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Fotografia ako dôležitý prvok spoznávania kultúry
Photography as an important element of learning about culture
Priestor pre tvorivú prácu spojenú s využívaním fotografie je v súčasnej
pedagogickej realite pomerne rozsiahly. Ide o rôzne aktivity spojené s tvorbou
fotografie, ako aj činnosti zamerané na prácu s konkrétnou historickou
fotografiou s duchovným, najčastejšie antropologickým alebo materiálnym
odkazom. Pre činnosti tohto druhu sú najvhodnejšie fotografie historické
zachytávajúce určitú dejovú líniu spojenú s prezentáciou národného a ľudového
umenia vo všetkých tematických oblastiach. Práve pozornosť zameraná na
tradičnú ľudovú kultúru je v súčasnom technickým pokrokom poznačenom
priestore veľmi dôležitá. Plní tiež nezastupiteľne miesto v súčasnom výchovno-vzdelávacom procese. Tento rozmer poznávania kultúry je výrazne aktuálny
práve dnes, kedy sa formuje a vytvára aj nová európska identita. Je nevyhnutné,
aby kultúrnu základňu spoločenstva vytváralo aj kultúrne ľudové bohatstvo
jednotlivých štátov. Práve ľudové umenie je v tomto kontexte nosným
fundamentom kultúrnych a morálnych hodnôt daného národa1.
Poznanie histórie a historických artefaktov je neodmysliteľnou súčasťou
základného vzdelania každého jednotlivca. Je vhodné, ak je dieťaťu už
v predškolskom veku so zreteľom na veku primerané schopnosti ponúkaná
základná informácia o histórií a historických pamiatkach. Dieťa/žiak sa
1

Por. ORDON U., PĘKALA A., Walory folkloru w edukacji społecznej. 50-lecie Zespołu Pieśni
i Tańca „Śląsk” im. S. Hadyny, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie, Częstochowa
2003, s. 9.
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s históriou stretáva v rôznych rozprávkach, resp. príbehoch, v ktorých je často
vykreslený život, kultúra či tradície dávnych čias. Tieto prvé kontakty s históriou
sú nevtieravou motiváciou a nosným fundamentom pre kontinuálne rozvíjanie
záujmu o dejiny všeobecné, či národné v celom výchovno-vzdelávacom procese,
či už v primárnom alebo neskôr v sekundárnom vzdelávaní.
Stretnutie s históriou nám môžu sprostredkovať aj historické pamiatky,
múzeá, skanzeny, galérie, sakrálne pamiatky, historické mlyny, či pamätné
domy významných osobností. Pre tvorivú prácu sú však mimoriadne podnetné
aktivity spojené s obsahovou a tematickou analýzou jednotlivých historických
fotografií. Tieto činnosti sú aktuálne práve vtedy, ak sa návšteva tej ktorej
inštitúcie či zariadenia nedá uskutočniť.
Kultúrnosť každého národa sa prejavuje i poznaním jeho etnokultúrnych
tradícií. Preto organickou súčasťou výchovy a vzdelávania na všetkých typoch
a stupňoch škôl počnúc predškolským vzdelávaním by malo byť oboznamovanie
s ľudovými tradíciami v prejavoch hmotnej, ale aj duchovnej kultúry2.
Tradičná ľudová kultúra vytvára výrazný priestor pre možnosti utvárania
kladných hodnôt k zachovávaniu kultúrneho dedičstva, ktoré je jedným
z najdôležitejších konštruktov národnej identity.
Napodiv dnešnému voľnomyšlienkárskemu, často na podklade rôznych
alternatívnych pohľadov obohatenému vnímaniu výchovy, je dobré poukazovať
v rámci výchovy dieťaťa na hodnotu tradície. Dalo by sa povedať, že vnímanie
tradícií sa stáva zdrojom istoty, o ktorú je možné sa oprieť resp. z nej
vychádzať3.
Štátny pedagogický ústav v Bratislave v tejto súvislosti pripravil prierezovú
tému Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra ako súčasť Štátneho
vzdelávacie programu ISCED 1 (bližšie pozri www.minedu.sk). Cieľom
zaradenia prierezovej témy Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra do
vyučovania je motivovať žiakov získavať, rozvíjať a utužovať svoje postoje
k morálnym hodnotám ako sú vlastenectvo, národná identita, kresťanské
tradície. Pomocou prierezovej témy žiaci získajú vedomosti o minulosti
a súčasnosti svojho kraja, regiónu, Slovenskej republiky s cieľom vytvárania
pocitu hrdosti na svoje dejiny, kresťanskú a tradičnú ľudovú kultúru, prírodné
krásy. Je to dobrá forma nielen na spoznávanie, ale aj na ochraňovanie
a zveľaďovanie kultúrneho dedičstva našich predkov. Uvedená prierezová téma
sa skladá z dvoch navzájom prepojených častí: regionálna výchova a tradičná
ľudová kultúra. Regionálna výchova je zameraná na poznanie regiónu, pričom
veľkosť regiónu si volí škola. Môže to byť región obce, okresu, kraja alebo aj
celé územie Slovenskej republiky4.
2

3
4

ČELLÁROVÁ L., Ľudové tradície a remeslá na Slovensku a ich využitie v štúdiu učiteľstva
1. st. ZŠ, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica 1997.
JURČOVÁ Z., Esperienza e narrazione nello svelamento del senso, A.F. Roma, Roma 2009.
Návrh zabezpečenia výučby vlastenectva, vrátane národných a kresťanských tradícií ako
systém výučby, 2010.
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Regionálna výchova je v tomto kontexte nosným fundamentom kultúrnych
a morálnych hodnôt daného národa. Záujem o tradičnú ľudovú kultúru, ktorá je
nosnou obsahovou náplňou regionálnej výchovy, ponúka výrazné a inšpiratívne
možnosti utvárania kladných vzťahov k zachovávaniu hodnôt historických,
kultúrnych a národných. Nosnou dejovou líniou plynulého rešpektovania
a prijímania ľudovej kultúry môže regionálna výchova zabezpečiť v edukačnom
procese správnu cestu výchovy k úcte k národu a jeho tradíciám.
Ľudovú kultúru možno charakterizovať ako systém akumulovaného
poznania, vzorov správania a materiálnych i nemateriálnych produktov ľudskej
činnosti prenášaných z generácií na generáciu v špecifickej sociálnej vrstve
globálnej spoločnosti, označenej ako ľud5. Môžeme ju obsahovo rozdeliť na
materiálnu a duchovnú ľudovú kultúru.
Fotografie6 nám slúžia ako prostriedok pri porovnávaní života v minulosti
a dnes, pričom môžeme porovnávať stavby, vybavenie kuchyne, domácností,
odev a pod. Fotografiu vytvára človek, aby ju následne vnímal resp. pozoroval
iný človek7. Jednou z tvorivých aktivít je napr. vytvorenie zaujímavých otázok
k vybraným fotografiám za určitý čas. Touto činnosťou sa rozvíja pozorovací
talent pri analýze námetu zobrazeného na fotografii. Rozvíja sa tvorivosť
a následne pohotovosť reagovať na daný podnet.
Pri práci s historickou fotografiou si môžeme všímať materiálne resp.
duchovné zázemie, ktoré je prítomné na samotnom obrázku. Ide o:
— pozorovanie a následne predstavenie spôsobu odievania, spôsobu zdobenia
a skrášľovania tela (účes, módne doplnky, šperky bižutéria), všetko nám
predstavuje kultúru a estetiku danej doby resp. spoločenskej vrstvy (il. 1);
— pozorovanie a následne predstavenie bytovej kultúry, prostredia, v ktorom je
vizuálne zachytená daná postava resp. niekoľko postáv – figurálna
kompozícia. Tieto prvky si všímame pri fotografiách portrétových;
— pozorovanie a následne predstavenie mestskej dobovej resp. ľudovej
architektúry, prírody a pod. V tejto rovine si všímame interiérové resp.
exteriérové prostredie, ktoré vytvára kulisu figurálnej kompozície alebo
jednotlivca;
— porovnávanie jednotlivých historických fotografií so súčasnosťou.
5

6

7

RATICA D., Ľudová kultúra. In: Botík, J. a kol. 1995. Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska I,
VEDA, Bratislava 1995.
Fotografiu môžeme charakterizovať ako obraz ktorý je vytvorený svetlom a následne
chemickým spracovaním svetlocitlivých, tzv. fotografických materiálov. Por. MORVAY G.
a kol., Fotolexikon, Alfa, Bratislava 1988. Z výpovedného hľadiska môže byť fotografia aj
jednoduchým záznamom resp. konštatovaním skutočnosti najmä ak ide o fotografiu
zachytávajúcu skutočnosť aj v jej prirodzených farbách alebo ju môžeme vnímať ako Estetický
odraz skutočnosti, ktorý sa prejaví v umelecky účinnom diele, nesúcom pečať a zámer svojho
druhu. Bližšie por. GREGOROVÁ A., Fotografická tvorba. Náčrt estetiky a teórie umeleckej
fotografie, Osveta, Martin 1972.
ŠMOK J., Za tajomstvami fotografie, Osveta, Martin 1975.
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Pre prácu s fotografiou je možné v rámci interdisciplinárnych vzťahov
využívať receptívnu a aktívnu výtvarnú prácu. Pre výtvarne aktivity je vhodné
dotvárať farebné varianty a kompozíciu najmä pri čiernobielych fotografiách.
Využívať tiež možno rôzne výtvarné techniky, či už klasické formou rôznych
koláži alebo súčasne s využívaním informačných technológií.
V nasledujúcej tabuľke (tab. 1) uvádzame návrh zaradenia prvkov
regionálnej výchovy so zameraním na vizuálnu antropológiu v edukačnom
procese v primárnom vzdelávaní podľa jednotlivých vzdelávacích oblastí
v Štátnom vzdelávacom programe pre 1. stupeň základných škôl (ISCED 1).
Tab. 1. Prvky regionálnej výchovy so zameraním na vizuálnu antropológiu uplatniteľné vo
vzdelávacích oblastiach Štátneho vzdelávacieho programu pre 1. stupeň ZŠ (ISCED 1)
Isced 1
Vzdelávacia oblasť

Predmety

Slovenský jazyk
a literatúra
Jazyk a komunikácia
Cudzí jazyk

Umenie a Kultúra

Človek a hodnoty

Návrh na možné zaradenie prvkov regionálnej
výchovy v štátnom vzdelávacom programe
isced 1
Rozvíjanie komunikatívnych a čitateľských
kompetencií – poznávanie vlastného jazyka,
ktorý možno chápať i ako znak národnej
a individuálnej identity. Vytváranie textu k
jednotlivým fotografiám.
Poznávanie spôsobu života ľudí v iných
krajinách, ich krajinu, ako aj ich kultúrne
tradície s následným porovnávaním
s vlastnými regionálnymi podmienkami.

