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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-



Katarzyna Zolich, Katarzyna Ewa Legendź – Od Warburga do Tumblra...

25

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, 
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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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