania, manipulowanie symbolami jest spo-
sobem zachowania przewagi przez elity, jedną z podstaw 
propagandy (Baran, Davis 2007: 96-98). Inaczej rozumiana 
była manipulacja przez przedstawicieli szkoły frankfurckiej. 
Max Horkheimer, Herbert Marcuse, Theodor Adorno od-
woływali się do manipulacji jako formy technologicznego 
panowania nad człowiekiem (Marcuse 1985). Nie sposób 
się oprzeć wrażeniu, że wizja maszyn rządzących ludźmi 
przedstawiona w Matrixie mogłaby zostać uznana za hi-
perboliczną ilustrację tej koncepcji. 

Pojęcie manipulacji poprzez technikę i media masowe; 
pojęcie, które w teorii krytycznej szkoły frankfurckiej często 
służyło do wyjaśniania relacji między rządzącymi a masami, 
dobrze oddaje semantyczne komponenty słowa „manipula-
cja”. Z jednej strony jest to pewna zręczność, umiejętność 
obsługi instrumentu (bo manipulacja masami wymaga bar-
dzo dużej sprawności w posługiwaniu się mediami), a z dru-
giej strony – podkreślany jest cel, czyli wywieranie wpływu. 

Problem manipulacji w fotografii łączy się z kilkoma 
wyzwaniami o charakterze etycznym, które pojawiają się na 
różnych etapach przygotowania fotografii. Po pierwsze, czę-
sto chodzi o sam moment fotografowania, gdy naruszane 
mogą być normy prawne (prawo do prywatności), normy 
obyczajowe (np. ukradkowe zdjęcia robione na pogrzebie), 
normy społeczne (robienie kompromitujących zdjęć śpią-
cemu pijanemu koledze). Po drugie – na etapie przygoto-
wania zdjęcia do upublicznienia i wykorzystania możliwości 
cyfrowej obróbki. Wreszcie – po trzecie – dylematy etyczne 
(i będąca często ich powodem manipulacja) pojawia się na 
etapie upublicznienia zdjęć. Może być to opublikowanie 
zdjęć bez prawa do ich publikacji, bo nadawca nie jest ich 
właścicielem. Może być to też publikacja zdjęć bez zgody 
osób fotografowanych, naruszająca ich dobre imię. Sama 
fotografia może też ujawniać tajemnice państwowe, woj-
skowe, przemysłowe. Wreszcie problematyczna może stać 
się nie tyle sama fotografia, co kontekst, w jakim zostaje 
ona umieszczona. Banalny przykład – w gazecie pojawia się 
artykuł o wypadku samochodowym polityka. Ilustracją są: 
zdjęcie rozbitego samochodu i zdjęcie polityka na przyjęciu, 

z kieliszkiem w ręce. Tych dwóch zdjęć nic ze sobą nie łączy. 
Zostały zrobione w różnych miejscach i czasie. Oczywiście, 
ich zestawienie ma jednoznaczną wymowę – najpierw wy-
pił, potem wsiadł do samochodu i spowodował wypadek. 
Redakcja może tłumaczyć, że chodziło jej o zdjęcie portre-
towe, nie znalazła innego, niczego nie sugeruje i tak dalej. 

Wynika stąd, że tak jak fotografia może przekonywać na 
poziomie logos, etos i patos, tak też na tych samych pozio-
mach może dochodzić do manipulacji. O wadze tych kwestii 
świadczą badania prowadzone na całym świecie. Przyjrzyjmy 
się kilku wątkom poruszanym w ostatnich latach. 

Niebezpieczeństwa fałszu

Media dziś bardzo często sięgają po amatorskie zdję-
cia, robione przez świadków różnych wydarzeń. Możliwości 
techniczne pozwalają na dalece idącą manipulację, tymcza-
sem podstawą dziennikarstwa jest pakt faktograficzny – za-
pewnienie odbiorców, że to, o czym mogą przeczytać lub 
co mogą zobaczyć – jest prawdą. Stąd pojawia się nowe 
wyzwanie stające przez agencjami i redakcjami – weryfika-
cja amatorskich zdjęć (Pantti, Sirén 2015). 

Autentyczne zdjęcia świadków są bardzo cenne, zwłasz-
cza gdy dziennikarze nie są w stanie samodzielnie dotrzeć 
do miejsca zdarzeń. Rozwój dziennikarstwa obywatelskiego 
stał się jednak także nowym narzędziem manipulacji. Dziś 
każdy może „wyprodukować” zdjęcie, obowiązkiem dzien-
nikarzy jest dotarcie do fotoprawdy. Przygotowane przez 
międzynarodowe organizacje dziennikarskie poradniki ra-
dzą, żeby dziennikarze i redaktorzy na wstępie zakładali, że 
każde zdjęcie może być fałszywką (Silverman 2016). Rozwi-
nięte procedury sprawdzania fotografii pokazują, że rozwój 
technologii przyczynia się do konieczności przedefiniowania 
jednej z funkcji mediów – gatekeeping. 

Zdjęcia amatorskie bardzo często przedstawiają obrazy 
o dużym natężeniu emocjonalnym, ponieważ przeważająca 
większość z nich dotyczy katastrof, wypadków, czy konflik-
tów. Bardzo często bazują na emocjach, pokazują cierpienie 
dzieci, śmierć, tortury. Ich efektem może być chęć wzbu-
dzenia współczucia, złości, strachu – dlatego tym większa 
odpowiedzialność agencji lub redakcji, które decydują się 
na wykorzystanie tych zdjęć. 

Pytania i wątpliwości dotyczą także tego, w jaki sposób 
oceniać należy wykorzystanie przez fotoreporterów mobil-
nych aplikacji, jak Histamatic czy Instagram. Czy możemy 
mówić o profesjonalizmie fotoreporterów, o odwzorowaniu 
rzeczywistości, jeśli używane są różnorodne filtry oferowa-
ne przez aplikacje (Keith 2014). 
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Jak ważnym elementem w realizacji strategii medialnej 
są zdjęcia, pokazuje analiza fotografii prasowych służących 
ramie sporu, za pomocą której w polskich mediach najczę-
ściej przedstawiana jest polityka. Zwiększenie emocjona-
lizacji przekazu uzyskane może być właśnie poprzez foto-
grafię dziennikarską: tendencyjne zdjęcie portretowe, ma-
nipulatorskie zdjęcia reportażowe (np. zrobione wcześniej 
niż wydarzenie, o którym mowa), tendencyjną fotografię 
reportażową, tendencyjne zestawienia fotografii, fotografie 
prześmiewcze (Modrzejewska 2013). O innym sposobie wy-
korzystania zdjęć prasowych jako narzędzia walki politycz-
nej pisała Magdalena Mateja (2011), badając różnorodność 
interpretacji tych samych fotografii po katastrofie smoleń-
skiej, prezentowaną w różnych mediach. 