Výtvarná výchova

Umelecké vyjadrenia žiakov na tému
slovenského kultúrneho dedičstva so
zameraním na región, chápať význam
kultúrnych a umeleckých pamiatok.
Spoznávať krásu ľudového umenia.
Podnety z fotografií. Tvorby koláže a montáže
z fotografií. Možnosť dopĺňania časti
fotografií prostredníctvom kresby, maľby,
grafiky, reliéfu. Výtvarne reakcie na pamiatky
v obci. Výtvarne hry s fotografiou. Vytváranie
dejovej línie prostredníctvom dramatizácie
inšpirovanej vizuálnym objektom.

Náboženská výchova

Rozvíjanie pochopenia a tolerancie vo vzťahu
k iným národnostiam a konfesiám, formovanie
identity človeka a jeho hodnotovej orientácie
rozvíjanie kresťanských tradícií. Nácvik
Betlehemskej hry a Hry o sv. Dorote
prostredníctvom pozorovania
fotodokumentácie.
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Pre tvorivú prácu s fotografiou sú mimoriadne vhodné snímky popredných
slovenských autorov ako napr. Martin Martinček8 a Karol Plicka9, ktorí vo
vizuálnej antropológii zastavajú fundamentálny post. Vo svojej tvorbe, ktorá je
citlivou prezentáciou slovenského ľudu zachytávajú dedičstvo prevažne
duchovnej kultúry Slovenska. Samozrejme popredné miesto zastávajú rodinné
historické fotografie zachytávajúce udalosti, predmety, osoby či samotnú ľudskú
činnosť. V samotnej fotografii zachytávajúcej rôzne udalosti duchovnej kultúry
je dôležitá tiež voľba okamihu expozície10. Výrazné je to pri zaznamenávaní
rôznych pohybov, najčastejšie pri ľudovom divadle či ľudovom tanci (il. 2).
Vizuálna tvorba sa v edukačnom priestore ľahko uplatňuje v dôležitých
medzipredmetových vzťahoch. Vo väčšine vyučovacích predmetov v primárnom
vzdelávaní sa ponúka možnosť uplatnenia ľudovej kultúry pri jednotlivých
edukačných témach počas celého školského roku. Vzhľadom na súčasné
možnosti integrácie moderných technológií do edukačnej praxe je možné využiť
aj multimédiá11. Za najvhodnejší však môžeme považovať vyučovací predmet
výtvarná výchova. Spoznávaním ľudového umenia prostredníctvom skúmania
starých fotografií, ktoré môžeme považovať za dôležitý príklad výtvarnej
inšpirácie sa u detí vytvára aj potrebný vzťah k národu, histórii a a kultúrnej
rôznorodosti.

Literatúra
BLAHÚTOVÁ, D., MACKO, J., STOLLÁROVÁ, N., Multimedia Elements in
Biology and Chemistry Education, „Informatologia” 2011, No. 4 (2011),
p. 353–354.
ČELLÁROVÁ, L., Ľudové tradície a remeslá na Slovensku a ich využitie
v štúdiu učiteľstva 1. st. ZŠ, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica 1997.

8

9

10
11

Narodil sa 30. januára v Liptovskom Petre. Zomrel 2. mája 2004. v Liptovskom Mikuláši.
Vstup tohto fotografa bol pre československú fotografiu mimoriadne rozhodný a okamžitý. Za
krátke obdobie vytvoril osobité dielo. Z hľadiska historického priniesol do priestoru výtvarnej
fotografie nové chápanie a znaky fotografie ako výtvarného média. Bližšie por. MATUŠKA A.,
MARTINČEK M., DVOŘÁK K., Vrchári, Osveta, Martin 1975, tiež por. MARTINČEK M.,
PAUER M., Ako sa krúti svet, Slovart, Bratislava, tiež por. MARTINČEK M., Čas slnka,
Vydavateľstvo Matice slovenskej, Martin 2000.
Narodil sa 14. októbra 1894 vo Viedni. Zomrel 5. mája 1987 v Prahe. Stála expozícia jeho
tvorby je nainštalovaná v Národopisnom múzeu v Martine – Múzeu Karola Plicku v Blatnici.
Predstavuje nám popredného slovenského fotografa, hudobníka, muzikológa, režiséra zberateľa
ľudových tradícií a folklóru.
ŠMOK J., Za tajomstvami fotografie, Osveta, Martin 1975.
BLAHÚTOVÁ D., MACKO J., STOLLÁROVÁ N., Multimedia Elements in Biology and
Chemistry Education. „Informatologia” 2011, No. 4 p. 353–354.
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Summary
The paper gives an overview of activities and actions to discover cultural heritage through the
work with historical photographs. The work focuses on the field of contemporary educational reality with attention to the place of art in the primary education. Thematic context of the paper is
made with regard to ISCED 1.
Keywords: Photograph, folk culture, folk art, art, educational program.

Il. 1. Sviatočný odev – žena z Abrahamoviec
(foto: archív rodiny Tomaškovičovej-Regecovej)

Il. 2. Tanec – Ovčí vzdych (foto: archív rodiny Kandráčovej)
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Fotografia jako okno, okno w fotografii
Photography as a window, the window in the photo
W latach siedemdziesiątych amerykański fotograf, historyk i krytyk John
Szarkowski użył w odniesieniu do fotografii dwóch metafor – lustra i okna. Sposób fotografowania przybiera – według tego autora – dwie formy. Metafora lustra obejmuje te dokonania, które są wyrazem osobistej wrażliwości twórców,
projektują oni swoje wizje na przedmioty, zjawiska zewnętrzne, metafora okna
zaś wskazuje na te, które uosabiają postawy w pewien sposób badawcze – eksploruje się świat zewnętrzny w całej jego obecności i realności. Tezy Szarkowskiego odnosiły się do zjawiska historycznego – fotografii amerykańskiej lat
sześćdziesiątych. Figury okna i lustra zakładały dychotomiczny podział na fotografię subiektywną i obiektywną. Oczywiście możemy wymienić wiele innych
opozycji wiążących się z podejściem do fotografii: piktorialna/faktualna, inskryptywna/deskryptywna, imaginacyjna/dokumentacyjna itd. Podziały owe, jako absolutne, są oczywiście nie do utrzymania, wskazują natomiast na rozmaite
konwencje leżące u podstaw postrzegania i rozumienia medium fotograficznego
– zarówno jako materii, w której pojawia się obraz1, jak i wypadkowej spotkania
fotografa z pewną rzeczywistością widzialną, czyli reprodukowania/obrazowania. Konwencji nie należy jednak mylić z arbitralnością, w sensie dowolności.
U podłoża konwencji leżą podświadome i świadome, społecznie ugruntowane
rozmaite wierzenia i koncepcje organizujące wiedzę, postawy, uczucia i działania2. Konwencji odpowiada słowo habitus, jak zwraca uwagę Michel Maffesoli
1
2

Por. H. Betling, Antropologia obrazu. Szkice do nauki o obrazie, Universitas, Kraków 2007.
Por. Ch.S. Peirce, The Essential Peirce: Selected Philosophical Writings, (EP), N. Houser,
C. Kloesel, The Peirce Edition Project (red.), Indiana University, Bloomington, 1992–98;
P. Bourdieu, Zmysł praktyczny, Wydawnictwo UJ, Kraków 2008.
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„Tomistyczne pojęcie habitus kładzie nacisk na stosunek między słowami habit
(strój, ubranie), habitude (zwyczaj, nawyk, przyzwyczajenie), ich umiejscowienie przestrzenne, czyli wszystko, co podkreśla relację utrzymywaną przez jednostkę z jej otoczeniem – czy będzie ono naturalne, czy społeczne”3. Wszelkie
kwestionowanie, podważanie zastanych konwencji odbywa się w ich ramach,
poprzez wprowadzenie ich do gry zaprzeczenia, uwypuklenia; jest nim często
praktyka artystyczna. Bywają też konwencje świadomie użyte w procesie perswazji symbolicznej – wiążą się z nimi pytania o to, jakich obrazów, słów użyć,
by posiadały moc w świecie, w którym są wypowiadane/ukazywane. Krótko
rzecz ujmując, oznacza to konstruowanie znaczeń, nadawanie sensu pewnym
działaniom, określanie horyzontów, w których przedmiot może ukazać się
w swoich interpretacjach. Dla nas tym przedmiotem jest metafora fotografii jako
okna i motyw okna na zdjęciach.
Znakomity niemiecki socjolog Georg Simmel napisał w eseju Most i drzwi,
że przyrodzone człowiekowi jest łączenie i rozdzielanie, zabieg, który odbywa
się w taki sposób, że jedno jest zawsze warunkiem drugiego: „W każdej chwili
jesteśmy istotami, które rozdzielają to, co powiązane, albo łączą to, co rozdzielone, zarówno w sensie bezpośrednim, jak symbolicznym, zarówno cielesnym,
jak duchowym”4. Fizycznym połączeniem i jednocześnie krystalizacją połączenia jest dla Simmela droga, a przede wszystkim most, który uwydatnia, uwidacznia połączenie: „przezwycięża dystans, ukazując go w naocznej i wymiernej
postaci”5. Most ucieleśnia połączenie, natomiast figurą, w której zawierają się
zarówno połączenie i rozdzielenie, jako dwa aspekty tego samego działania, są
według niemieckiego socjologa drzwi: „Pierwszy człowiek, który zbudował chatę […] z ciągłości i nieskończoności przestrzeni wykroił działkę i ukształtował ją
w szczególną jedność zgodnie z jakimś zamysłem. Jakaś część przestrzeni została w ten sposób związana i oddzielona od reszty świata. Otóż, drzwi, które są
niejako przegubem między przestrzenią człowieka a wszystkim, co znajduje się
na zewnątrz, znoszą rozdział między wnętrznością i zewnętrznością”6. Drzwi są
granicą pomiędzy związaną przez nas przestrzenią a bezkresem tego co na zewnątrz. Pokrewne drzwiom są dla Simmela okna – jako połączenie pomiędzy
przestrzenią wewnętrzną a światem zewnętrznym. Przezroczystość okien sprawia, że ustanawiają płynną granicę pomiędzy wnętrzem i zewnętrzem, ich ograniczoność w stosunku do drzwi polega na tym, iż prowadzi prawie zawsze od
wewnątrz na zewnątrz „jest po to, by przez nie wyglądać na zewnątrz, nie po to,
by zaglądać do środka”7. Zatrzymajmy się w tym miejscu na określeniu przez
3

