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Wstęp

Przyszły analfabeta nie będzie człowiekiem
niepiśmiennym,
lecz niewykształconym w dziedzinie fotografii.
[…] proste odzwierciedlenie rzeczywistości
mniej niż kiedykolwiek mówi coś pewnego na
jej temat.
1

Laszlo Moholy Nagy, Painting,
Photography, Film (1927), mit
Press, Cambridge, Massachusttes 1969.

Laszlo Moholy – Nagy,
Malarstwo, Fotografia, Film ¹

Wiek XX i XXI są najlepiej widzialnymi
w historii,
oglądaliśmy i oglądamy je na fotografiach
i filmach, w newsach.
Choć mamy wrażenie że znamy i widzieliśmy
wszystko,
to nie my, a kamera, widziała to wszystko
2

David Hockney, Secret
Knowledge, http://www.youtube.
com/watch?v=hcamjfss2le (dostęp 5.10.2013).

David Hockney,
Secret Knowledge ²

Ogląd obrazów zawsze był systemem złożonych procesów odbiorczych warunkowanych zarówno przez
zależności społeczno-kulturowo-techniczne, jak i przez
zmieniające się sposoby i tempo życia. Specyfika wizualnej percepcji w niezwykle silnie kształtowała sposób
i proces powstawania obrazu, późniejszej jego dystrybucji, oraz trwania w kulturze i świadomości odbiorcy.
Dlatego też istotne wydaje się przyjrzenie się z nieco
bliższej perspektywy sposobom akomodacji obrazu –
oraz prześledzenie być może tej najbardziej kluczowej
współczesnej metamorfozy obrazowej, która dokonała
się za sprawą narodzin obrazów technicznych (wykonanych przy pomocy urządzeń generujących dane obrazowe) i przedstawienie decydujących zmian struktury
odbywające się pod ich wpływem.
Akomodacja w swojej najbardziej podstawowej
definicji oznaczać będzie „dostosowanie” się do nowych
oczekiwań i warunków zewnętrznych. Zdolność akomodacji sprawia, że świat nieustannie aktualizuje się ³. Ale
rozważając zmiany w sposobie wytwarzania obrazów,
skupiam się przede wszystkim się na akomodacji związanej z percepcją sztuki, obserwując, jak w ciągu ostatnich
sześćdziesięciu lat dostrajaliśmy naszą świadomość do
nowych obrazów, a same obrazy do zmienionych możliwości odbioru. W tym czasie mogliśmy dostrzec przyśpieszone tempo akomodacji, dokonujące się w obliczu
pojawienia się i upowszechnienia obrazów zwyczajowo
określanych jako „techniczne”, a następnie w obliczu –
coraz bardziej rozwiniętych technik reprodukcyjnych.
Wykonywane w coraz szerszym wymiarze reprodukcje
„obrazów świata” (oraz obrazów naszej indywidualnej
świadomości) zaczęto rozpowszechniać poprzez kolejne
multiplikacje. Obrazy techniczne (wykonywane i rozpowszechniane za pomocą procesu maszynowego) nie
tylko przyczyniły się do zmiany dotychczasowych społecznych funkcji, jakie pełniły obrazy, ale i umożliwiły nowy
rodzaj ich percepcji, oparty na coraz swobodniejszym
posługiwaniu się znaczeniami, jakie komunikują.
Od końca lat 60. xx wieku zaczyna się wyraźnie
wyodrębniać spojrzenie na obraz malarski w kontekście
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W wielu ujęciach akomodacja
ściśle związana jest z postrzeganiem i najczęściej używa się tego
pojęcia w odniesieniu do fizjologicznego dostrojenia układu
optycznego. Zmiana ogniskowej soczewki „nastawia” oko na
dobre widzenie z różnych odległości (na przemian dalekich
i bliskich).