Na poziomie etosu pojawia się cały szereg pytań. Ca-
rolyn Yaschur (2012) badała fotografów, którzy robili zdjęcia 
w czasie jednej ze strzelanin na uniwersyteckim kampusie 
w USA. Zastanawiała się nad tym, co wpływa na decyzję 
o zrobieniu zdjęcia i o jego opublikowaniu. Nie ulega wąt-
pliwości, że na pracę fotografa wpływają zarówno pewne 
indywidualne cechy (wykształcenie, poglądy, wartości), jak 
i codzienna rutyna w pracy redakcji, a także czynniki orga-
nizacyjne, pozamedialne, ideologiczne (Yaschur 2012: 162). 
Wywiady z profesjonalnymi fotoreporterami lokalnych ga-
zet oraz studentami, którzy pracowali w uniwersyteckich 
mediach pokazały różnice w emocjonalnym zaangażowa-
niu w sprawę, gotowości do podejmowania ryzyka, moty-
wacji. Studenci okazali się znacznie silniej zaangażowani 
emocjonalnie, mieli poczucie, że fotografują coś dobrze 
znanego, swoje miejsca, w których uczą się, spacerują, 
bawią, jednocześnie towarzyszyło im silne poczucie obo-
wiązku fotoreportera – czuli się zobowiązani do utrwalenia 
tego, co się dzieje. Zmagali się też z silniejszą presją cza-
su, musieli wcześniej zakończyć fotografowanie, żeby móc 
jak najszybciej upublicznić zrobione zdjęcia. Profesjonalni 
fotoreporterzy dysponowali możliwościami technicznymi, 
które pozwalały im przesyłać zdjęcia bezpośrednio z apara-
tu do redakcji. Analiza wyborów, jakich dokonuje reporter 
w dramatycznych okolicznościach (w analizowanym przy-
padku uzbrojony napastnik był poszukiwany na kampusie), 
pokazuje, jak wiele czynników społecznych i technicznych 
wpływa na ostateczny przekaz. Opublikowane zdjęcia z ata-
ku były fragmentaryczne, pokazywały tylko te miejsca, do 
których fotografowi udało się dotrzeć. Czy można jednak 
traktować je jako manipulację? Ich celem była informacja, 
chodziło o to, by jak najszybciej pokazać co się dzieje. 

Ważne pytanie dotyczy także punktu widzenia, który 
przedstawia fotografia. Czyj jest to punkt widzenia? Ten 
problem podnoszony jest czasem w analizach dotyczących 
kulturowych reprezentacji, jakie spotykamy w reklamie 

(Borgerson, Schroeder 2002). Używanie stereotypowych 
wyobrażeń, czasem wręcz mylących, zmusza do zastano-
wienia się nad tym w kontekście globalnego rynku i glo-
balnej komunikacji. Komunikacja marketingowa, gdy skupia 
się na wizualnym przedstawieniu produktu, buduje bądź 
sygnalizuje sieć skojarzeń, które ma on budzić. Pytania, 
jakie się niekiedy pojawiają, dotyczą na przykład rasizmu 
czy dyskursów postkolonialnych. Czyimi oczyma patrzymy 
na reklamowane produkty? Czy zdjęcia miejsc i wydarzeń 
z Afryki lub Azji pokazywane są tak, jakby patrzyli na nie 
tamtejsi mieszkańcy? Czy jeśli oni sami pojawiają się w tych 
przekazach, to pokazani są tak, jak sami siebie widzą i chcą 
przedstawiać, czy zgodnie ze stereotypowymi wyobrażenia-
mi? Przeciętny Polak, który nigdy nie był w Afryce mógłby 
się zdziwić, widząc zdjęcia wielkich nowoczesnych miast, 
które bardzo rzadko pojawiają się w mediach. 

Houston Wood (1999), badając retoryczne strategie 
produkcji takich uproszczonych, a często negatywnych, 
kulturowych tożsamości, pisze o potrzebie „wieloretoryki” 
(ang. polyrhetoric), czyli komunikacji, w której marginali-
zowane czy wręcz uprzedmiotawiane grupy uzyskiwałyby 
dostęp do władzy symbolicznej, jaką dysponują media. 

Wreszcie patos, który okazuje się chyba jednym z naj-
bardziej skutecznych środków manipulacji. Emocjonalne-
mu poruszeniu właściwie nikt nie jest w stanie się oprzeć. 
W teorii retorycznej środki emocjonalne traktowane były 
zawsze jako elementy pomocnicze. Przesuwanie akcentu 
z argumentacji logicznej na rzecz apelowania do uczuć, za-
zwyczaj jest uznawane za element erystyczny, znak nie do 
końca uczciwej perswazji. 

Przykładem takiego działania z użyciem fotografii 
mogłaby być historia zdjęcia, które w pewnym momen-
cie było kreowane na swoisty symbol kryzysu związane-
go z napływem imigrantów. Chodzi o zdjęcie martwego 
syryjskiego chłopca Aylana Kurdiego wyrzuconego na 
brzeg tureckiej plaży. Fotografia publikowana w wie-
lu gazetach, na portalach internetowych, pokazywana 
w programach telewizyjnych budziła skrajne emocje. 
Była traktowana jako sposób na poruszenie sumienia 
Europy. Pytanie tylko – czy sprowadzanie problemu 
uchodźców do jednego wstrząsającego obrazu nie miało 
charakteru manipulacji? Być może jednym z najważniej-
szych wskaźników pozwalających odróżnić perswazję od 
manipulacji jest sprawdzenie, czy celem nadawcy nie 
jest przekazanie pewnej idei, która jest w swojej istocie 
ograniczająca, która przedstawia celowo niepełną wizję 
rzeczywistości. 

Podobne pytania stawiała Lilie Chouliaraki (2012), 
zastawiając się nad sensem i skutkami zaangażowania 
humanitarnego celebrytów. Wzruszające i poruszające 
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zdjęć z Powstania Warszawskiego, a sposób montażu 
pozwolił zbudować paralelne obrazy: biegnący w dy-
mie wybuchów powstańcy, maszerujący w dymie rac 
uczestnicy marszu; biało-czerwona opaska na ramieniu 
sanitariuszki i biało-czerwone flagi powiewające nad 
głowami maszerujących. Tempo zmieniających się ob-
razów, ładunek emocjonalny, jakie niosły w połączeniu 
z muzyką – wszystko to sprawia, że głównym środkiem 
perswazji staje się patos. Czy zatem należałoby postrze-
gać tego typu przekaz jako manipulacyjny? Czy nie jest 
nadużyciem utożsamienie marszu w Święto Niepodle-
głości z walką powstańczą? Wszystko zależy od punktu 
widzenia i świadomości odbiorcy. Jeśli zna on (a tym 
bardziej – podziela) światopogląd twórców filmiku, zga-
dza się z ich interpretacją zarówno polskiej historii, jak 
i diagnozy obecnej sytuacji w kraju – może odebrać ten 
przekaz jako dobrze zrobione, porywające zaproszenie, 
obejrzenie którego pozwoli mu przeżyć poczucie wspól-
noty. Ale dla kogoś niepodzielającego poglądów nadaw-
cy utożsamienie uczestników marszu z żołnierzami AK 
może wydać się nadużyciem, a sposób wykorzystania 
fotografii – manipulacją. 