4
5
6
7

M. Maffesoli, Rytm życia. Wariacje na temat świata wyobraźni ponowoczesnej, Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków 2012, s. 75.
G. Simmel, Most i drzwi, Oficyna Naukowa, Warszawa 2006, s. 249.
Ibidem.
Ibidem, s. 251.
Ibidem, s. 253.
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Simmela okna jak płynnej granicy uwarunkowanej jego przezroczystością.
Można przypuszczać, że Szarkowski, używając metafory okna na określenie fotografii obiektywnej, miał na myśli właśnie ową przezroczystość pozwalającą na
reprodukowanie, a nie obrazowanie świata. Oczywiście pogląd ten w czasach
współczesnych teorii jest nie do utrzymania, jednak gdy weźmiemy pod uwagę
powszechny sposób percepcji zdjęć, ów nawyk traktowania fotografii jako reprodukcji rzeczywistości wydaje się podświadomą warstwą kultury, wbudowaną
w rutynę społeczną jako dyspozycja uczuciowa, emocjonalna. Moc oddziaływania fotografii ugruntowana jest w tejże dyspozycji. Współczesność jest bez wątpienia czasem fotografii, trudno sobie wyobrazić świat bez zdjęć – „zatrzymane
w czasie” chwile, mikrosekundy otaczają nas z wszystkich stron: plakaty, billboardy, gazety. „Pstrykamy” fotografie ważnych wydarzeń, w czasie podróży,
w miejscach, które zwiedzamy. Dookoła widzimy podane najczęściej w prostokątnych ramach obrazy poszczególnych chwil z życia ludzi, rzeczy, dziania się
zdarzeń. Oglądane na papierze wywołują westchnienia – „wygląda jak żywy”,
„jak prawdziwy” lub „jaka wspaniała pamiątka”. To powszechne odczucie –
można by stwierdzić – na poziomie banalnych wypowiedzi pozwala już jednak
odczytać niejednoznaczność – by powtórzyć za Rolandem Barthesem – skandaliczność medium, jakim jest fotografia: „Fotografia dokonuje jednocześnie niezwykłego pomieszania rzeczywistości (‘to-co-było’) i prawdy (‘to jest właśnie
to!’)”8. Swoją pozorną przezroczystość medium fotograficzne opiera na relacji
indeksykalnej pomiędzy obrazem a swoim odniesieniem.
Terminy indeks, relacja indeksykalna pochodzą z teorii semiotycznej Charlesa Peirce’a. Według tego filozofa wnioskowanie, które identyfikuje znak, relacje pomiędzy znakami, odbywa się wedle trzech podstawowych trybów: rozpoznanie może pójść w kierunku relacji indeksykalnej – wnioskowaniu o przyczynie, intencji lub współwystępowaniu; może polegać na ustanowieniu relacji ikonicznej zakładającej podobieństwo; polega wreszcie na zależności symbolicznej
określonej przez konwencje społeczne. Rozpatrując te trzy relacje znakowe,
szczególnie związek pomiędzy znakami ikonicznymi i konwencjonalnymi, Jerzy
Pelc9 wskazał na to, że nie możemy mówić w tym przypadku o absolutnych kategoriach, które się nawzajem wykluczają, ale raczej o różnych sposobach posługiwania się znakiem. Roman Jakobson zaś stwierdził: „Peirce nigdy nie dzielił znaków na te trzy klasy [ikoniczne, indeksalne, symboliczne – przyp. BM].
To są trzy bieguny, trzy kategorie i wszystkie trzy mogą być obecne w tym samym znaku”10 Rozpatrywaliśmy już konwencję i indeksykalność w odniesieniu
do fotografii, w tym miejscu należy przywołać relację ikoniczną. Ponownie odwołam się do Simmelowskiego określenia okna jako elementu, który jednocze8
9

10

R. Barthes, Światło obrazu. Uwagii o fotografii, Wydawnictwo KR, Warszawa 1996, s. 193.
Por. J. Pelc, Iconicity, Iconic signs or iconic uses of signs?, [w:] red. P. Bouissac, M. Herzfeld,
R. Posner, Iconicity: Essays on the Nature of Culture, s. 7–16, Stauffenburg Verlag, Tübingen 1986.
R. Jakobson, A Few Remarks on Structuralism, „Comparative Literature” 1976, nr 6, s. 1539.
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śnie łączy i rozdziela, wprawdzie w mniejszym stopniu niż drzwi, prowadząc
przede wszystkim od wewnątrz na zewnątrz. Okno przez swoją przezroczystość
pozwala prześliznąć się spojrzeniu, ale jednocześnie zamyka je w pewnych ramach. Obiektyw, kadrowanie, wybór ujęcia jest swojego rodzaju oknem – metafora okna dla określenia kadru fotograficznego jest już właściwie banałem. Porównanie to pozwala jednak w tym ruchu łączenia i rozdzielenia wydobyć działanie polegające na ustanowieniu relacji ikonicznej. Obecny tutaj mechanizm
konstruowania znaczeń, który jest „widzeniem jako”, wynika z identyfikacji relacji ikonicznej – jest postrzeganiem podobieństw. Z kolei podobieństwo jest rezultatem powiązania mimetycznego.
Podkreślenie poznawczego aspektu mimesis jako rozpoznania podobieństw
w świecie przeżywanym odnajdujemy w rozważaniach Waltera Benjamina. Mimesis w jego ujęciu jest zdolnością percepcyjną do dostrzegania zgodności i podobieństw strukturalnych. W przypadku fotografii chodzi o akt w procesie kadrowania, o działanie, które w „widzeniu jako” uwypukla coś, poddaje spojrzeniu. Nie mamy tu do czynienia z mimesis jako imitacją rzeczywistości, ale z rozumieniem tej kategorii jako działania konstruującego pewną rzeczywistość. Obramowanie wydobywa jedno, równocześnie skrywając inne, skupia uwagę na
pewnych elementach, z innych tworząc tło, wytwarza przestrzeń dla wizji – obrazu. W kreacji ikoniczności występuje swoista podwójność. Z jednej strony
proces mimetyczny, jako cielesna dyspozycja ugruntowana w podświadomej
warstwie kultury, projektuje jakości subiektywnego doświadczenia na przedmioty zewnętrzne: „Symboliczna reprezentacja – twierdzi Matthew Rampley – traci
swoją symboliczną jakość, rozróżnienie pomiędzy obrazem i symbolizowanym
przedmiotem znika: obraz jest przedmiotem takiej samej identyfikacji jak
przedmiot, który reprezentuje”11. Z drugiej zaś strony ruch upodobniania podąża
drogą świadomej symbolizacji, w oparciu o znajomość konwencji. W tym przypadku zachowany jest dystans pomiędzy przedmiotem a jego obrazem – możemy temu procesowi nadać miano mimesis alegorycznej. W „oknie” fotografii,
w sposobie kadrowania mamy do czynienia zarówno ze świadomością dystansu,
jak i podświadomym ucieleśnieniem.
Stosunkowo niedługi czas istnienia fotografii, jej techniczny proces powstawania, jej materialność/niematerialność wywołuje dywagacje: jaka fotografia
jest dziełem sztuki, czy fotograf jest artystą? Nie miejsce w tym tekście na ukazanie rozlicznych problemów, które pociąga za sobą samo pojęcie sztuki, we
współczesnym rozumieniu jest ono zdecydowanie kategorią historyczną, powstałą w pewnym kręgu kulturowym. Ja jestem zwolenniczką poglądu, czemu
daję wyraz w sposobie konstruowania wystaw fotograficznych, iż na uwagę zasługują te dzieła fotograficzne, których twórcy posiadają wiedzę i/lub intuicje,
11

M. Rampley, From Symbol to Allegory: Aby Warburg’s Theory of Art, „The Art Bulletin”
1997, nr 1, s. 48.
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na czym polega moc tego medium i w związku z tym potrafią jego jakości
wprowadzić w grę. Fotograficy ci mają umiejętność wydobywania napięcia pomiędzy, z jednej strony, zachowującym dystans spojrzeniem, z drugiej zaś strony, tym, co Barthes nazwał przyległością przedmiotu odniesienia, prześwitującą
ze zdjęcia konkretnością tego, co sfotografowane – przeświadczeniem, że to co
widzę, naprawdę istniało, czy istnieje. „Obraz, mówi fenomenologia, jest nicością przedmiotu. Jednak w Fotografii, jak zakładam, nie chodzi tylko o nieobecność przedmiotu; to także za jednym zamachem, na równi, fakt, że ten przedmiot
naprawdę istniał i że znajdował się tam, gdzie go widzę. To w tym tkwi szaleństwo”12. Dlatego nie chodzi po prostu o „zrobienie zdjęcia” jako jednego, unieruchomionego obrazu, ale o umiejętność ujęcia w oknie fotografii pewnej gry
obrazami, stworzenia przestrzeni dla figuracji, podążającej za indeksykalnymi
właściwościami medium.
W kontekście powyższych uwag chcę poddać analizie jedno zdjęcie
z motywem okna autorstwa częstochowskiej fotografki Elżbiety Siwik, zdjęcie
pochodzące z cyklu Przejścia nie ma. Zanim jednak przejdę do tych rozważań
konieczne jest zwrócenie uwagi na symbolikę motywu okna. Oprócz wskazań
Simmla należy wyeksponować jeszcze jeden aspekt tego symbolu, a mianowicie
jego „domowość”. Danuta i Zbigniew Benedyktowiczowie zastanawiając się nad
symboliką domu, przytaczają wypowiedź T. Kantora: „‘Wystarczą okna i drzwi,
by jakoś sklecić ten spektakl’ – pisze [on] w swym komentarzu do przedstawienia Wielopole – Wielopole, które jest wspomnieniem domu rodzinnego, a ściślej
– pokoju własnego dzieciństwa. I tak jest w istocie; te dwa elementy niezwykle
ascetycznej scenografii organizują całą otwartą przestrzeń sceny w ten sposób,
że ani przez chwilę nie ma wątpliwości, że mamy tu do czynienia z domem, który jest makro- i mikrokosmosem zarazem”13. Według zasady pars pro toto okno
może ucieleśniać „domowość”, okno zaś widziane od zewnątrz świadczy
o toczącym się „udomowionym” życiu wewnątrz budowli. Jest jednocześnie
granicą, broniącą intymności tego, co wewnątrz i otwarciem pozwalającym
na zaznaczenie toczącego się wewnątrz życia.
Przyjrzyjmy się teraz fotografii. W jej kadrze – oknie prezentuje się fragment muru. Zdjęcie wykonane jest w konwencji, która na pierwszy rzut oka sugerować może dokument – faktyczność. Ale w tym pierwszym spojrzeniu narzucają się przede wszystkim trzy elementy: ślad po oknie, teraz zamurowanym,
tworzący jednolitą płaszczyznę z murem, wyodrębniony jednak przez oznakę
w postaci framugi i parapetu; następny element to sznur na pranie z klamerkami,
na którym wisi niebieski ręcznik. Sznur z jedne strony, widocznej dla nas, zaczepiony jest o hak wbity we framugę, z drugiej zaś wyprowadza nas poza kadr,
do miejsca, którego nie jesteśmy w stanie objąć spojrzeniem; trzeci element,
12
13