4

Georges Didi-Huberman, Strategie obrazów. Oko historii 1, wyd.
Nowy Teatr/Korporacja Ha!Art,
Kraków, 2011.

fotografii. I to ona uświadamia nam zwielokrotnioną
egzystencję i ilość obrazów. Coraz więcej twórców rein
-terpretuje rolę reprodukcji technicznej, możliwość
przeniesienia obrazu na inne obszary, niezwiązane w tak
jednoznaczny sposób z jego użytkową funkcją. Dzieło
zaczyna więc zarówno włączać w swoją formę obrazy
zapożyczone z zewnątrz, jak i samo prezentować się
w zewnętrznych, pozaartystycznych kontekstach. Dokonujące się w tym czasie oddzielenie obrazu od oryginału
(umożliwione przez masową reprodukcję) pozwoliło
na odłączenie go od pierwowzoru (obrazu z matrycy)
i swobodne prze-noszenie w dowolne sytuacje; często
takie, w których sam oryginał nie mógłby się znaleźć.
Włączenie widoczności obrazu w proces masowej
reprodukcji zaowocowało nie tylko mnogością kopii, ale
przede wszystkim wykształceniem nowego spojrzenia,
coraz bardziej odległego od dwudziestowiecznego spojrzenia awangardy, choć niewątpliwie budowanego na
jej fundamentach. Działania artystów awangardy (zafascynowanych możliwością zapożyczenia przedmiotów
i obrazów z rzeczywistości, przeniesienia ich w obręb
sztuki i zestawiania na własnych zasadach) bez wątpienia były decydujące dla późniejszych koncepcji postawangardowych. Od lat 70. zaczynają one zdecydowanie
wychodzić poza dotychczasowe krytyczne dyskursy dotyczące zależności oryginał – kopia, skłaniając się raczej ku
pełnoprawnemu istnieniu reprodukcji, pozwalającemu
na coraz doskonalsze urzeczywistnienie idei Duchampowskiego ready-made i uwolnienia przedmiotu/obrazu
od artystycznego gestu, rzemiosła czy indywidualnej
preferowanej estetyki stylu.
Rozpoczęte w latach 20. xx wieku eksperymenty
techniczne związane z tworzeniem obrazu z elementów łączonych, często nazywane montażem, kolażem,
instalacją lub ready-made, zostały usankcjonowane przez
wojenny i powojenny nowy porządek, uznający „nieład
świata” 4, rzeczywistość płynną, w której każda próba
definiowania zjawisk i rzeczy pociąga za sobą relatywność ocen i sposobów percepcji. Montaż jako zabieg
formalny i określony sposób „produkcji” szybko stał
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się kluczowym medium nowoczesnego świata, będąc
wizualną odpowiedzią na coraz bardziej powszechną
dezinformację i niepewność przedstawienia. Dzisiejsza
rzeczywistość, kilkadziesiąt lat po awangardzie, w przeważającej części posługuje się opisaną powyżej metodą;
tworzymy obrazy i rzeczy poprzez zestawianie ze sobą
znaczeń i przemieszczanie przypisanych im kontekstów.
Zmultiplikowanie impulsów przy jednoczesnej przyśpieszonej częstotliwości ich upłynniania szybko zaczęło
wpływać na naszą percepcję obrazów technicznych,
a świadomość tego procesu i jego następstw pojawiła
się już w latach 30. w koncepcjach Waltera Benjamina.
W swoim przełomowym eseju zatytułowanym
Dzieło sztuki w epoce możliwości jego technicznej reprodukcji,
pochodzącym z 1936 roku, Walter Benjamin diagnozuje
zmiany zachodzące w ówczesnej percepcji poprzez przyśpieszoną dystrybucję obrazów, wynikającą z zastosowania
fotografii i technicznej reprodukcji. Filozof przytoczył
w nim słowa Paula Valéry’ego „[…] tak samo jak wodę,
gaz i prąd elektryczny, które na gest prawie niezauważalny płyną z daleka do naszych mieszkań, po to by nam
służyć – będziemy zaopatrywani w obrazy i dźwięki,
które pojawią się i znikną na najdrobniejsze skinienie, na
znak niemal” 5, pokazując, że to nie tylko przewidywana
wówczas przyszłość obrazów (dziś będąca naszą teraźniejszością), ale i bardzo trafnie określając naszą obecną
sytuację kompulsywnego niemal wywoływania ich na
żądanie, według własnych potrzeb. Benjamin zwraca
jednak szczególną uwagę na aspekt pominięty przez
Valéry’ego, który podejmuje zagadnienie zależności między „zaopatrywaniem w obrazy” a władzą – odgórną siłą,
która zarządza ich dystrybucją, decydując nie tylko komu
i kiedy je dostarczyć, ale również kontrolując czas ich
trwania i ostatecznego usunięcia z przestrzeni widzialności. Te zagadnienia wydają się szczególnie kluczowe dla
zrozumienia współczesnej rzeczywistości, nieustannie
próbującej maskować te procesy obrazotwórcze i stojące
za nimi mechanizmy kontroli i zysku. W tym przypadku
artyści stają się aktorami demaskującymi te manipulacje i przesunięcia wizualności (wraz z szeregiem
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Paul Valery, Pieces sur l’art, Paryż,
1934, cyt. za: Konrad Chmielecki,
Estetyka intermedialności, Rabid,
Kraków 2008, s. 105.