Wszystkie trzy podjęte w artykule zagadnienia: foto-
grafia medialna, perswazja za pomocą obrazu i manipu-
lacja to bardzo złożone zjawiska. Wielość funkcji, jakie 
pełnią zdjęcia w przekazie medialnym, nieostrość pojęcia 
manipulacja, wieloaspektowość perswazji uniemożliwia-
ją jednoznaczną odpowiedź na pytanie, w jaki sposób 
można rozpoznać nieuczciwe wobec odbiorcy wykorzy-
stanie fotografii. Podobnie bowiem, jak w przypadku 
manipulacji językowej, nie można wskazać na środki czy 
zabiegi, które zawsze i jednoznacznie mają negatywny 
charakter. Tych samych narzędzi można użyć, aby prze-
konywać w złych i w najlepszych intencjach. Gdy w sta-
rożytności wysuwano zarzuty, że wymaganie od mówcy 
wysokich moralnych kompetencji jest zbędne, bo i zły 
człowiek jest w stanie powiedzieć świetną mowę, rzym-
ski retor Kwintylian odpowiada: „To prawda, ale i ban-
dyta potrafi bić się zawzięcie, a jednak dzielność zawsze 
pozostanie cnotą. […] Wiele robi się rzeczy tych samych, 
ale nie tak samo” (cyt. za Korolko 1990: 39).

Rosnące znaczenie obrazów w debacie publicznej ro-
dzi konieczność namysłu nad sposobem ich funkcjono-
wania. Jeśli są one coraz ważniejszym głosem w debacie, 
warto, by nie był to głos fałszywy. 

fotografie aktorów, piosenkarzy, sportowców odwie-
dzających biedne afrykańskie dzieci to niezbędny ele-
ment spektaklu biedy i cierpienia, który jest głównym 
punktem programu polityki litości. Złożone problemy 
społeczno-polityczne redukowane są do kilku wzruszają-
cych obrazków, celebryta staje się bohaterską jednostką 
walczącą z systemem, a od widzów oczekuje się jedy-
nie wpłacenia odpowiedniej kwoty na konto organizacji 
charytatywnej lub pójście na manifestację wyrażającą 
solidarność z potrzebującymi. 

Manipulacyjność takich zdjęć polega na roli, jaką 
spełniają. Służą swoistemu usypianiu obywateli. Głód, 
jaki cierpią dzieci przytulane przez celebrytów, bardzo 
często ma swoje przyczyny w decyzjach politycznych, jest 
konsekwencją korupcji, wojny, prześladowań etnicznych 
czy religijnych. Wzruszające obrazki zastępują ekono-
miczne czy polityczne analizy. Zdjęcie skrajnie wychudzo-
nego niemowlęcia może zachęcić do wpłacenia jakiejś 
sumy, ale jasne pokazanie przyczyn tej sytuacji mogłoby 
skłonić na przykład do konsumenckiego bojkotu firm, 
które odpowiedzialne są za wyniszczenie środowiska 
naturalnego lub do wywierania nacisku na rząd utrzy-
mujący kontakty z reżimem prześladującym mniejszości 
etniczne. A zatem paradoks takich zdjęć polega na tym, 
że rzeczywiście poruszają, ale jednocześnie odwracają 
uwagę. Można byłoby je traktować jako działanie ery-
styczne, ponieważ w erystyce bardzo często emocje wy-
korzystywane są do tego, by uniemożliwić ocenę sytuacji 
czy przytaczanych argumentów. Pojawia się jednak pyta-
nie o nadawcę. Czy organizacja humanitarna pomagają-
ca ofiarom głodu, publikując zdjęcia z celebrytami, aby 
zdobyć więcej pieniędzy na swoją działalność – manipu-
luje? Jej cele i intencje są jasne i przedstawione wprost 
(pomijam tu kwestie związane z transparentnością dzia-
łań organizacji humanitarnych, które bywają obiektem 
oskarżeń i wątpliwości, a także bohaterami skandali). Czy 
manipulują zatem media, które pokazując przygotowa-
ne przez organizacje humanitarne zdjęcia poprzestają 
na nich? Czy też o manipulacji moglibyśmy mówić raczej 
w sytuacji, gdy media poprzestają na relacjonowaniu 
problemu, bazując tylko na takich wzruszających zdję-
ciach? 

Podsumowanie

Wróćmy raz jeszcze do przywołanego na początku 
video-zaproszenia na Marsz Niepodległości. Czy w tym 
przypadku możemy mówić o manipulacji? Współczesna 
opowieść oparta została na wykorzystaniu archiwalnych 
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Agata Zbylut, Akademia Sztuki w Szczecinie 

Ingerencja w obraz fotograficzny jako
strategia artystyczna od Hippolita Bayarda
do sztuki postinternetowej 

The intervention in the photographic image
 as an artistic strategy from Hippolyte Bayard to post-internet art

The manipulation of a photographic image appeared al-
most exactly when the photography emerged. As early as in 
1840 Hippolyte Bayard created the Self Portrait as a Drowned 
Man – the first imaginative portrait. Already at that time pho-
tography had to confront itself with both problems – interpreta-
tion and manipulation. Next to the documentary photography, 
there emerged pictorialism, collage and finally – digital pho-
tography with the possibilities that Photoshop offers. The cre-
ation of an image becomes an artistic strategy which is broad-
ened in post-Internet art by using photos found on the Internet. 
The photography which uses all possible ways of processing, 
freed from the necessity of taking original photos, became a 
bridge between the reality of Internet and the spectator, for 
whom the images, that are created in the cloud, materialize in 
gallery rooms.

Keywords: history of photography, manipulation of photographic 
images, postinternet art.

Manipulacja obrazem fotograficznym powstała niemal w tym 
samym czasie, w którym powstała fotografia. Już w 1840 roku Hip-
polyte Bayard tworzy Portret topielca – pierwszy portret imagina-
tywny i tym samym rozpoczyna się zmaganie fotografii zarówno 
z kwestią interpretacji, jak i z manipulacją. Obok fotografii do-
kumentalnej powstaje piktorializm, kolaż czy wreszcie fotografia 
cyfrowa, wraz z możliwościami jakie daje Photoshop. Kreacja ob-
razu staje się strategią artystyczną, którą sztuka postinternetowa 
poszerza o wykorzystanie zdjęć znalezionych w internecie. Foto-
grafia korzystająca ze wszystkich dostępnych sposobów obróbki, 
uwolniona od konieczności wykonywania zdjęć autorskich, staje 
się pomostem pomiędzy rzeczywistością Internetu a widzem, dla 
którego obrazy powstające w chmurze materializują się w salach 
galeryjnych. 

Słowa kluczowe: historia fotografii, manipulacja obrazem fotograficz-
nym, sztuka postinternetowa.

ST
R

E
SZ

C
Z

E
N

IE A
B

ST
R

A
C

T

Fotografia fotografów, fotografia artystów

Fotografia pojawiła się w XIX wieku tak jak kolej że-
lazna, maszyna parowa, telegraf. Miała być transparentna 
i odbudować wiarę w wizerunek, gdy rysunek został uznany 
za zbyt subiektywny i uzależniony od umiejętności rysowni-
ka. Gdy w sierpniu 1839 roku Louis-Jacques-Mandé Dagu-
erre ogłosił wynalazek dagerotypii na Francuskiej Akademii 
Nauk, w listopadzie tego samego roku, na Akademii Sztuk 
Pięknych przedstawiona została inna metoda fotograficzna 
opracowana przez Hyppolite’a Bayarda (fotografia 1). 