R. Barthes, op. cit., s. 194–195.
D. Benedyktowicz, Z. Benedyktowicz, Dom – droga istnienia, Miejska Galeria Sztuki, Częstochowa 2009, s. 6.
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a zarazem tło procesu widzenia, to chropowaty mur ze zróżnicowaną fakturą
i rozmaitymi odcieniami szarości. Zestawienie okna, które przestało już być
oknem – śladem życia toczącego się wewnątrz, i sznura jako śladu życia na zewnątrz jest zdarzeniem wirtualnym. „Zdarzenie nazywane słowem virtus – pisze
Georges Didi-Huberman – które jest w mocy, które jest mocą, nigdy nie wyznacza wzrokowi celu, nie definiuje jednego sensu lektury. Ale to nie znaczy, że
jest pozbawione sensu. Wręcz przeciwnie – ze swej negatywności czyni rozprzestrzeniającą się w wielu kierunkach siłę i umożliwia nie tylko jedno czy dwa
znaczenia, ale całe konstelacje sensu, przypominające sieci”14. W przypadku fotografii te sieci sensu rozpięte są jednak na istniejącej w podświadomości konkretności „tego-co-było”, „to jest właśnie to” wprowadzając nas we wnętrze szaleństwa polegającego na wymieszaniu kategorii czasu, kontinuum wyznaczone
przez przeszłość (to co minęło), teraźniejszość (to co jest), przyszłość (to co się
jeszcze nie zdarzyło) ulega metamorfozie w moment tu i teraz – natychmiastowego przy-wołania, współobecności różnych czasów w owym trwaniu w jednym strumieniu świadomości. Prowadzi nas to zdjęcie w swoistym tańcu życia
ze śmiercią, ustanawia się w „widzeniu jako” w postaci doświadczenia istoty życia, którą antyczni Grecy określali jako zoé. „Zoé – stwierdza Karl Kerényi – nie
dopuszcza doświadczenia własnego unicestwienia; doznaje się jej jako niemającej kresu, jako życia nieskończonego. Zoé rządzi się nieskończonym rytmem zanikań i powrotów”15.
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Summary
In the present article the metaphor of a window with reference to photography is under analysis. Considerations have been made, first of all, from the point of view of Charles Sanders Peirce’s
semiotic theory, putting an emphasis on three main modes of the recognition of relation between
signs: indexical relations – concluding about a reason and coexistence; iconic relations – assuming
the similarity; symbolic reactions – specified by a convention.
Keywords: metaphor of a window, cropping, semiotic relations, index, icon, symbol, virtual event.
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Zysk i strata, czyli podwójne życie
fotografii reklamowej
Profit and loss, or the double life of advertising photography
W swojej Estetyce fotografii François Soulages mówi: „Każde zdjęcie jest
[…] enigmatycznym śladem, który skłania do marzeń i stanowi problem, który
fascynuje i niepokoi. Z jednej strony, chcielibyśmy wierzyć, że dzięki niemu
podmiot, przedmiot, czynność, przeszłość, chwila itd. zostaną odnalezione;
z drugiej zaś – powinniśmy zdawać sobie sprawę, że nigdy ich ono nie zwróci.
Przeciwnie, zdjęcie stanowi dowód ich zatraty i tajemniczości, w najlepszym
wypadku zaś je przeobraża. Ta iluzja odnalezienia i narzucenie straty zasilają
praktykę fotograficzną, tożsamą z faktem ich zaistnienia i ujrzenia. Ten problem
i zagadka skłaniają artystę do ich zgłębiania, zaś filozofa – do refleksji. Czyżby
więc estetyka fotografii była estetyką tego, co zostaje po stracie?”1. Jeśli tak, to
czy w tym sensie należy również traktować fotografię reklamową? Fotografię,
która uważana za najbliższą przekazowi rzeczywistości, stara się często za
wszelką cenę nadać wiarygodność niesionemu ze sobą komunikatowi zawartemu
w reklamie. Czy w tym przypadku możemy mówić także o stracie i jakiej stracie?
Nigdy wcześniej w przestrzeni, w której żyjemy, nie byliśmy uwikłani w taką mnogość obrazów, sztucznie wygenerowanych z naturalnego czy zurbanizowanego otoczenia. Setki napotykanych codziennie obrazów reklamowych niosą
ze sobą niebywałe zagęszczenie komunikatów wizualnych. I mniejsza o to, czy
zapamiętujemy je na krócej, czy na dłużej. Możemy mieć pewność, że zawsze
pozostawią w nas jakieś wrażenie, odczucie, pragnienie czy nieuświadomioną
1

F. Soulages, Estetyka fotografii. Strata i zysk, Universitas, Kraków 2007, s. 7.
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potrzebę. Ich percepcja związana jest z chwilą: chwilą, w której przejeżdżamy
obok billboardu, przerzucamy kolejną kartkę ze zdjęciem reklamowym w kolorowym czasopiśmie czy bierzemy do ręki barwną ulotkę, by za chwilę wyrzucić
ją do ulicznego kosza na śmieci. „Obrazy reklamowe przynależą chwili również
i w takim sensie, że muszą być nieustannie odnawiane i uwspółcześniane. Nigdy
jednak nie mówią o teraźniejszości. Często odnoszą się do przeszłości, zawsze
natomiast mówią o przyszłości”2 wyrokuje John Berger. Podążanie za doskonałością przekazu wizualnego powoduje, że współczesny człowiek nieodparcie
utożsamia reklamę z kontekstem fotografii. A medium to, jak inne media operujące „widzialnością”, ujawnia swoją podwójną naturę. Z jednej strony zawsze
była (fotografia) potwierdzeniem rzeczywistości i tworzyła jego obrazową reprezentację, zapis i dokumentację. Z drugiej strony jest zawsze odniesieniem do
wrażenia chwili fotografującego, doświadczaniem świata i doznaniami oglądającego zapis. Jej paradoks i dualizm ujawnia się również w kontekście subiektywnego, indywidualnego widzenia świata przez fotografa w obiektywie swojego
aparatu i konieczności pogodzenia oraz podporządkowania wyrazu artystycznego wymogom powszechnej odczytywalności przekazu reklamowego. Czy przy
okazji nie odnosimy wrażenia, że ta dychotomia i łatwość przeniesienia akcentu
interpretacji fotografii wynika z nowej, cyfrowej technologii aparatu fotograficznego, z dostępności programów komputerowych do obróbki obrazu oraz dostępności obrazów w ogóle? Czy nie przeczuwamy, że te na pozór atrakcyjne
i bogate fotografie, wybrane z setek cyfrowych powtórzeń, nigdy już nie odtworzą głębi motywu i doskonałości fotografii analogowej?
By w efekcie odkryć, czym jest fotografia reklamowa, trzeba uzmysłowić
sobie jej związek z definicją reklamy. Słownik języka polskiego definiuje reklamę jako „rozpowszechnienie informacji o towarach, ich zaletach, wartościach
i możliwościach nabycia, chwalenie kogoś, zalecanie czegoś przez prasę, radio,
telewizję; środki (np. plakaty, napisy, ogłoszenia itp.) służące temu celowi”3.
W prawodawstwie Unii Europejskiej pojawia się zapis: „Za reklamę uznaje się
każdą wypowiedź związaną z wykonywaniem działalności handlowej, przemysłowej, rzemieślniczej lub przy wolnych zawodach, mającą na celu zwiększenie
zbytu towarów lub świadczonych usług (włączając w to nieruchomości, prawa
i zobowiązania)”4. Wreszcie Jacek Kall podaje następującą definicję: „O reklamie mówimy wówczas, gdy w sposób bezosobowy (bez udziału sprzedawcy)
i za pieniądze prezentuje się produkt lub usługę”5. Reklama bywa mylona
z promocją sprzedaży czy public relations, zapominając, że jest informacją, która powinna pełnić funkcję nakłaniającą, utrwalającą, a czasami edukacyjną. Po2

3
4
5

J. Berger, Obrazy reklamowe, [w:] Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku. Antologia, red. M. Hopfinger, Warszawa 2005, s. 479.
http://www.marketing-mix.com.pl, [data dostępu: 2.05.2013].
http://www.zakrecwprawo.pl, [data dostępu: 2.05.2013].
J. Kall, Reklama, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne SA, Warszawa 2002, s. 17.
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mijając całą zamierzchłą historię związaną z reklamą starożytną czy wynalezieniem druku przez Jana Gutenberga, przytoczmy tylko niektóre fakty. Za pierwszą reklamę drukowaną uznaje się wydane w Anglii w 1480 r. wskazówki dla
duchownych, dotyczące świąt wielkanocnych. 14 października 1612 roku w paryskim „Journal General d’Affiches” wydrukowano pierwszą reklamę prasową.
W 1614 roku w Anglii pojawia się prawdopodobnie pierwsza w dziejach precyzyjna regulacja prawna dotycząca reklamy, w 1740 roku światło dzienne ujrzał
pierwszy drukowany plakat. W 1925 roku profesor Olgierd Langer jako pierwszy w Polsce, w Wyższej Szkole dla Handlu Zagranicznego we Lwowie, wykładał zagadnienia związane z reklamą. Podwaliny pod rozwój reklamy dał niewątpliwie gwałtowny rozwój rynku prasy, który nastąpił w XIX wieku i był związany z burzliwą ewolucją różnych dziedzin życia społecznego i gospodarczego.
Już w drugiej połowie tegoż wieku pojawiły się pierwsze agencje reklamowe
oraz pierwsi specjaliści tworzący na potrzeby reklamy, osoby zajmujące się grafiką czy fotografią, wprowadzając rewolucję, w której miejsce prostych i ogólnych informacji zajęły barwne ogłoszenia, wykorzystujące rysunki i fotografię6.
Reklama w dzisiejszym rozumieniu rozwinęła się na przełomie XIX i XX
wieku za sprawą upowszechnienia środków masowego przekazu. Radiowa reklama miała swój początek w latach 20. XX wieku w Stanach Zjednoczonych.
Kilka lat później, 3 maja 1927 roku można ją było usłyszeć w Polsce, na antenie
poznańskiej rozgłośni istniejącej do dziś, pod nazwą Radio Merkury. Pierwsza
reklama telewizyjna pojawiła się w nowojorskiej stacji NWBT 1 lipca 1941 roku. Reklamowała producenta zegarków Bulova i kosztowała 4 dolary za czas antenowy przed emisją meczu baseballowego. Koniec XX wieku to podbój rynku
reklamowego przez Internet i technologie cyfrowe, w tym fotograficzne. Początkowo reklamy wysyłano w formie mailingu aż do 1993 roku, gdy tę formę zrewolucjonizowała przeglądarka internetowa Mosaic, która potrafiła wyświetlać grafikę7.
Reklama występująca we wszystkich mediach, starych i najnowszych, stała
się nierozerwalnym fragmentem współczesnej komunikacji międzyludzkiej.
Podbiła rynek producentów i konsumentów, kreując styl życia i postawy społeczne. Zasadnie podejrzewana o manipulacje emocjami, nie tylko potencjalnych
klientów, intensyfikuje społeczny obieg komunikatów zawartych w obrazach,
modyfikuje ich wymiar, symbolikę i estetykę. Nie dziwmy się zatem, że doskonałym medium spełniającym wszystkie te zadania stała się fotografia, fotografia
reklamowa. Dopracowane do ostatniego szczegółu kompozycje reklam, wsparte
obrazem fotograficznym, tak silnie utożsamianym przez nas z realnością, potrafią z często prostego komunikatu wizualnego zbudować głęboko oddziałujący,
wielopoziomowy przekaz informacji. Reklama może być wszędzie – około 80%
wszystkich reklam wykorzystuje fotografię. Większość ogłoszeń składa się
6

7

M. Lisowska-Magdziarz, Dzieje reklamy, [w:] Wiedza o reklamie. Od pomysłu do efektu, opr.
zbior., WS PWN, Warszawa 2009, passim.
R. Nowacki, Reklama, Difin, Warszawa 2006, s. 125.