6

Walter Benjamin, Dzieło sztuki
w epoce możliwości jego technicznej reprodukcji, w: Estetyka i film,
red. Alicja Helman, Wyd. Artystyczne i Filmowe, Warszawa
1972, s. 156.

przypisanych jej w danym momencie znaczeń), a obrazy
znacznikami własnej historii swego powstania oraz sposobów późniejszego ich użycia.
W tej pracy często sięgam do koncepcji Benjamina,
który analizował bardzo szeroki ogląd świata postreprodukcyjnego, przypatrując mu się pod różnymi kątami.
Ponadto myśl Benjamina jawi się jako zaskakująco aktualna z uwagi na próbę zachowania stanowiska nieoceniającego i unikającego krytyki pewnych zjawisk i stanów
rzeczy dokonujących się we współczesnym Benjaminowi
świecie. Warto podkreślić, że nie opowiadał się on wcale
za katastroficznym spojrzeniem na reprodukcję i skutecznie unikał powszechnego wówczas poglądu mówiącego
o „śmierci oryginału” i idącego za tym – końca kultury
i sztuki. Jego koncepcja dotycząca roli reprodukcji we
współczesnym odbiorze zwracała uwagę zarówno na
zwiększone możliwości dotarcia obrazu do mas, jak
i na zanik jego aury, będący naturalną konsekwencją
oderwania obrazu od tradycji i kultu. Benjamin uważał,
że „niedostępność” i odległość obrazu wpływają na jego
wywyższenie i pożądanie – a więc to, czym w istocie rzeczy jest kultowość obrazu. Jednostkowość dzieła sztuki
i jego oryginalność (Benjaminowska aura), które przez
wieki warunkowały percepcję dzieła, współcześnie wydają
się już bezzasadne. Obrazy straciły aurę, lecz obecna sytuacja sztuki pokazuje, że nie było to ich porażką, przeciwnie, doszło po prostu do kolejnego przekształcenia formy
i redefiniowania statusu obrazu. Również aspekt „masowości” (nierozdzielnie powiązany z pojęciem reprodukcji),
oraz „[…] nastawienia rzeczywistości na masy i masy na
rzeczywistość, był dla Benjamina procesem o nieskończonej doniosłości zarówno dla myśli, jak i dla oglądu” 6.
W latach 60. i 70. xx wieku filozofia oraz krytyka
wizualna zajmujące się analizą obrazów technicznych
stały się wobec tego procesu dużo bardziej krytyczne.
Przedstawiciele szkoły kanadyjskiej: Marshall McLuhan
i Derrik de Kerckhove, a następnie filozof o czesko-brazylijskich korzeniach Vilem Flusser czy nieco późniejszy
amerykański artysta-krytyk i filozof Allan Sekula zwracali już znacznie większą uwagę na istnienie obrazu
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jako informacji, uwikłanej w odgórnie kontrolowany
obieg medialny. Traktując obraz/przekaz jako element
kulturowej teorii mediów i komunikacji, często wiązali
go również z teoriami społecznego i kulturowego funkcjonowania języka.
Analizowane w poszczególnych rozdziałach pracy
wybrane koncepcje filozoficzne pomimo różnic łączy
wiele cech wspólnych; każdy z wymienianych przeze
mnie badaczy uznaje momenty upowszechnienia fotografii, wynalezienia obrazów technicznych i digitalnych
oraz upowszechnienia ich dystrybucji poprzez reprodukcję – za kluczowe i rewolucyjne dla funkcjonowania
naszej percepcji. Zmieniająca się rzeczywistość zmusiła
nas również do przedefiniowania na nowo zastanych
kategorii sztuki. W tym kontekście mówienie o fotografii i reprodukcji w odniesieniu do malarstwa okazuje się
szczególnie ważne nie tylko w kategorii reprezentacji
i percepcji obrazów współczesnych. Istotnym aspektem
staje się także ujrzenie jej w długiej i złożonej historii malarstwa, gdzie jako zjawisko świetlne zespolone
z prymitywnym „aparatem” zwanym camera lucida 7
uczestniczy w kształtowaniu i przenoszeniu obrazów
praktycznie od xv wieku. Autor tej koncepcji, David
Hockney, sam będący artystą „malarzem”, i niejako
zawodowo „pracując z obrazami”, wielokrotnie realizował projekty badawcze oraz analityczne, dotyczące
możliwości takiego posługiwania się tym zjawiskiem
optycznym dostrzeżonym przez artystów w xv, xvi, xvii
i xviii wieku. W cyklu wykładów, książce i serii programów telewizyjnych zatytułowanych Secret Knowledge
Hockney pokazuje, w jaki sposób upewniał się w swoich
przypuszczeniach. W jednej scenie artysta prezentuje
ścianę swojej pracowni (praca nosi tytuł Great Wall,
2000), z przyczepionymi do niej pocztówkami/reprodukcjami obrazów i datami ich pierwotnego wykonania
(od średniowiecza po xviii wiek), która posłużyła mu
za model obserwacji.
Szczególnie zastanawiający wydał mu się okres
około roku 1400, gdzie wyraźnie ukazywała się granica
pomiędzy wcześniejszymi obrazami (z płaskim, często
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Inaczej camera obscura (z. łac.
ciemna komnata) – prosty przyrząd optyczny pozwalający uzyskać rzeczywisty obraz. Była
pierwowzorem aparatu fotograficznego.