 „W tle uwidacznia się spór pomiędzy nauką i sztuką, 
pomiędzy rzemiosłem a twórczością; (…) spór ten przenosi 
się również na instytucje: Daugerre cieszy się poparciem 
Arago i Akademii Nauk, Bayard z kolei wspierany jest przez 
Raoul-Rochette’a i Akademię Sztuk Pięknych. Mamy więc 
do czynienia zarówno ze współistnieniem, jak i z przeciw-

Fotografia 1. Hippolyte Bayard, Portret topielca (1840)

Źródło: http://alchetron.com/Hippolyte-Bayard-1129318-W#- 
[30.06.2016].
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stawianiem różnych metod, form i teorii, a spór ten będzie 
charakteryzował całą historię fotografii” (Rouille 2007: 19). 
Daugerre otrzymał dożywotnią pensję a Bayard w akcie de-
speracji wcielił się w rolę tragicznego bohatera i wykonał 
pierwszy portret imaginatywny, fotografując się jako pół-
nagi topielec. 

Można powiedzieć, że od samego początku, fotografia 
przekracza swoją dokumentalną i użytkową funkcję. Obok 
działań zmierzających do uzyskania maksymalnie ostrego 
„rzeczywistego” obrazu pojawiają się artystyczne zdjęcia 
piktorialistów. Negatyw, który jest nienaruszalnym elemen-
tem czystej fotografii, dla piktorialistów staje się obszarem 
interwencji artystycznej. Celem jest zaburzenie automa-
tyzmu procesu rejestrowania i zbliżenie się, w warstwie 
estetycznej, do klasycznego malarstwa przedstawiającego. 
Fotografia dokumentalna i fotografia artystyczna narodziły 
się więc niemal jednocześnie. Dzieliło je niemal wszystko 
poza wykorzystaniem aparatu fotograficznego. 

Bardzo szybko też ingerencja w obraz fotograficzny 
przestała się ograniczać do zmiany estetyki zdjęcia. W roku 
1858 Henry Peach Robinson wykonał zdjęcie Gasnące ży-
cie na wystawę londyńskiego towarzystwa fotograficznego 
w technice fotomontażu. Do jej przygotowania użył pięciu 
negatywów, a informacja o manipulacji obrazem była czę-
ścią zdjęcia. Po fotomontaż sięgnęła również awangarda 
zwiastując powstanie nowego, trzeciego obszaru fotografii: 
fotografii-artystów. Awangarda wykorzystała technologię 
a odrzuciła rozwiązania estetyczne i konwencje artystyczne, 
traktując zdjęcia jako materiał do dalszej pracy. Przykładem 
mogą być fotomontaże László Moholy-Nagy, do wykonania 
których wykorzystuje zarówno swoje zdjęcia jak i te wyko-
nane przez fotografów. Sam proces fotografowania trakto-
wał jako czynność mechaniczną, a statusu sztuki upatrywał 
dopiero w konstruowaniu fotomontaży. 

Fotografia rozbija się więc na trzy podstawowe sposo-
by traktowania obrazu. Pierwszym z nich jest aktywność re-
porterów i dokumentalistów, gdzie siłę obrazu odczytuje się 
w literalnym odtworzeniu rzeczywistości. Druga kategoria to 
fotograficy wykonujący „fotografię artystyczną”, która literalny 
zapis traktuje z dużą swobodą i dopuszcza manipulację ob-
razem, głównie w efektach estetycznych. Trzecia kategoria to 
fotografia wykonywana przez artystów, gdzie kwestia mani-
pulacji obrazem fotograficznym albo jest zupełnie nieistotna, 
albo staje się jednym z założeń. Artyści używający fotografii 
ustanawiają nową jakość relacji pomiędzy fotografią a widzial-
nym. „Widzialna materia powinna uchwycić niewidzialne siły. 
Uczynić widzialnym, a nie odtwarzać lub reprodukować to, co 
widzialne” (Deleuze, Guattari 2007: 522). Ten sposób postrze-
gania fotografii odcina się od widzialnego, jako wartości, do 
której należy się bezwarunkowo dostosować. 

Jednym z pierwszych artystów stosujących technikę cy-
frową był Andreas Gursky, który w 1992 roku sfotografował 
lotnisko Charlesa de Gaulle’a w Paryżu (fotografia 2). 

Fotografia 2. Andreas Gursky, Charles de Gaulle (1992)

Źródło: https://herrmanns.files.wordpress.com/2012/02/o_
gursky_degaulle.jpg [30.06.2016].

Ingerencja polegała na wymianie kilku elementów, 
które tworzyły nową, ale w pełni wiarygodną całość. Ma-
nipulacja wraz z ogromnym formatem (w latach 90. był 
znany jako fotograf używający papierów w największym 
dostępnym na świecie formacie), stały się wyróżnikiem 
prac Gursky’ego. W latach 90. obrabiał negatywy, które po 
zeskanowaniu oczyszczał ze zbędnych elementów, sklejał 
panoramy z kilu ujęć, łączył światło dzienne z nocnym. Jak 
sam podkreśla „sposób wykonywania przez niego zdjęć 
przypomina sposób pracy malarza” (Kołacka 2008). 

I nie trudno skojarzyć ten sposób pracy z Henry’m Pe-
ach Robinsonem. Obu fotografom towarzyszyła potrzeba 
ingerencji w obraz, oboje zestawiają wiele ujęć w jedno, tak 
aby nie wygubić iluzji fotograficzności, i oboje nie ukrywają 
interwencji. Można więc założyć, że gdyby Henry Peach Ro-
binson żył na przełomie XX i XXI wieku, tak samo sięgnął by 
po cyfrowy montaż. I tak też robi wielu artystów, by wspo-
mnieć tych najbardziej znanych jak Jeff Wall, Erwin Olaf czy 
David Lachapelle, którzy projektując swoje zdjęcia od razu 
zakładają połączenie możliwości aparatu fotograficznego 
i postproducji. Z góry założone działanie, które opiera się 
na połączeniu obu tych narzędzi, jest strategią artystyczną 
w takim samym stopniu, jak inne supozycje, których do-
konuje artysta. Fotografii artystów nie obowiązuje teoria 
„decydującego momentu” Cartier-Bressona lub kult Bar-
thes’owskiego „tego-co-było”. Z historii fotografii czerpią 
w sposób nieskrępowany tak samo, jak z każdej innej dzie-
dziny sztuki i życia. Z jednej strony narzędzia jakie daje Pho-
toshop nie są niczym innym niż rozwinięciem możliwości 
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jakie sprawny fotograf posiadał w ciemni, z drugiej zaś arty-
sta wykorzystuje narzędzia z innych dziedzin sztuki, łącznie 
z duchampowskim ready made, zarówno poprzez wykorzy-
stywanie zdjęć innych fotografów, amatorów, czy też zdjęć 
naukowych, jak i poprzez bardzo daleko idącą współpracę 
przy powstaniu obrazu. Fotografia używana przez artystów 
jest więc konsekwencją przeobrażeń pojmowania sztuki 
jako całości, w której się sytuuje i do której się odnosi, a nie 
tylko jej części jaką jest fotografia. 