26

Ewa KOZŁOWSKA

z kilku słów i atrakcyjnych zdjęć, które starają się przyciągnąć uwagę widza8,
czego przykładem może być szeroko rozumiana reklama prasowa. Choć i ta fotografia rejestruje obraz, podobnie jak fotografia artystyczna, poddawana jest
jednak innej obróbce. Wszelkie zabiegi kreacyjne mają za zadanie przenieść wagę wizualnych środków przekazu w sferę wykorzystania ich dla osiągnięcia zamierzonego efektu, np. precyzyjnego zwizualizowania logo marki. To w większości przypadków zdjęcia budują layout, a zajmując miejsce obok sloganu, nagłówka czy tekstu, w pierwszej mierze przyciągają wzrok patrzącego, czego
dowodzą badania fizjologicznej strony postrzegania reklamy prasowej9. Stosuje
się metody i obrazy fotograficzne, które np. nie przedstawiają bezpośrednio reklamowanego produktu, lecz z nim się kojarzą; popularna jest prezentacja produktu w trakcie jego używania lub tzw. pack shots10, które jest zdjęciem wyjętym z głównego obrazu lub pokazanym osobno jako wstawka – obraz w obrazie11. Fotografie łączą się z rysunkiem, grafiką, kolażem, dizajnem, a jest to
możliwe dzięki powszechnemu zastosowaniu technik cyfrowej obróbki. Obrazem się manipuluje, stosuje retusz, w tym oczywiście kolorystyczny, czasami
ukrywa przekaz podprogowy. Wszystkie te zabiegi powodują, że fotografia reklamowa w swym wyrazie zbliża się do szeroko pojętej ilustracji. Tylko niektóre
firmy i agencje reklamowe stać na profesjonalne sesje zdjęciowe, które dają
możliwość zaplanowania i pełnej kontroli nad całością procesu – od wyboru tła,
kolorystyki i oświetlenia, modela, rekwizytów po wynajęcie profesjonalnego lub
znanego artysty fotografika. W większości przypadków zdjęcia pozyskuje się
z banków zdjęć (np. http://pl.fotolia.com), agencji fotograficznych czy coraz popularniejszych zbiorów i bibliotek fotograficznych (stock photography). Niestety, takie rozwiązanie może się wiązać z wyborem przez klienta zdjęć stereotypowych lub już gdzieś zastosowanych, często posiadających mierną wartość artystyczną, ale potrafi znacząco obniżyć koszty kampanii reklamowej.
Max Kozloff w swej przedmowie do How to Read a Photograph. Lessons
from Master Photographers Iana Jeffreya pisze: „Wykorzystywanie fotografii
w charakterze źródła informacji jest uprawnione i konieczne. Jednakże oferuje
ona również łatwiejsze doświadczenia związane z wyobraźnią – coś, co można
ujrzeć – co zachęca do zaangażowania wzroku widza. Wizualne fakty, których
dostarcza fotografia sama z siebie, przekazują rzeczywistość czasów, w których
zostały wykonane. Zdjęcia jako zakomponowane i zestawione odzwierciedlają
narracyjne pragnienia swoich czasów”12.
8
9
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http://fotografiablog.wordpressy.pl, [data dostępu: 2.05.2013].
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Jeśli zdamy sobie sprawę, że fotografia reklamowa znajduje zastosowanie
w takich dziedzinach, jak: reklama prasowa, fotografia mody i fotografia produktowa, reklama zewnętrzna, reklama internetowa, katalogi i foldery reklamowe, serwisy internetowe czy opakowania produktów, to czytelna staje się owa
„narracyjność pragnień” wymuszona kontekstem atrakcyjności fotografowanego
produktu. Już Tadeusz Cyprian pouczał: „Obraz fotograficzny podlega, oczywiście z pominięciem barwy, tym samym prawom estetyki, co każde inne dzieło
grafiki lub malarstwa. Treść obrazu powinna zainteresować widza nie tylko ze
względu na przedmiot, ale również ze względu na myśl, jaką autor obrazu chciał
za pomocą niego wyrazić. […] Pojęcia motywu i kompozycji są ze sobą nierozerwalnie splecione. Im piękniejszy jest motyw, tym pozornie mniejszy jest wysiłek kompozycyjny; im bardziej niepozorny jest motyw, tym praca kompozycyjna trudniejsza i tym większy efekt artystyczny. Kompozycja obrazu jest równoznaczna z wybieraniem z otaczającej nas natury interesującego fragmentu z podkreśleniem zasadniczego przedmiotu i podporządkowaniem mu reszty zawartości obrazu. [...] Motyw może być prosty lub bardziej skomplikowany, ale musi
być jeden. Oko widza nie może mieć ani przez chwilę wątpliwości, co jest motywem obrazu. Jeżeli widz zawaha się choćby przez ułamek sekundy, zdjęcie należy uważać za nieudane”13.
Niewątpliwie współczesna fotografia produktowa stara się sprostać wszystkim
tym wymaganiom, choć nie oczekuje tak czystej formy, byśmy nie mogli mówić
o interpretacji wizerunku przedmiotu. W tym sensie, zbliża się w swym założeniu
do zdjęcia portretowego z wykorzystaniem rekwizytów. Musi wyrażać konkretne
idee, umiejętnie wyeksponować cechy charakterystyczne, uwypuklić pożądane
cechy, a także często pokazać emocje przy zdjęciach modeli. „Poza koniecznością
zaspokojenia życzeń klienta i spełnienia wymagań projektanta publikacji, fotograf
ma w tym wypadku pełną swobodę tworzenia obrazów pełnych ekspresji. Odpowiednie oświetlenie, aranżacja sceny, ukazanie przedmiotu w jego zwykłym, naturalnym otoczeniu lub, przeciwnie, w niezwykłym czy nawet niedorzecznym miejscu – wszystkie te fotograficzne środki wyrazu mogą być w tym przypadku wykorzystane. […] Nie ma znaczenia, jaki przedmiot trzeba sfotografować; każdy ma
swoje specyficzne cechy. Wielką rolę odgrywa także to, do jakich celów ma zostać wykorzystane zdjęcie oraz na jakim wizerunku produktu zależy klientowi.
Czy chce, by obrazy były po prostu efektowne, czy też dynamiczne lub takie, na
których przedmioty będą mimo wszystko łatwe do rozpoznania; a może chodzi
mu o fotografie dekoracyjne – rzeczy da się sfotografować na setki sposobów,
a indywidualny styl fotografa jest zawsze mieszanką doświadczenia, kreatywności
i wiedzy”14. Zdjęcie produktu lub jego opakowania jest tym, co mówi nam nazwa.
13
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„Jedyna różnica pomiędzy zdjęciem produktu a malarską martwą naturą polega na
tym, że produkt pokazuje się, aby go sprzedać”15.
Sytuacja gospodarcza i społeczna po pierwszej wojnie światowej umożliwiła
rozwój mody. Domeną pism kobiecych stało się przekazywanie idei elegancji
dla wszystkich. Zaczęto coraz częściej posługiwać się fotografią. Z czasem fotografia mody wykreowała własną estetykę. „Początkowo technika nie pozwalała
na produkcję dużej ilości odbitek, ale już w roku 1856 opublikowano album zawierający 288 fotografii pewnej toskańskiej szlachcianki, którą uznaje się za
pierwszą modelkę. Virginia Oldoini, bo tak właśnie się nazywała, została sfotografowana przez Adolpha Brauna w jej oficjalnym stroju dworskim”16. Kolebką
fotografii mody była oczywiście Francja. W 1911 roku Edward Steichen, wykorzystując wspaniałe projekty Paula Poireta, wykonał zdjęcia, które ukazały się
w tym samym roku w „Art et Décoration”, magazynie istniejącym do dnia dzisiejszego. I właśnie te prace wiele osób uważa za pierwsze współczesne fotografie mody. Ten typ fotografii reklamowej, jakim jest fotografia mody, wykreował
wielu wspaniałych fotografów i stał się wręcz oddzielnie funkcjonującą gałęzią
tego przemysłu. Fotografowie pracujący na rzecz wydawnictw poświęconych
modzie i koncernów nie tylko odzieżowych, tacy jak: Norman Parkinson, Richard Avedon, David Bailey, Helmut Newton, Peter Lindbergh, Mario Testino,
Marc Hispard, Annie Leibovitz, Steven Klein, Aleksandra Zaborewska, Martyna
Galla, Sebastian Cviq, Marcin Tyszka zbudowali i utrwalają podwaliny kultu
modelki. Ideały piękna rozpowszechnione przez środki masowego przekazu stały się czymś ważnym, stały się nawet wartością duchową i ekonomiczną. Wysokie nakłady magazynów są dowodem pożądanego przez ogół piękna modelek
i modeli, a ich uroda argumentem, by kupić reklamowany przez nich artykuł.
Fotografia mody jest ściśle powiązana z fotografią prasową, a bez reklamy
prasowej nie miałyby racji bytu żadne współczesne magazyny, żadne dzienniki
i serwisy informacyjne w Sieci. Dzięki zdjęciom czytelnik odrzuca lub sięga po
interesujący go materiał dziennikarski czy artykuł. Rozwój fotografii prasowej
nastąpił w latach 30. i 40. XX wieku, a fotografia reklamowa zaczęła rozkwitać
pod koniec drugiej wojny światowej. Okres ten charakteryzuje bardzo intensywny rozwój medium fotograficznego, znajdującego swe odzwierciedlenie w zmianach gospodarczych, społecznych i politycznych. Największy wzrost w dziejach
przeżywa fotografia amatorska i dokumentalna, rodzi się i wyodrębnia komercyjna fotografia reklamowa, a fotografia artystyczna zostaje w pełni zaakceptowana jako jeden z obszarów sztuki. Z czasem zaczynają się krystalizować wymagania, jakie muszą spełniać fotografie reklamowe czy zdjęcia prasowe. Sama
fotografia prasowa zaczyna mieć swoje kolejne i węższe specjalizacje. Z założenia
ma oddawać istotę danego wydarzenia – niekonieczne pokazując samo wydarzenie, bo niekiedy sama mówi więcej niż podpis pod zdjęciem czy tekst prasowy.
15
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Na zdjęciu reklamowym wszystko staje się ważne: obiekt, tło i ilość zajętej
i pozostawionej wolnej przestrzeni wokół. Bardzo ważną rolę odgrywa kompozycja. Jej odpowiedni wybór determinuje to, czy zdjęcie będzie tworzyć dynamiczny, czy statyczny w odbiorze komunikat wizualny. We współczesnej fotografii reklamowej wykorzystuje się często kompozycję diagonalną. Wystarczy
po prostu poprowadzić dwie linie, które przechodzą ukośnie i krzyżują się
w samym środku obrazu, by odczytać zamysł twórcy przekazu reklamowego.
Zwykle taka kompozycja nadaje zdjęciu dynamikę, jest niespokojna. Zapewne
takich rozwiązań upatrywać można w sztuce średniowiecza i baroku17. I takie też
założenia estetyczne często odnoszą się do jeszcze jednej dziedziny naszego codziennego „życia wizualnego” – plakatu filmowego. Ma przykuwać naszą uwagę na przystankach komunikacji miejskiej, słupach ogłoszeniowych, billboardach, przy kasach kinowych. Jest przede wszystkim reklamą, ale bywa czymś
więcej. Fotografia podobnie jak film jest bardzo realistycznym medium. W fotografii jak i w filmie ów realizm nie razi. Zarówno film, jak fotografia są podatne
na kreację zastanej rzeczywistości. Bywają bardzo bliskie w sposobie odczytywania świata i jego realiów. Dlatego w projektach plakatów filmowych od zawsze niebagatelną rolę odgrywała fotografia. Ma w dwuwymiarowy sposób oddać
namiastkę klimatu filmu, zdefiniować w sposób plastyczny jego przesłanie. Często łączy ambitny projekt z komercją, dobry projekt graficzny z miernym kinem.
Jeden ze współczesnych twórców plakatów filmowych, Ryszard Czernow powiedział: „To ja realizuję «opakowanie» dla ich wielomiesięcznych wysiłków,
których efektem jest gotowy film. Ważne, aby owo «opakowanie» było równie
atrakcyjne pod względem artystycznym, jak jego zawartość”18. Pierwsze plakaty
filmowe pojawiły się wraz z upublicznieniem kinematografii, jak plakat Marcellina Auzolle’a do obrazu Polewacz polany braci Lumiére z 1896 roku. Wykreowanie pojęcia gwiazdy filmowej przyczyniło się do zrewolucjonizowania
przemysłu filmowego, a także kultury popularnej. Plakat czerpie ze zdobyczy art
deco, ekspresjonizmu, kubizmu czy konstruktywizmu. Zmiany te dotyczyły
również plakatu filmowego. Lata 60. i 70. ubiegłego wieku kończą erę plakatów
przypominających swoją stylistyką malarstwo, zastępują je plakaty posługujące
się fotografią. Ugruntowuje się pojęcie Polskiej Szkoły Plakatu.
Od lat 90. XX wieku aż do dzisiaj technika fotograficzna praktycznie wyeliminowała pozostałe środki wyrazu. Obecnie w zasadzie możemy mówić
o kryzysie, żeby nie powiedzieć o upadku plakatu filmowego. Sprowadza się on
do schematu: stop klatka z nałożonym dowolnym krojem liternictwa. Nie ma
i nie budzi refleksji, jest gotowym, często wyjętym z kontekstu kadrem filmowym. Przy pomocy tych plastycznych środków wyrazu buduje się trzy aspekty
sfery wizualnej plakatu19: elementy scenografii (plenery, wnętrza, rekwizyty,
17
18
19