8

David Hockney, Secret Knowledge, http://www.youtube.com/
watch?v=hcamjfss2le (dostęp
5.10.2013).

9

Zob. np. na prezentowanym
w filmie Secret Knowledge obrazie „pijący mężczyzna” Franza
Halsa.
10

Hockney nosi w filmie Secret
Knowledge t-shirt z tym napisem, http://www.youtube.com/
wat- ch?v=hcamjfss2le (dostęp
5.10.2013).

złotym tłem i sztywnymi postaciami), a obrazami tworzonymi od 1400 roku – dużo bardziej realistycznymi,
oddającymi światłocień i perspektywę. Hipoteza Hockneya mówiąca o wykorzystaniu przez malarzy camera
lucida (znanej w polskiej terminologii jako camera
obscura), zostaje udowodniona poprzez dokładniejszą
analizę poszczególnych obrazów (Van Eycka, Lorenza
Lotto, Masaccia, Carravagia, Vermeera, Halsa, Ingresa…)
oraz doświadczalne odtworzenie procesu twórczego,
które Hockney wykonał w studiu filmowym w Hollywood przy pomocy kilku statystów, wiedzy historyczno-technicznej i wskazówek Lhavlesa Falco, specjalisty
od konstrukcji maszyn optycznych. Odtwarzając kompozycję wybranych obrazów, sytuowali je oni w mocno
oświetlonym pomieszczeniu znajdującym się przed
zaciemnioną salą, wewnątrz której znajdował się artysta. Niewielki otwór znajdujący się pomiędzy planem,
a wyciemnioną pracownią, stawał się prostą „maszyną”
transponującą obraz wyświetlany „do góry nogami”
na płótnie znajdującym się w ciemni. Hockney udowadniał, jak szybko artyści podchwycili taką metodę,
radząc sobie coraz lepiej z przypisanymi temu procesowi
zniekształceniami obrazu (odwrócenie horyzontalne
i wertykalne, ostrość punktu centralnego, nieostrość krawędzi) poprzez zastosowanie soczewki (w przybliżeniu
ok. 1540 roku8), zaznaczanie poszczególnych punktów
czy stosowanie manekinów.
Tezę Hockneya zdaje się potwierdzać nie tylko
kontrastowe światło widoczne w większości obrazów
czy wyraźne kontury całości kompozycji, ale również
odnalezione w wielu z nich świadectwa tego zniekształcenia (leworęczni pijący i piszący na wielu obrazach
z tamtych czasów 9). Według artysty camera obscura
nie jest maszyną-aparatem i jako narzędzie nie mogła
pozostawić po sobie bezpośrednich śladów – w myśl
hasła optics don’t make marks ¹0. David Hockney okazuje
się postacią ważną w temacie współczesnej akomodacji
obrazu również z uwagi na własną praktykę artystyczną,
rozciągającą się od lat 70. do dziś i obrazującą, w jaki
sposób można konstruować nowe obszary malarstwa
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David Hockney, Great Wall, 2000
http://www.artrenewal.org/articles/2004/
Hockney/yoder1.php, (dostęp 18.09.2013)
Through the looking glass. Further adventures in opticality with David Hockney,
Lawrence Weschler, za: http://www.believermag.com/hockney/lookingglass/index.
html, dostęp 25.11.2016