Idea ważniejsza niż zdjęcie

O ile ingerencja w obraz w świecie fotografii artystów 
nie budzi żadnych emocji, o tyle bardziej skomplikowana 
jest kwestia autorstwa, którą również artyści zakwestiono-
wali. Już dadaiści wykorzystywali zdjęcia innych fotografów, 
znalezione chociażby w gazetach, nie troszcząc się o ich au-
torstwo. Technika fotograficzna nadaje się do tego jak żad-
na inna. Wystarczy przefotografować cudzą pracę, tak jak 
to zrobiła Sherrie Levine w serii prac: After Walker Ewans, 
którą pokazała w 1981 roku na wystawie indywidualnej 
w Metro Pictures Gallery w Nowym Jorku (fotografia 3). 

Fotografia 3. Walker Evans, Alabama Tenant Farmer Wife 
(1936)

Źródło: Sherrie Levine, After Walker Evans, 1981 rok, https://
paulcolincliff.wordpress.com/page-1/week-7-notes/ [30.06.2016].

Levine przefotografowała zdjęcia Walker Evansa z kata-
logu wystawy i przedstawiła jako własne. Rozbrzmiała dysku-
sja o prawach autorskich, próbowano zakazać sprzedaży tych 
zdjęć, które dziś są własnością Metropolitan Museum of Art 
w Nowym Jorku. Oczywiście sięgając po tak dobrze rozpozna-
walne zdjęcia, a nawet umieszczając nazwisko autora w tytule, 
Levine nie ukrywa manipulacji. Wykonuje raczej postmoderni-
styczny gest zawłaszczenia i poszerza granice sztuki i wolności 
artystycznej. Gest Levine doczekał się kontynuatorów. W 2001 
roku Michael Mandiberg zeskanował fotografie Levine i stwo-
rzył AfterSherrieLevine.com wraz z linkami do fotografii, które 

można pobrać w wysokiej rozdzielczości i wydrukować. Korzy-
stając ze wskazówek zawartych na stronie można zdjęcie wy-
drukować, podpisać się pod nim i oprawić je tak, aby spełniało 
wymagania certyfikatu oryginalności. 

Podobny gest wykonał polski artysta Piotr Uklański 
w londyńskiej Carlson Gallery na wystawie Polska Neo-a-
wangarda, gdzie zaprezentował szereg prac polskich arty-
stów lat 70. (fotografia 4.)

Fotografia 4. Piotr Uklański, Polska Neo-awangarda (2012)

Źródło: https://www.flickr.com/photos/happyfamousartists/
sets/72157632238253241/ [30.06.2016].

Ważnym aspektem projektu było to, że wystawa mia-
ła komercyjny charakter, co dodaje projektowi pikanterii. 
Prace mistrzów polskiej awangardy, szerzej nieznane an-
gielskiemu odbiorcy, zostają opatrzone nazwiskiem artysty 
funkcjonującego z powodzeniem na międzynarodowym 
rynku sztuki. Katarzyna Kozyra w „naTemat” pisze: „Dla-
czego nie pokazać tej wystawy w Warszawie? (…) Oczywi-
ście wystawa powinna być przeniesiona w całości. Myślę, 
że ‘wystawieni’ artyści chętnie by ją obejrzeli we własnym 
mieście. Koniecznie z cenami jakie uzyskały ich prace 
w Londynie!” (Kozyra 2012).

Zresztą ten gest zawłaszczenia artysta wykonał już 
wcześniej w projekcie Naziści, który pokazał w Zachęcie 
w roku 2000. Uklański wybrał z wielu filmów kadry przed-
stawiające aktorów w roli nazistów. W doskonałej większo-
ści byli to przystojni mężczyźni w dobrze skrojonych mun-
durach, którzy z jednej strony przyciągają widzów do kina, 
a z drugiej budują obraz nazisty, jako inteligentnego i atrak-
cyjnego mężczyzny. O projekcie zrobiło się głośno za sprawą 
performance Daniela Olbrychskiego, który odwiedził sale 
Zachęty z szablą i w towarzystwie kamer telewizyjnych. 
Manipulacja, która wzbudziła tak wielkie emocje aktora, 
nie leży w warstwie wizualnej ale kontekstualnej. Uklański 
ograniczył się do wyboru sceny filmowej, wykadrowania 
i oczywiście zmienił kontekst przedstawienia. 
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Po gotowe fotografie, tym razem zdjęcia satelitarne, 
sięgnął w 2010 roku Andreas Gursky w serii sześciu wielko-
formatowych zdjęć Ocean (fotografia 5). Fotografie przed-
stawiają bezkres wód, który wypełnia większość kadru. Na 
krawędziach pojawia się ląd, skonstruowany ze zdjęć sate-
litarnych wykonanych w dużej rozdzielczości.

Fotografia 5. Andreas Gursky, Ocean I (2010)

Źródło: http://publicdelivery.org/andreas-gursky-duesseldor-
f-museum-kunstpalast/ [30.06.2016].

Zdjęcia te nie obejmowały już jednak sfery przejściowej 
pomiędzy ziemią i wodą, a także wód oceanu, które w ca-
łości zostały wygenerowane cyfrowo. Z jednej strony więc 
artysta starał się w sposób jak najbardziej przekonujący od-
dać widok oceanu skupiając się na niuansach kolorystycz-
nych płycizn i kształtując powierzchnię wody. Z drugiej stro-
ny zaś odległości pomiędzy kontynentami nie odpowiadają 
kartograficznej rzeczywistości, są traktowane swobodnie, 
podporządkowane kompozycji zdjęcia. Nie zmienia to faktu, 
że stając przed wieloformatową fotografią mamy poczucie 
obcowania z wizerunkiem oceanu, jego ogromem i zaczy-
namy śledzić szczegóły.

Status fotografii w świecie postinternetu

Fotografie wykonane automatycznie, na potrzeby tech-
nologii, wykorzystuje też kanadyjski artysta Jon Rafman 
w projekcie The Nine Eyes of Google Street View (fotogra-
fia 6). Z niezliczonej puli zdjęć wykonanych przez dziewięć 
soczewek samochodu Google Street View na całym świecie 
wybiera te, które pasowałyby do koncepcji „decydującego 
momentu” Cartier-Bressona. Znajdujemy na nich zaskaku-
jące sceny: przemocy, przestępstwa, wypadki samochodo-
we, drobne kradzieże, czy swobodę osób pewnych, że nie 
są oglądane. Zdjęcia przygotowane przez Rafmana zacho-
wują estetykę Street View. Widać na nich przesunięcia wy-

nikające z automatycznego połączenia wielu zdjęć, a twarze 
i rejestracje samochodowe są rozmyte. Wszystko już zosta-
ło sfotografowane i znajduje się pod ręką, w równoległej 
rzeczywistości Google Maps, dostępne dla każdego podłą-
czonego do sieci. Mimo to, automatyzm rejestracji i obrób-
ki zdjęć powoduje, że wielu ujęć nikt wcześniej nie obejrzał. 

Fotografia 6. Jon Rafman, The Nine Eyes of Google Street 
View (2010)

 

Źródło: http://9-eyes.com/ [30.06.2016].