http://greatstaystill.blogspot.com/#94, [data dostępu: 10.05.2013].
R. Czernow, Fotografia w plakacie, http://www.zpaf.katowice.pl, [data dostępu: 9.05.2013].
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kostiumy), przez które przekazywane jest widzowi jak najwięcej informacji
o reklamowanym filmie, zarysowuje się fabułę, ogólną prezentację miejsca
i czasu oraz określa jego gatunek; postać (ukazanie tytułowych lub głównych
bohaterów), sugerując widzowi charakterystykę, perypetie, losy i emocje związane z bohaterami filmu; symbole (rekwizyty, kolor, znaki, gesty postaci) spinające swą wymową plakat jako komunikat wizualny, często wykorzystujące
przedmioty w roli symbolu.
Oliviero Toscani podkreśla, że fotografia reklamowa sama w sobie jest produktem i powinna być rozpatrywana jako przejaw piękna związanego, co jest
określeniem stwarzanego przez praktykę ekonomiczną napięcia w kontaktach
międzyludzkich. Lokując fotografię między konsumentem a wytwórcą, łączy
ich, a zarazem oddziela. Przyjmując, że wzrost estetyki zdjęcia reklamowego
jest wprost proporcjonalny do możliwości jego sprzedaży, a przedsiębiorca
uznaje zdjęcie za piękne w momencie, gdy jest ono w stanie sprzedać więcej towaru lub usługi, które promuje20, odkrywamy kolejne podwójne wartościowanie
fotografii. Fotografia reklamowa we współczesnym świecie powinna zatem być
rozpatrywana w kontekście estetycznym i kontekście socjologii wizualnej, która
w przeciwieństwie do klasycznie pojmowanej socjologii, odkrywa badaczom
związki między współcześnie rejestrowanymi obrazami (rozumianymi jako powszechną możliwość rejestracji i edycji fotografii) a źródłem wiedzy o społecznych zachowaniach21. Możliwe także, że reklama wraz z wypracowanymi przez
siebie sposobami obrazowania staje się dla współczesnych społeczeństw konsumpcyjnych substytutem sztuki. Ewidentne związki w sposobach obrazowania
w reklamie i sztukach plastycznych zauważa John Berger: „Ścisłe analogie wizualne nie wyznaczają jednak tego właściwego poziomu, który definiuje ową
ciągłość między malarstwem olejnym a reklamą. Ciągłość ta kontynuowana jest
na poziomie użytych systemów znaków. Porównaj obrazy reklamowe […] albo
sięgnij po magazyn ilustrowany – możesz też przespacerować się po eleganckiej
ulicy handlowej, przyglądając się oknom wystawowym – a następnie przerzuć
kartki ilustrowanego katalogu muzealnego i zauważ uderzające podobieństwo
komunikatów przenoszonych przez oba media”22. Dalej wymienia owe podobieństwa środków i celów, odnajdując je między innymi w sztafażu, zastosowanej perspektywie, krajobrazie śródziemnomorskim, przybieraniu póz przez modelki i modeli (analogiczne z przedstawieniami archaicznymi, mitologicznymi),
materiałach ewokujących luksus (futra, biżuteria, tkaniny, meble itp.), zakomponowaniu gestów i uścisków kochanków, fizycznej postawie mężczyzn (zdobywca, jeździec), pozach kobiet sugerujących funkcje matki, metresy, pani domu,
obiektu seksualnego czy nimfetki. Odnajdujemy tu nie tylko zaczerpnięte z dzieł
sztuki motywy, ale i całe pastisze znanych dzieł.
20
21

22

J. Kurowicki, Wartości estetyczne fotografii, Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocław 2002, s. 43.
R. Drozdowski, Obraza na obrazy. Strategie społecznego oporu wobec obrazów dominujących,
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Dzięki zastosowaniu w fotografii, nie tylko reklamowej, takich programów
jak Photoshop można osiągać efekty, jakie jeszcze do niedawna wydawały się
trudne lub wręcz niemożliwe do uzyskania. To nie tylko fotomontaż, ale korekta
kolorystyczna, zmiana niuansów oświetlenia, kontrastu i rzeczywistego kształtu
obiektów. Nowe portrety, nowe ciała, nowa jakość przestrzeni i materii. Wizerunek świata wyidealizowanego i perfekcyjnego przez swoją nadrealność
wzmacnia przekaz reklamowy. Buduje nowy typ „autorytetu” wizualnego a tym
samym wpływa na ludzkie, społeczne i konsumenckie pragnienia i zachowania.
Przez pokazywanie blichtru i wyidealizowanych sytuacji wytwarza zapotrzebowanie na luksus, który może być zaspokojony przez kupowanie i posiadanie
„wszystkiego przez wszystkich”. Fotografia reklamowa stała się zakładnikiem
samej siebie. Z jednej strony stanowi źródło ciągłych poszukiwań środków wyrazu, z drugiej środki wyrazu bezwzględnie podporządkowuje wymogom reklamy. Raz traci, raz zyskuje autonomię. Kontynuuje ambicje artystyczne, ale traci
indywidualny wyraz przez komercjalizację i powszechną dostępność technologii. Możliwe, że cała lista współczesnych zysków i strat fotografii i fotografii
reklamowej wkrótce się zatrze. Fotografia reklamowa stanie się kanonem obrazowania przyszłego społeczeństwa i to ona będzie medium, dzięki któremu
współczesnym będzie łatwiej zrozumieć historię cywilizacji.
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Summary
Advertising photography has become for themselves held hostage. On the one hand, constitutes a source of continuous exploration of means of expression, on the other hand – means of expression for an advertising requirements. Once it loses once gaining autonomy, continues the artistic ambitions but loses an individual word by commercialization and the wide availability of technology. Advertising photography becomes canon imaging for the future society, and it will be
a medium that will explain today’s people stories of civilization.
Keywords: advertising photography, photo advertising, the history of photography, advertising history, visual communications, sociology of images.
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Fotografia przyrody –
między dokumentem a kreacją
Photography of nature – between document and creation
Człowiek jest autorem śladu, który pozostawił czas.
Gabriela Habrom-Rokosz

Człowiek jest częścią natury jako istoty rzeczy i tylko wtedy może w pełni
się rozwijać, gdy żyje w zgodzie ze światem zewnętrznym i gdy zachowany jest
w nim porządek wewnętrzny. Porządek ten został wyrażony w formie1, która jest
przejawem przyjętych zasad estetycznych. Herbert Read (1893–1968) uważa, że
człowiek z natury jest dobry, nie w znaczeniu jakichkolwiek ocen podlegających
regułom, tak jak nie podlegają im zjawiska natury. Jest dobry, dlatego że w sposobie patrzenia już porządkuje postrzeganą rzeczywistość w sposób dający mu
poczucie przyjemności i równowagi psychicznej. Postrzeganie przez człowieka
różnych procesów, zjawisk i obiektów pozwala odbierać świat zewnętrzny, natomiast świat wewnętrzny, tkwiący w naszej podświadomości, możemy przeżywać dzięki wyobraźni. Sposób postrzegania rzeczywistości jest równie ważny,
jak to, co się widzi. Zwrócenie uwagi na dany motyw, głęboka koncentracja oraz
emocje towarzyszące procesowi obserwacji wybranego wycinka rzeczywistości
prowadzą ostatecznie do podjęcia decyzji o jego zarejestrowaniu.
Fotografia, dzięki swoim istotnym cechom, umożliwia tworzenie dokumentów, stanowiących dowody upływającego czasu. Pozwala rejestrować przestrzeń
wykraczającą poza możliwości wzroku obserwatora. Umożliwia zapis rzeczywi1