Rozdział 2

„Sztuka współczesna nie pozwala na
rozpatrywanie swych uwarunkowań
materialnych w kategoriach tworzyw
artystycznych. Po pierwsze – wprowadziła
całkiem nowe tworzywa, które zgodnie
z teorią tworzyw artystycznych powinny
stanowić podstawę narodzin nowych języków.
Tworzywa mieszane (we wszystkich sztukach
plastycznych), które krytycy nazywają
„odpadkami współczesnej cywilizacji”,
spowodowały dodanie elementu materii
do tradycyjnych komponentów obrazu
(linia, barwa). Materiałem staje się więc
„natura nowoczesna”, tj. seryjne wytwory
przemysłowe i ich odpadki”.
92

Alicja Helman, Sztuka i rzeczywistość. Przedstawianie a reprodukcja, w: Sztuka, technika, film, waif,
Warszawa 1970.

Alicja Helman,
Przedstawienie a reprodukcja 9²

W rozdziale tym zajmę się pokazaniem różnych aspektów
technicznych dzieła opartego na obrazach reprodukowanych. „Akomodacja obrazu” odbywa się poprzez dwa
główne mechanizmy warunkujące proces produkcyjny
(które kształtują dzieło tak pod względem formalnym,
jak i kontekstualnym), jak i przez czynniki odbiorcze ulegające transformacji w rzeczywistości postreprodukcyjnej.
Pisząc o formalnym aspekcie appriopriation art (sztuki
przyswojenia, zawłaszczenia) przedstawię pokrótce
najważniejsze uwarunkowania techniczne, które na nią
wpłynęły, przypatrując się elementom historii tego nurtu
od czasu, gdy pojawiły się pierwsze działania appriopriation (nieskategoryzowane jeszcze i nienazwane w ten
sposób 9³). Część tej analizy dotyczyć będzie montażu
oraz ready-mades, które w postmodernizmie przedefiniowały status kopii i oryginału, poszerzając i na nowo
ustanawiając ramy definicji sztuki. Obecnie kwestia oryginalności wydaje przesuwać się na dalszy plan 94, ustępując
miejsca np. autoreferencyjnym relacjom obrazowym czy
też usytuowaniem obrazu w kontekstach społecznych.
Z chwilą gdy fotografia przestała być odpowiedzialna za przedstawianie świata, jej problemy zaczęły
dotyczyć szeroko pojętej refleksji kulturowej. Posługiwano się nią w badaniach socjologicznych, w antropologii kulturowej, etnografii, zaczęła też odgrywać coraz
to ważniejszą rolę w studiach miejskich, mapowaniu
i dryfowaniu po zurbanizowanej przestrzeni. Jednocześnie wypełniała funkcje propagandowe, reklamowe
czy te związane z rozrywką, wspierając swoją obrazową
precyzyjnością konkretne idee czy też produkty. „Zastosowanie kolażu i montażu ujawniło dwuznaczny status
fotografii – z jednej strony reprodukowała bowiem rzeczywistość, z drugiej – konstruowała całkowicie nowe
znaczenia” 95. Gregory L. Ulmer nazywa nawet fotografię
maszyną kolażu, uważając, że „fotografia selekcjonuje
i przenosi fragment wizualnego continuum do nowego
układu” 96 (zmieniając kontekst każdego medium sztuki,
w którym się pojawia). Skutki pojawienia się we współczesnej sztuce obrazów fotograficznych były poważniejsze niż się początkowo wydawało. Analizując je w eseju
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Alicja Helman, Przedstawienie
a reprodukcja, w: Sztuka, technika,
film, red. A. Helman, waiF, Warszawa 1970, s. 140.
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Appriopriation art pojawia się
w różnych kontekstach już w latach 60. xx wieku, refleksję na
ten temat znajdziemy choćby
w tekstach Claire Bishop czy Artura Danto, poświęconych sztuce
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Na montażu i przedmiotach gotowych bazowały m.in. działania
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Gregory Ulmer, O przedmiocie,
cyt. za: Marianna Michałowska,
Niepewność przedstawienia,
Rabid, Kraków, 2004, s. 30, 31.
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B. Brecht, Journal de travail,
cyt. za: Georges Didi-Huberman,
Strategie obrazów. Oko historii
1, Nowy Teatr / Korporacja Ha
-!Art, Kraków 2011, s. 96.