Katja Novitskova również wykorzystuje otaczającą ją 
sferę wizualną – zdjęcia ze Stocka i dizajn korporacyjny. 
Obrazy, które powstawały z inną intencją, najczęściej jako 
fotografia komercyjna, zostały przez artystkę znalezione, 
wybrane z przepastnego internetowego zasobu, powięk-
szone, wydrukowane i wycięte z tła. Przedstawienia po-
zbawione są kontekstu, ale wybrane figury są przeniesione 
z ekranu w sposób dosłowny, przycięte do formatu prosto-
kąta, powtarzającego format monitora. Tak spreparowane 
fotografie, zaopatrzone w konstrukcję, która pozwala im 
samodzielnie stać, artystka umieszcza w przestrzeni gale-
rii. Stają się trójwymiarowe, tak jak rzeźby. Przy niektórych 
z nich pojawiają się dodatkowe elementy: czasem paprot-
ka, czasem górka piasku, które czynią je jeszcze bardziej 
przestrzennymi (fotografia 7).

Fotografia 7. Katja Novitskova, Spirit, Curiosity and Opportu-
nity, Kraupa-Tuskany Zeidler, Berlin (2014)

Źródło: http://www.contemporaryartdaily.com/2014/06/
katja-novitskova-at-kraupa-tuskany-zeidler/ [30.06.2016].
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Mimo tak stawianych pytań sztuka postinternetowa 
często jest odczytywana jako zjawisko przede wszystkim 
estetyczne, którego twórcy są zespoleni przez mechanizmy 
sieciowe. Przykładem może być tzw. glitch art, polegający 
głównie na estetyzacji błędów. Twórca ingeruje w obraz 
uszkadzając plik lub manipulując urządzeniami elektronicz-
nymi. Najprostszym sposobem zglitchowania obrazu jest 
tzw. WordPad effect. Wystarczy otworzyć zdjęcie w WordPa-
dzie tak, jakby był plikiem tekstowym i wprowadzić zmiany 
w ciągu znaków. W ten sposób zostaje zmieniony kod, a po 
otwarciu w formacie zdjęciowym obraz będzie zdeformowa-
ny. Skojarzenie z piktorialistami nasuwa się samoistnie. 

Tymczasem sztuka postinternetowa jest szerokim zja-
wiskiem, uwzględniającym sposób funkcjonowania czło-
wieka w dwóch równoległych światach: fizycznym i wirtual-
nym. Uwzględnia niemożność oddzielenia obu sfer i proble-
matyzuje jej konsekwencje (Sielewicz, Demidenko 2016). 
Technologia i media, które w latach 90. traktowane były 
jako instrumenty zewnętrzne wobec ciała, dziś są rodzajem 
oprogramowania, które wpływa na sposób funkcjonowa-
nia. Pojawienie się serwisów społecznościowych, YouTube 
i blogów zaowocowało relacjami społecznymi nowego typu 
i nowej reprezentacji wizualnej, w której podmiot przejął 
jednocześnie funkcje twórcy, kuratora i krytyka. Internet 
determinuje nas do ciągłej autoekspresji. Facebook pyta 
nas „Co Ci chodzi po głowie?” zachęcając do dzielenia się 
emocjami i prywatnymi zdjęciami, a później na tej pod-
stawie filtruje dla nas reklamy. Media społecznościowe 
narzucają permanentną aktualizację własnego statusu, 
nagradzając aktywność lajkami. Na ile ta wirtualna repre-
zentacja zmienia fizyczne i psychiczne „ja” osoby, która ob-
sługuje smartfona? Co jest a co nie jest rzeczywiste? Skraj-
nym przykładem może być blog Contemporary Art. Daily 
prezentujący zdjęcia z wystaw (contemporaryartdaily.com 
2016). Zdjęcia są perfekcyjnie zakomponowane, oświetlo-
ne i wyretuszowane do tego stopnia, że nie możemy mieć 
pewności, że zaistniały fizycznie, a nie zostały w całości 
wygenerowane cyfrowo. Takie w całości wygenerowane 
obrazy profesor Wojnecki nazwał cybergrafią, która prze-
nosi emfazę kontaktu z rzeczywistością materialną na iluzję 
takiego kontaktu, symuluje swój związek ze światem przed-
miotów materialnych. Poszerzenie pojęcia fotografii o foto-
realistyczne obrazy wygenerowane cyfrowo powoduje, że 
„odniesieniem dla fotografii staje się realność rozumiana 
jako doznanie, jako prawda zmysłów (lecz nie ślad natu-
ry). Fotografia może być więc pojmowana nie tylko jako 
model rzeczywistości materialnej. Może także być pojmo-
wana jako model rzeczywistości kreowanej, rzeczywistości 
wirtualnej. Jest to równoznaczne z rozszerzeniem pojęcia 
rzeczywistości” (Wojnecki 2002: 34). I nawet jeśli prace 

Wszystkie te przykłady, choć eksplorują różne obsza-
ry fotografii, mają punkt wspólny, tzn. zmianę kontekstu. 
Artyści wykorzystują materiał fotograficzny, powstały 
w konkretnym celu, i przenoszą go w inną rzeczywistość 
sal wystawowych. Zdjęcia, których wartość materialna była 
bardzo niska, poprzez ich wybór i włączenie w światowy 
obrót dziełami sztuki, niebotycznie zyskują na wartości. Nie 
ma znaczenia, czyimi fotografiami posłużyli się artyści, czy 
ich autorzy mogliby rościć prawa autorskie do wykorzysta-
nych zdjęć, liczy się pozycja fotografa, który opatrzył je wła-
snym nazwiskiem. Ten gest zaanektowania i przeniesienia 
całkowicie zamienia status zdjęcia: jego wartość, znaczenie 
i obszar oddziaływania. 

Pytanie o własność intelektualną zadaje inny postin-
ternetowy artysta Constant Dullaart w projekcie Jennifer 
in Paradise (fotografia 8), do którego użył fotografii zrobio-
nej w 1987 roku przez Johna Knoll’a, jednego z twórców 
programu Photoshop. Zdjęcie przedstawia jego żonę Jen-
nifer Knoll na wakacjach na Bora Bora i zostało dodane do 
pierwszej edycji programu jako zdjęcie do ćwiczeń, na któ-
rym pierwsi użytkownicy testowali możliwości programu. 
W późniejszym czasie fotografia zniknęła z sieci. Constant 
Dullaart dotarł do pierwszej edycji Photoshopa i poddał fo-
tografię prostym manipulacjom dostępnym w programie. 
Ilość modyfikacji, których dokonał spowodowała, że w koń-
cu obraz ten staje się nieczytelny, zamglony, niemal stracił 
związek z obrazem wyjściowym. Tym samym artysta stawia 
pytanie o to, co dzieje się z prawami autorskimi, gdy pod-
damy obraz tak wielu modyfikacjom, że niemal zrywa on 
kontakt z materiałem wyjściowym? Co wówczas dzieje się 
z własnością intelektualną? W którym momencie zdjęcie 
jest jeszcze fotografią Knolla, a w którym jego autorem jest 
już Constant Dullaart. Czy fakt, że Knoll był współtwórcą 
programu daje mu dodatkowe uprawnienia?