H. Read, Wychowanie przez sztukę, Wyd. PAN, Wrocław 1976, s. 22–28.
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stości niedostępnej ludzkiemu postrzeganiu. Drogą analitycznej obserwacji wybranego świadomie wycinka rzeczywistości dokonujemy rejestracji motywu fotograficznego, zamrażając jednocześnie ułamkową cząstkę czasu. Fakt ten staje
się źródłem inspiracji do kolejnych działań twórczych. Dając początek nowym
obrazom fotograficznym, skłania do dalszych poszukiwań. Pozwala kreować
nową rzeczywistość na bazie historycznego już momentu fotograficznego.
Doświadczenia artystyczne, będące rezultatem obserwacji natury, umożliwiają utrwalenie okazów przyrodniczych w formie fotografii dokumentalnych,
będących świadectwem kruchości form i zjawisk, które z uwagi na swoje walory
estetyczne, niepowtarzalność oraz ulotność, można uznać za dzieła natury. Dokumenty te, jako źródło wnikliwych badań oraz poszukiwań twórczych, ostatecznie mogą przybrać nową estetycznie formę obrazów fotograficznych o charakterze malarskim. Przyroda stanowi niezgłębione źródło inspiracji twórczych,
interpretacji oraz kreacji, zaś nieodparte pragnienie uchwycenia jej piękna i ponadczasowej wartości staje się celem poszukiwań wielu fotografujących. Nieustanne
odkrywanie śladów upływającego czasu w postrzeganych motywach przyrodniczych, połączone z powoływaniem do życia metaforycznych obrazów fotograficznych, stanowi formę medytacji nad przyrodą (il. 1). Ta szczególna płaszczyzna działań twórczych skłania do refleksji nad istotą natury, wskazuje na jej sens.
Fotografia przyrody, będąca specyficznym gatunkiem reportażu, dzięki uniwersalności swojego charakteru pełni od chwili swoich narodzin ważną misję.
Usytuowana pomiędzy dokumentem a kreacją artystyczną dostarcza wielu cennych materiałów do celów informacyjnych, naukowych, proekologicznych oraz
artystycznych. Rozpowszechniając unikalne wizerunki cudów natury, przypomina o upływającym czasie i skłania do refleksji nad kruchością życia, jednocześnie nawiązując do czasów, w których człowiek żył w harmonii z naturą.
Zakładając, że przyroda w nieustannym procesie przemijania stanowi
niewyczerpalne źródło informacji i inspiracji twórczych, jej fotografia jest
formą wyzwania dla percepcji wzrokowej oraz świadomości fotografującego. Obok odpowiedzialności za reprezentowany punkt widzenia ta specyficzna
forma fotoreportażu skupia w sobie elementy rekonstrukcji – nie tylko materii
względem momentu, będącego dokumentem, faktem – lecz procesu przemian,
który najsubtelniej daje się odczytać na przykładzie obiegu cyrkularnych przemian
w naturze roślin. Jedyny akceptowalny substytut powyższego zjawiska – tyle, że
wyższego rzędu – daje się zaobserwować na przykładzie gatunku ludzkiego.
W każdym przypadku konfrontacji czasu z postrzeganym obrazem dotykamy problemu przemijania – rotacji zjawisk w czasoprzestrzeni, które w swojej naturze nie
trwają przecież wiecznie. W tym miejscu należałoby postawić pytanie o sens zawarty w rozpiętości czasowej, pomiędzy początkiem a końcem. Skoro zaś mowa
o żywej materii, kontemplujący obserwator rozważa widziane fakty w kategoriach: życia, śmierci oraz jej następstw. A co z duchem czasu? Czy geniusz Stworzenia można spłycić do zjawiska złudzenia, przetworzenia, widzianego innym
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okiem, w odmienny sposób? Wchodząc w głąb badanego problemu, zajmując się
fotografią przyrody, zastanawiamy się jedynie nad punktem widzenia czy poszukujemy Prawdy? Tej jedynej Prawdy, która nie mieści się ani w ramach dokumentu, ani inspiracji, choć potrzebuje ram, aby nie umknęła złudnemu oku ludzkiemu.
Oku zwykłemu jedynie rejestrować – nie myśląc samodzielnie, nie zdumiewając
się. Otóż, obserwowana materia nie zdumiewa się zmieniając z czasem swój stan
czy postać – zdumiewa się człowiek2, któremu dane jest czerpać energię ze źródła
natury, przetwarzając ją w ślad, będący lustrem jego wnętrza. Na to właśnie zdumienie wskazuje poniższy tekst oraz załączone fotografie.

Motywy przyrodnicze w sztuce – aspekt historyczny
Przyroda od zarania dziejów fascynowała ludzi. Jej tajemnicze zjawiska,
osobliwe okazy flory i fauny oraz zmieniające się nieustannie oblicza inspirowały artystów, wyzwalając twórcze natchnienie. Ślady twórczej ekspresji, eksponujące elementy natury znaleźć można już na ścianach jaskiń w czasach prehistorycznych.3 Motywy przyrodnicze dekorowały wnętrza budowli starożytnych
i nowożytnych, meble, naczynia oraz tkaniny. Artyści zajmujący się sztukami
pięknymi w kolejnych epokach, tworzyli świadectwa swojej wrażliwości w postaci rysunków, malarstwa, grafik, płaskorzeźb oraz przedmiotów sztuki użytkowej – naśladując przyrodę lub kreując dzieła zgodnie z własną naturą. Na
podstawie licznych dowodów w postaci konkretnych dzieł sztuki czy wynalazków naukowych można stwierdzić, że rośliny stanowiły jeden z najstarszych
motywów inspiracji twórczych w dziejach ludzkości. Według Ernsta H. Gombricha już około 1450 roku p.n.e. ,,[…] faraon Totmes włączył do obrazkowej
kroniki wyprawy syryjskiej podobizny przywiezionych stamtąd roślin”4. Od staroegipskich kapiteli w kształcie kwiatów lotosu, przez pełne wyrazu, imponujące
formy ozdobne w gotyku (np. malowane sklepienie w przyklasztornym kościele
pw. św. Michała w niemieckim Bambergu, przedstawiające lecznicze zioła) albo
stanowiące pokaźny zbiór 367 egzemplarzy barwnych miedziorytów autorstwa
Basiliusa Beslera (1561–1629) opublikowane w Wielkim herbarium około 1613
roku5, dochodzimy do XIX wieku – stulecia wynalazków. Ta epoka rozwoju
myśli technicznej oraz znacznych przemian społecznych miała doniosły wpływ
na działalność artystyczną oraz jej rozpowszechnianie. Stałe wystawy twórczości artystycznej, tak zwane salony prezentowały tysiące dzieł, umożliwiając tym
samym ich odbiór licznemu gronu obserwatorów.
2
3

4
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Por.: Jan Paweł II, Strumień, [w:] Tryptyk Rzymski, Wyd. Biały Kruk, Kraków 2003, s. 283–285.
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Ibidem, s. 79–80 i 83.
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Artyści epoki romantyzmu w swoich pracach często prezentowali wybrane
motywy świata roślin w postaci pełnych wyrazu dramatycznych kształtów
drzew, żywiołowych wyobrażeń mórz czy urwistych skał, ukazując emocjonalny
związek człowieka z naturą. W nawiązaniu do twórczości romantyków Jan Białostocki następującymi słowami opisuje źródło ich inspiracji twórczych: ,,Natura
jest domeną zjawisk powracających, rządzą nią rytmy niezmienne. Odradza się,
jest cykliczna. Świat natury zawiera w sobie wieczność, opartą na powracającym
rytmie procesów życia. Natura była więc symbolem trwania, któremu przeciwstawiamy los człowieka, przebiegający w określonym czasie, skazany na kres,
śmiertelny, ale za to niepowtarzalny, jednorazowy, indywidualny”6. Na motywach roślinnych wzorowane były także szczególnie finezyjne elementy dekoracyjne secesyjnych wnętrz, elewacji kamienic czy ozdobnych bram.
Rezultaty inspiracji światem przyrody ujmowano w najróżnorodniejszych
formach i dyscyplinach sztuki, zarówno w sferze sztuk pięknych, jak i wzornictwie przemysłowym czy wreszcie fotografii. Już w 1834 roku angielski naukowiec-wynalazca i artysta William Henry Fox Talbot (1800–1877), wykorzystując liście do swoich eksperymentów, badał światłoczułość związków chemicznych poddanych działaniu światła, jednocześnie uzyskując rysunek fotogeniczny
naświetlonego motywu. Ten prekursor fotografii uważał, że ,,Natura potrafi
wzbudzić najpiękniejsze namiętności w romantycznej duszy”7.
Na uwagę zasługuje również inny pionier w dziedzinie fotografii, lekarz
i wykładowca akademicki w Bernie, Friedrich Andreas Gerber (1797–1872). Jego eksperymenty i osiągnięcia z pewnością przyczyniły się do rozwoju fotografii. Łącząc zdolności manualne z doświadczeniami naukowymi opracował atlasy
anatomiczne oraz liczne preparaty8. Z kolei Anna Atkins (1799–1871), brytyjska
botanik i fotograf, posługując się subtelną techniką cyjanotypii już w 1843 roku
uwieczniła roślinność pól i łąk oraz wodorosty (il. 2). Na znaczną część jej dorobku składają się fotografie kwiatów. Fotografowane metodą stykową w skali
rzeczywistej, a następnie rejestrowane na czerpanym papierze, przypominają typowy w czasach wiktoriańskich zielnik. Przeciwieństwem tego rodzaju twórczości była, preferująca aspekt komercyjny, działalność firmy Adolphe’a Brauna
(1812–1877)9, prosperująca w alzackiej miejscowości Dornach, gdzie w fotograficznym atelier powstała ogromna kolekcja specjalnie aranżowanych, a następ6
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8

