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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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