Fotografia 8. Constant Dullaart, Jennifer in Paradise (2014)

Źródło: http://www.futuraproject.cz/en/futura/event/77-jen-
nifer-in-paradise [30.06.2016].
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Fotografia prosumentów

Kreowaniem równoległej rzeczywistości zajęła się też 
Amalia Ulman (również związana z „DIS Magazine”) w pro-
jekcie Excellences and Perfections. Właściwie projekt wyko-
rzystuje tę samą wiarę w reprezentację fotograficzną, jakiej 
użył w swym Portrecie Topielca Hippolyte Bayard, a środki 
po które sięga są adekwatne do czasu, w jakim artystka 
tworzy. Performance został przeprowadzony na Instagra-
mie, miejscu w którym miliony, zwłaszcza młodych ludzi, 
dokumentują swoje życie. Nic więc dziwnego, że nastolat-
ka, która regularnie robi sobie selfie czy fotografuje swój 
posiłek zaczyna wierzyć dziewczynie, która robi to samo, 
używając podobnych póz i filtrów. Historia jest banalna: 
słodka córeczka tatusia marząca o karierze modelki w LA 
ucieka z jego pieniędzmi i popada w kłopoty. Performance, 
któremu towarzyszy postfeministyczna refleksja dotycząca 
miejsca młodej kobiety w społeczności, dla obserwato-
rów staje się realną historią, podpatrywaną intymnie na 
ekranach smartfonów (memes.com 2016). Po zakończeniu 
Excellences and Perfections rozpoczęła nowy performan-
ce, w którym wcieliła się w pracowniczkę korporacji, która 
zachodzi w ciążę (fotografia 10). 

Fotografia 10. Amalia Ulman, Instagram (2016)

Źródło: http://www.dazeddigital.com/artsandculture/artic-
le/29342/1/instagram-artist-to-feature-in-major-tate-exhibition 
[30.06.2016].

Wideoperformance Petry Cortright również bazują na 
jej wizerunku. W opublikowanym w 2007 roku na YouTube 
wideo WEBCAM (fotografia 11) widzimy młodą dziewczy-
nę biernie patrzącą w ekran. Obraz staje się lustrem i my 
dokładnie w ten sam sposób patrzymy na artystkę. Wideo 
nagrane jest tanią kamerką internetową. Obraz jest nie-

funkcjonujące na zdjęciach wystawiane na CAD posiadają 
swój pierwowzór w white cube, to wyglądają tak, jakby były 
zaprojektowane tylko po to, by dobrze prezentować się on-
line. Czy ta wiedza cokolwiek zmienia? 

Innym przykładem balansowania pomiędzy rzeczywi-
stością off i online jest działalność nowojorskiego kolektywu 
modowo-artystycznego „DIS Magazine”. Kolektyw założyła 
w 2010 roku Lauren Boyle (wraz z Nickiem Schollem, Davi-
dem Toro, Solomonem Chase’em oraz Marco Roso). Maga-
zyn do złudzenia przypominający profesjonalnie przygoto-
wane pismo „lajfstajlowe” o profilu modowo-artystycznym, 
zatrudnia znanych fotografów, artystów i filmowców (Ada-
mek 2016). Każdy szczegół jest perfekcyjnie dopracowany. 
Dzięki temu balansowanie na granicy wyznaczania trendów 
oraz kpina z konsumpcjonizmu i podążania za najbardziej 
aktualnymi trendami, jest doskonałe. Na stronie magazynu 
możemy kupić Logo To Sexual Fantasies zaprojektowane 
przez Antoine Catala, które jest transparentne, elastyczne 
i przyjemne w dotyku, i w przyszłości ma być częścią więk-
szego projektu – loga na każdą chwilę w naszym życiu. Za 
400 dolarów oferowane są poduszki zaprojektowane przez 
Jon’a Rafman’a (50x150 cm) z obustronnym nadrukiem 
Emmy Watson, która według opisu produktu jest współcze-
sną Dolores Haze. Produktem kolektywu jest też koszulka 
z przyszytą na wierzchniej, przedniej stronie metką Not For 
Everyone (fotografia 9). W opisie produktu czytamy: „this 
shirt might not be for everyone, but it’s definitely for you”. 
W zakładce DISTASTE New Style Options znajdziemy perfek-
cyjnie sfotografowane połączenie skarpet i sandałów, bu-
tów noszonych na inne buty czy wkładek ortopedycznych 
ozdobionych cekinami (dismagazine.com 2016). Patrząc na 
te fotografie nie możemy mieć pewności, że za rok lub dwa 
część z proponowanych trendów nie znajdzie naśladowców 
na warszawskiej ulicy. 

Fotografia 9. DIS Magazine, koszulka z metką Not for Everyone (2016)

Źródło: http://disown.dismagazine.com/collections/frontpa-
ge/products/not-for-everyone [30.06.2016].
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Fotografia 12. Petra Cortright, Girlfriend (2014)

Źródło: http://www.kunstkritikk.no/artikler/digital-remains-
-petra-cortright/ [30.06.2016].

Masowa obecność w internecie, a przede wszystkim na 
portalach społecznościowych, prowokuje do coraz dalej po-
suniętego kreowania wirtualnych reprezentacji, które stają się 
przedłużeniem sieci. Pozostając nieustannie online staramy się 
urzeczywistnić nasze wyobrażenia o sobie. Wszechobecne sel-
fie w nowszych smartfonach automatycznie rozpoznaje i wy-
gładza twarz, a i tak robimy wiele ujęć, by wybrać jedno – to, 
naszym zdaniem, najkorzystniejsze, które dodatkowo przepu-
ścimy przez filtry. Czy w tej sytuacji, kiedy osobę, którą niemal 
codziennie widzimy na zdjęciach zamieszczonych na fb, a nie 
rozpoznalibyśmy jej na ulicy, pytanie o manipulację obrazem 
fotograficznym ma jeszcze sens? 
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ostry, pełen szumów. To tylko wzmacnia efekt prywatno-
ści i intymności. Dziewczyna, na którą patrzymy, staje się 
„dziewczyną z sąsiedztwa”. Na ekranie pojawiają się anima-
cje z najpopularniejszymi na portalach społecznościowych 
motywami: koty, psiaki, lody, kwiaty, błyskawice i wirujące 
kawałki pizzy. Wideo opatrzone jest oszałamiającą liczbą 
tagów, tak aby dotarło do jak największej liczby osób, któ-
re szukają czegokolwiek w internecie i aby one zobaczyły 
w tym wideo siebie. Pomysł na pozór banalny, ale zręcznie 
manipulujący naszą uwagą i opisujący funkcjonowanie po-
stinternetowej rzeczywistości (rhizome.org 2016). 

Fotografia 11. Petra Cortright, WEBCAM (2007)

Źródło: Petra Cortright, VVEBCAM, 2007 http://rhizome.org/
art/artbase/artwork/vvebcam/ [30.06.2016].

Jeszcze dekadę temu, przed upowszechnieniem portali 
społecznościowych, technologia była czymś zewnętrznym 
wobec ciała. Byliśmy świadomi, gdzie kończy się offline, 
moje fizyczne „ja”, a zaczyna medium. Dziś, kiedy ta gra-
nica ulega rozmyciu, możemy urzeczywistniać swoje wy-
obrażenie o sobie. To poczucie widzimy też w kolejnych 
autoportretach Petry Cortright takich jak SICKHAIR & SIC-
KHANDS (2011), w którym włosy i dłonie artystki rozbijają 
się na elementy i falują we własnym tempie czy Girlfriend 
(2014) gdzie część postaci artystki stojącej w nieatrakcyj-
nej przestrzeni korporacyjnego pomieszczenia socjalnego, 
przesunęła się w lewo (fotografia 12). Technologia, której 
używa Cortright przetwarzając własny wizerunek jest pro-
sta, dostępna dla każdego, pomysły niemal banalne. Mimo 
to, a może właśnie dlatego, tak łatwo się z nimi utożsamić 
w postinternetowym świecie prosumentów, którzy jedno-
cześnie wytwarzają i konsumują. 