Sztuka i rzeczywistość. Przedstawienie i reprodukcja
Alicja Helman zauważa, że należy: „[…] widzieć je jako
wycinek procesu szerszego, ogarniającego całą sztukę,
która tworzenie podobizn rzeczy, zastąpiła demonstracją samych rzeczy lub ich ekwiwalentów. […] miejsce
tradycyjnej twórczości zajęło bowiem znajdowanie, […]
które odbiło się na samej terminologii interesujących
nas zjawisk bezpośrednio lub pośrednio” 97. Zjawiska,
o których pisze Helman, to praktycznie ostatnie stulecie
historii sztuki, z rozmaitymi działaniami awangardowymi i postawangardowymi. Z drugiej strony jednak
współczesne wykorzystanie w sztuce obrazów fotograficznych i reprodukcji wskazuje, że w dalszym ciągu
obrazy są równie atrakcyjne i pociągające dla artystów
i odbiorców. Owo znajdowanie obecne jest dziś niemal
w każdej formie sztuki (malarstwie, instalacji, site-specific, projektowaniu) stawiając appriopriation jako wypadkową znacznej liczby kierunków na jej polu (większości
izmów awangardy i postawangardy). „Znajdowanie”
nieodłącznie wiąże się z pojęciem ready-mades (użyciem znalezionego, gotowego przedmiotu) i montażu
(np. filmowego czy muzycznego cięcia i zestawienia
materiału), dwoma ideami techniczno-koncepcyjnego
tworzenia, w oparciu o które tworzona była znaczna98
część sztuki ostatniej dekady. Koncepcja montażu niezmiennie łączy się z wcześniejszym demontażem – rozbiciem treści i obrazów zastanych w celu utworzenia
nowej całości. Rozpoznając tę systemowość zarówno
w działaniach sztuki, jak i w utworach literackich czy
filmowych, można śmiało stwierdzić, że stały się one
rozwiązaniem w pewnym sensie ponadczasowym.
Egalitarność elementów składowych oraz kontekstów
zewnętrznych (przynależnych tak do kultury „niskiej”,
jak i „wysokiej”) i dialektyka ich form stanowiła rewolucję w sztuce xx i xxi wieku, stając się „jedyną szansą na
ukierunkowanie się w myśleniu poprzez konfrontację
różnych punktów widzenia na tę samą kwestię” 99. Ten
relatywizm oglądu zrodził w pewien sposób również
multiplikację formy – wielość kolejnych reprezentacji
miała na celu odsłonięcie istoty procesu przenoszenia/
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kopiowania znaczeń, jak i ich coraz większej mobilności
i niezależności, którą nabyły za sprawą reprodukcji.
Przełomowy moment nastąpił w latach 20. ubiegłego wieku, kiedy to awangarda (surrealizm, dadaizm,
konstruktywizm) zauważyła, że „działanie sztuki polega
już raczej na badaniu osobliwości niż indywidualności” ¹00. To, co niezwykłe może mieścić się w każdym
fragmencie świata, może być unaocznione i reprezentatywne dla wielu współczesnych idei. „Oryginalność”
przestała być nadrzędnym zadaniem sztuki, a sam artysta
mógł od tej pory również funkcjonować jako kurator
prezentujący rozmaite, osobliwe stany rzeczy. Georges
Didi-Huberman w swojej książce Strategie obrazów (analizując twórczość Brechta właśnie pod kątem montażu)
zauważył, że proces ten opiera się na „zderzeniu” tych
osobliwości z wieloma innymi, „[…] na stworzeniu
za pomocą montażu całego świata heterogeniczności
zespolonych, ale skonfrontowanych” ¹0¹.
Szybko koncepcja ta została przyswojona przez
artystów – ją właśnie Moholy-Nagy nazwał „zorganizowanym nieładem”, a Raoul Hausman opisał jako „dialektykę form” ¹0². Ta bliska również Benjaminowi koncepcja
dialektyki radykalizuje „montaż” jako formę pomocniczą
także dla epickiej narracji, zaś Ernst Bloch nazwał montaż „przewrotną zabawą o zabarwieniu dadaistycznym,
surrealistycznym czy anarchistycznym” ¹0³. Jednocześnie
zwraca on uwagę, że „nie obywa się on bez prawdziwej
pracy archeologicznej, której celem jest wydobycie tego,
czego wzrok nie zauważa. […] pozorna przypadkowość
montażu elementów heterogenicznych nie obywa się
bez interpretacji głębokich relacji: zmiennym zjawiskom
na powierzchni towarzyszy badanie głębi” ¹04. Układanie
różnic i rozmieszczanie rzeczy nabrało w latach 20. i 30.
xx wieku znamion zabawy psychoanalitycznej – kiedy to
zaczęto w wyrafinowanym łączeniu przedmiotów i obrazów doszukiwać się potwierdzeń freudowskich teorii.
Odbicie takiego stanu opisuje Benjaminowska
teoria Alegorii, którą zrehabilitował i uczynił jedną
z ważniejszych strategii artystycznych i narzędzi interpretacyjnych. Benjamin określał strategię alegoryczną
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op. cit., s. 96.

102

Ibidem.

103

Ibidem, s. 92.

107

104

Ibidem.

Vilém Flusser, Ku filozofii fotografii, op. cit., s. 27.

jako „destrukcyjno-kreacyjną” ponieważ „działalność alegoryka niszczy znaczenie przedmiotu, ale też dokonuje
rekonstrukcji nowych wymiarów” ¹05. Według filozofa
– alegoria nie naśladuje, ale „odsyła do czegoś”, „jest nieciągła i sprzeczna między znakiem lub obrazem, a jego
znaczeniem” ¹06. To właśnie gra z przytoczoną powyżej
nieścisłością wydaje się niezmiennie inspirować działania sztuki – zarówno w kontekście awangardowym
(Magritte – Ceci n’est pas une pipe), jak i postawangardowym (Sherrie Levine, Louise Lawler). Pokazując autoreferencyjność obrazu (a nie po prostu „reprezentując”
rzeczywistość) artyści używają tytułów jako dopełnień
i kierunkowskazów, mających prowadzić widza w rejony
określonych interpretacji. Deszyfracja tych kodów była
w miarę prosta w tradycyjnych obrazach, gdzie artysta
znajduje się pomiędzy obrazem a znaczeniem. Opracowując obrazowe symbole w swojej głowie przenosi je
na powierzchnię płótna. Aby rozszyfrować obrazy tego
typu, rozszyfrować należało kod, jaki powstał w głowie
malarza. Inaczej miała się sprawa z obrazami technicznymi, gdzie „pomiędzy obraz a jego znaczenie wsuwa się
dodatkowy czynnik (w postaci aparatu fotograficznego
oraz operującego nim człowieka): „[…] jednocześnie
nie wygląda na to, aby ten zespół aparat – operator zrywał ogniwo łańcucha pomiędzy obrazem a znaczeniem.
Przeciwnie, znaczenie zdaje się wnikać do pośrednika
z jednej strony (input), by wypłynąć z drugiej (output),
samo zaś przechodzenie […] zostaje utajone: pośrednikiem jest bowiem czarna skrzynka. […] Dlatego krytyka
obrazów technicznych powinna dążyć do rozjaśnienia jej,
stworzenia pewnego rodzaju instrumentów krytyki” ¹07.
Flusserowske postrzeganie obrazów technicznych
(sterowanych ukrytymi za nimi programami) wydaje
się podążać za McLuhanowską koncepcją, że w samym
medium kryje się już jakieś znaczenie. Jego odkrycie
jest również uwidocznieniem kierujących nim systemów sterujących czy programujących dane medium na
określone czynności użytkownika. Nowe instrumenty
krytyki nie powinny więc opierać się na podważeniu
estetycznej natury dzieła (gdyż jak pisze Flusser w innym
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Christopher Williams, Miko smiling, wydruk
1/10 sztuk, 2005 Kodak Three Point Reflection Guide http://www.artnet.com/magazineus/reviews/davis/davis2-24-06_detail.
asp?picnum=9 (dostęp 10.09.2013)
Christopher Williams, Corn, wydruk Kodak
Three Point Reflection Guide, 2003 http://
www.secession.at/art/2005_williams-r-r_e.
html (dostęp 10.09.2013
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