Rynek – Społeczeństwo – Kultura | nr 4(16)/2015                                                                                                    

46

        Spis fotografii

R E K L A M A

1. Hippolyte B., (1840) Portret topielca, fotografia, http://alchetron.
com/Hippolyte-Bayard-1129318-W#- [30.06.2016].

2. Gursky A., (1992) Charles de Gaulle, https://herrmanns.files.
wordpress.com/2012/02/o_gursky_degaulle.jpg [30.06.2016].

3. Evans W., (1936) Alabama Tenant Farmer Wife,  Sherrie Levine, 
After Walker Evans, 1981,  https://paulcolincliff.wordpress.com/
page-1/week-7-notes/ [30.06.2016].

4. Uklański P., (2012) Polska Neo-awangarda, https: //www.flickr.
com/phots/happyfamousartists/sets/72157632238253241/ 
[30.06.2016].

5. Gursky A., (2010) Ocean I, http://publicdelivery.org/andreas-
gursky-duesseldorf-museum-kunstpalast/ [30.06.2016].

6. Rafman J., (2010) The Nine Eyes of Google Street View, http://9-
eyes.com/ [30.06.2016].

7. Novitskova K., (2014) Spirit, Curiosity and Opportunity, Kraupa-
Tuskany Zeidler, Berlin, http://www.contemporaryartdaily.
com/2014/06/katja-novitskova-at-kraupa-tuskany-zeidler/ 
[30.06.2016].

8. Dullaart C., (2014) Jennifer in Paradise, http://www.futuraproject.
cz/en/futura/event/77-jennifer-in-paradise [30.06.2016].

9. DIS Magazine, (2016) koszulka z metką Not for Everyone http://
disown.dismagazine.com/collections/frontpage/products/not-for-
everyone [30.06.2016].

10. Ulman A., (2016) Instagram, http://www.dazeddigital.com/
artsandculture/article/29342/1/instagram-artist-to-feature-
in-major-tate-exhibition [30.06.2016].

11. Cortright P., (2007) WEBCAM, http://rhizome.org/art/artbase/
artwork/vvebcam/ [30.06.2016].

12. Cortright P., (2014) Girlfriend, http://www.kunstkritikk.no/artikler/
digital-remains-petra-cortright/[30.06.2016].



Sprawozdanie z Konferencji

47

WywiadSprawozdanie z Konferencji

Opiekun konferencji dr hab. Izabella Trzcińska zwróciła 
uwagę słuchaczy na potrzebę iluzji u odbiorców obrazów 
oraz jej pozytywny wpływ na oswajanie rzeczywistości. 
Dwuznaczność fotografii, jej rozpięcie pomiędzy realizmem 
a kreacją m.in. na podstawie archiwalnych zdjęć pamiątko-
wych, dostrzegła Katarzyna Oczkowska z Polskiej Akademii 
Nauk. Do dyskusji o autorytecie fotograficznej typologii wy-
branych artystów zachęcał w swoim referacie mgr Błażej 
Filanowski, a o zamierzonej prowokacji twórczej oraz od-
działywaniu na emocje widza wspomniała dr hab. Agniesz-
ka Kampka. Magister Tomasz Wiech w swoim wystąpieniu 
zadawał pytania o wizerunek góralszczyzny i górala na zdję-
ciach przełomu XIX i XX wieku, natomiast o fotografiach 
teatralnych i ich wpływie na interpretację spektakli rozpra-
wiała mgr Katarzyna Niedurny. Manipulacją fotografii w fil-
mie fabularnym oraz jej celom swoją uwagę poświęcił mgr 
Łukasz Mieciuk. Refleksję na temat niewygodnej zależności 
pomiędzy obrazem fotograficznym a biografią jego autora 
oraz innymi czynnikami, jak czas czy miejsce jej powstania, 
podjął dr Wojciech Sternak. 

Obecność na konferencji wymienionych badaczy była 
inspiracją do ciekawych dyskusji i stworzyła możliwość 
podjęcia tematów trudnych, lecz istotnych dla lepszego 
poznania występowania zjawiska manipulacji w szeroko-
rozumianej kulturze.

Iwona Kubica  
Stowarzyszenie Fotograficzne „FotoBzik”.

29 maja 2016 roku odbyła się w Krakowie I Ogólno-
polska Konferencja Naukowa poświęcona tematowi „Ma-
nipulacji w fotografii”. Konferencja zorganizowana została 
przez Stowarzyszenie Fotograficzne „Fotobzik” oraz Koło 
Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego „Około”, stanowiąc 
wydarzenie towarzyszące programowi głównemu „Miesią-
ca Fotografii” w Krakowie. 

Celem konferencji była wymiana wiedzy i poglądów 
na tematy dotyczące zagadnienia manipulacji, szczególnie 
w kontekście fotografii współczesnej. Spotkanie miało cha-
rakter nie tylko naukowy, ale również interdyscyplinarny, 
a do udziału w nim zaproszone zostały autorytety z różnych 
dziedzin nauki i sztuki. 

Gośćmi honorowymi konferencji byli: dr Krzysztof Pi-
jarski reprezentujący Państwową Wyższą Szkołę Filmową, 
Telewizyjną i Teatralną im. Leona Schillera w Łodzi oraz dr 
hab. Izabela Trzcińska z Katedry Porównawczych Studiów 
Cywilizacji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. 

Przez organizatorów zaproponowane zostały m.in. ta-
kie obszary prezentacji tematu, jak: etyka a manipulacja – 
wokół tego zagadnienia oscylował wykład doktora Krzyszto-
fa Pijarskiego, stawiającego pytania o prawdziwość obrazu 
fotograficznego i jego treści, szczególnie w kontekście kon-
kursu World Press Photo. O charakter fotografii w kontek-
ście publikacji prasowych oraz konkursów pytała również 
w swoim wystąpieniu mgr Joanna Kinowska. Manipulacja 
natury technicznej była kwestią poruszoną m.in. przez dr 
hab. Agatę Zbylut w wykładzie poświęconym ingerencji 
artysty w obraz fotograficzny oraz przez dr Małgorzatę 
Łuczynę przywołującą dorobek artystów transmedialnych. 
Manipulacja w środkach masowego przekazu – ten temat 
w kontekście prowokacji artystycznych w social media 
podjęła mgr Magda Marta Ciereszko, natomiast o oddzia-
ływaniu kampanii reklamowych rozprawiała dr Małgorzata 
Lebda. Dodatkowo temat ten podjęły mgr Katarzyna Zolich 
oraz mgr Katarzyna Ewa Legendź poruszając m.in. kwestię 
wpływu portali społecznościowych na edycję oraz prezen-
tację zbiorów fotograficznych. 
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