9

J. Białostocki, Sztuka cenniejsza niż złoto. Opowieść o sztuce europejskiej naszej ery, Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa 2001, s. 613–614.
A.H. Hoy, Wielka księga fotografii, Wydawnictwo G+J RBG, Warszawa 2006, s. 26.
Prof. dr E. Stenger, Aus der Früchgeschichte der Photographie. Professor Friedrich Gerber in
Bern, [w:] Photographische Korrespondenz. Zeitschrift für Wissenschaftliche und Angewandte
Photographie und die Gesamte Reproduktionstechnik. Begründet 1864 durch Ludwig Schrank,
Bd. 64., Verlag von Julius Springer, Wien 1928.
Patrz: Fleurs des Champs d‘après Nature z 1854 (Albumin-papier-Abzug vom anssen Kollodium-Glas-Negativ, 400 × 477 mm), [w:] Wick Reiner, op. cit., s. 71.
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nie fotografowanych kompozycji kwiatowych10. Zestaw 400 znakomitych fotografii zaprezentowano w 1855 r. na światowej wystawie w Paryżu obok fotografii Charlesa Hyppolyte’a Aubry (1811–1877)11, tworzącego portrety kwiatów.
Znani włoscy fotograficy, bracia Giuseppe i Leopoldo Alinari12, prowadzący
firmę fotograficzno-wydawniczą we Florencji, podobną do firmy Adolphe’a Brauna, w swej bogatej kolekcji opublikowali również fotografie owoców i kwiatów.
W latach 20. i 30. XX w. fotografowanie różnych gatunków kwiatów stało
się bardzo popularne. Kalie (il. 3) i magnolie w fotografii amerykańskiej artystki
Imogen Cunningham (1883–1976) we wczesnych latach 20. zwracały uwagę
odbiorców ze względu na ciekawy modelunek światłocieniowy. Obrazowana
forma była niewspółmiernie ważniejsza niż sam motyw, czyli gatunek rośliny.
Tematyką roślin zajmował się również niemiecki fotografik Albert Renger-Patzsch (1897–1966)13, uznany za najbardziej znanego rzecznika Nowej Rzeczowości, który starał się za pośrednictwem aparatu fotograficznego odkryć analogie pomiędzy formami występującymi w przyrodzie a przedmiotami będącymi
wytworami człowieka. W swoim albumie Die Welt ist schön (Świat jest piękny)
wydanym w 1928 roku, porównuje przykładowo fotografie: agawy i porcelanowego izolatora. Analizując budowę fotografowanych motywów, zwracał szczególnie uwagę na dekoracyjność form oraz powtarzające się wzory. Dążąc do
osiągnięcia czysto dekoracyjnych efektów unikał perspektywy malarskiej, jak
również wszelkich odbić czy subiektywnych reakcji. W przeciwieństwie do fotografii Karla Blossfeldta (1865–1932)14, stosującego kompozycje statyczne (il. 4),
Renger-Patzsch preferował kompozycje o bardzo dynamicznej konstrukcji
z przewagą kierunków diagonalnych. W swoich fotograficznych przedstawieniach momentami dotykał wymiaru abstrakcyjnego. Analizując jedną z odbitek
żelatynowo-srebrowych holenderskiego fotografika Pieta Zwarta (1885–1977)
z 1930 r., zatytułowaną Kapusta, znajdującą się w Gemeentemuseum w Hadze,
można zauważyć podobne w wyrazie efekty15. Przykładowa fotografia nawiązuje także do podobnego w wyrazie tematu autorstwa czeskiego fotografika Ladislava E. Berki – Liście z 1929 roku16.
Dzieła o wyjątkowych walorach artystycznych, będące fotograficznymi dokumentami, znajdujemy również w dorobku Timothy O’Sullivana (1840–
1882)17, autora zdjęć Czarnego Kanionu w Kolorado, Wodospadu Szoszonów,
10
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Patrz: Flower Study (Albumen print, 1857), [w:] Davis Douglas, Photography as Fine Art,
Thames and Hudson 1983, s. 31 i 41.
Patrz: Cluster of Several Ivies (Albumen print, 1864), ibidem, s. 42.
N. Rosenblum, Historia fotografii światowej, przeł. Inez Baturo, Bielsko-Biała 2005, s. 115.
Ilustracja Sempervivum Percarneum (ok. 1922, odbitka żelatynowo-srebrowa), Folkwang Museum, Essen, [w:] N. Rosenblum, op. cit., il. nr 512, s. 411.
A.H. Hoy, op. cit., s. 277
N. Rosenblum, op. cit., s. 413.
Ibidem, s. 413.
A.H. Hoy, op. cit., s. 122-123.
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gejzerów, pagórków tufowych, piaszczystych wydm oraz portretów skalnych fasad na terenach Arizony i Nowego Meksyku. Swoim wyjątkowym punktem widzenia potrafił wzruszyć każdego odbiorcę. Natomiast w centrum uwagi Carletona E. Watkinsa (1829–1916), fotografika o międzynarodowym uznaniu, był
górski pejzaż Kalifornii. Zdjęcia skał w jego wykonaniu przypominają formy
istot żywych. Z kolei Eadweard Muybridge (1830–1904)18, fotografujący z równie doskonałym efektem drzemiące wulkany Gwatemali, co kalifornijskie niebo
wypełnione malowniczymi chmurami (motyw chmur wykorzystywany był często, jako uzupełnienie fotograficznego pejzażu, metodą wkopiowania, celem
uniknięcia zbyt dużego kontrastu pomiędzy niebem a ziemią), dopracował się własnego stylu, stosując bardzo indywidualny punkt widzenia w swoich fotografiach.
Inni fotografowie: William Henry Jackson (1843–1942)19 wraz z malarzem
Thomasem Moranem (1837–1926), uzupełniając swoje umiejętności, utrwalali
cuda natury Yellowstone, co doprowadziło do stworzenia wyjątkowych dzieł
o walorach artystyczno-dokumentalnych.
W latach 30. XX w. amerykańska fotografia krajobrazowa pozwoliła na zdefiniowanie trzech dróg ekspresji twórczej, których wyznacznikiem były osiągnięcia światowej sławy fotografików, takich jak: Dorothea Lange (1895–
1965)20, Edward Weston (1886–1958)21 i Ansel Adams (1902–1984)22. Charakterystyczne dla twórczości Lange są fotografie wyjałowionych pól po wielkiej
katastrofie erozji gleby Dust Bowl w latach 1931–1938, opublikowane w 1939 r.
w An American Exodus. A rekord of Human Erosion in the Thirties23. Abstrakcyjne w swym wyrazie fotografie Westona, inspirowane pustynnym krajobrazem
Zachodu, wskazują drugi rodzaj pejzażu amerykańskiego. Jego fotograficzne
dzieła wzbogaciły publikacje autorstwa Walta Whitmana Leaves of Grass
(Źdźbła trawy)24. Trzeci rodzaj krajobrazu prezentuje Ansel Adams w postaci
bardzo osobistych fotografii wybrzeża Pacyfiku i pasm górskich. Ideę jego twórczości podzielał Eliot Porter (1901–1990), specjalizujący się w fotografii ptaków, który wprowadził kolor do fotografii krajobrazu25. Nowością w latach 40.
XX w. stały się krajobrazy barwne. Dzięki wprowadzeniu przez firmę Kodak
barwnych slajdów Kodachrome26, a następnie przesiąkowej metody tworzenia
barwnych zdjęć, fotograficy przyrody mogli dokumentować zjawiska i formy
natury w naturalnej gamie. Fotografie barwnych pejzaży oraz kwiatów autorstwa
18
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Eliota Portera uzupełnione tekstami Henry’ego Davida Thoreau, opublikowane
zostały w książce In Wildnes Is The Preservation of the World w roku 194627.
Porter w swojej fotografii przyrodniczej zwraca szczególną uwagę na grę światła
oraz zmieniających się tonacji barw, podkreślając subtelne struktury liści. Odbitka wykonana metodą przenoszenia barwnika z roku 1968 zatytułowana:
Drzewa o czerwonych kwiatach w wąwozie Red River w Kentucky28 charakteryzuje wrażliwość twórczą fotografika.
Odmienny rodzaj wrażliwości twórczej w relacji do Portera prezentuje Charles Pratt29. W ciasnym kadrze, obrazującym skały z Maine, podkreśla równowagę estetyczną pomiędzy rzeczywistością postrzeganą, rejestrowaną a obrazem
fotograficznym. Na szalach estetyki fotografik kładzie z jednej strony masywną
formę i szorstką fakturę skał, podkreślając dokumentalne znaczenie fotografii
przyrody, z drugiej zaś fotografując je w delikatnym spektrum barw, wskazuje
na abstrakcyjność kompozycji obrazu.
Abstrakcyjny sposób postrzegania rzeczywistości i kreowania jej za pomocą
barw dominuje również w twórczości włoskiego fotografika Franco Fontany30.
Walter Guadagnini tak określa charakter twórczości artysty: ,,Fontana […] nie
stworzył jakiegoś stylu, ale wymyślił sposób patrzenia; nie dokumentował
miejsc, ale zmienił je we własnym poszukiwaniu formy i koloru, tworząc dla
barwy miejsce w historii fotografii. […] wyłapał pozostawione ślady i zmienił je
w obrazy, w których światło i barwa tworzą zrównoważoną kompozycję, dając
możliwość ujrzenia świata jako nieskończonego zasobu obrazów”31. Jego pejzaże zwracają uwagę sterylnością kompozycji oraz niezwykłą harmonią barw.
Z pozoru fotografie te prezentują abstrakcyjne moduły barwnych figur geometrycznych, dopiero wnikliwy ogląd pozwala odkryć szczegóły w postaci łanów
zbóż lub struktury zaoranej ziemi.
Jeszcze inne spojrzenie na problem koloru, jako elementu w relacji natura
a sztuka, prezentuje w swojej twórczości fotograficznej Australijczyk Grant Mudford32, poszukując momentów, kiedy światło tworzy wyjątkowe zjawiska barwne.
Na początku lat 70. XX w., kiedy zaczęto intensywnie zajmować się teorią
i historią fotografii, krytyk Volker Kahmen33 wyłonił trzy sposoby przedstawiania fotografii roślin w latach 20. Pierwszy z nich określił, jako obiektowo-monumentalną formę sztuki, opierając się na twórczości Karla Blossfeldta. Drugim
sposobem było subiektywno-nowo-rzeczowe spojrzenie Alberta Rengera-Patzscha,
trzecim zaś psychologiczno-opisowe spojrzenie Ernsta Fuhrmanna (1886–
27
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1956)34. Zdecydowanie trudniej natomiast zakwalifikować twórczą działalność
pioniera fotografii małoobrazkowej – Paula Wolffa (1887–1951)35, który zyskał
popularność w latach 1925–1940. Ten fotografik, bez względu na fotografowany
temat, zajmował się poszukiwaniem łatwo przyswajalnych motywów, a jego
powiększenia fotograficzne skupiają uwagę na estetycznym wymiarze piękna
natury, stanowiąc – podobnie jak u Blossfeldta – świadectwo formującej się siły
życia (il. 4)36. Nie mają one nic wspólnego z biologiczną siłą życia ukazywaną
w pracach Fuhrmannna. Wprawdzie inspirował się działalnością Blossfeldta,
jednak swoje fotograficzne dzieła realizował w odmiennych warunkach. Posługując się światłocieniem, stosował sztuczne oświetlenie oraz połysk. Potrafił doskonale łączyć tradycyjny, piktorialny sposób przedstawiania oraz techniczną
ostrość motywu w celu osiągnięcia specyficznego nastroju. Z uwagi na bardzo
indywidualny, określany przez krytyków jako felietonistyczno-eseistyczny, sposób przedstawiania fotografowanego świata roślin zyskał zainteresowanie na
płaszczyźnie międzynarodowej.
Na uwagę zwracają również powstałe w latach 80. XX w. fotografie roślin
autorstwa Roberta Mapplethorpe’a37. Realizowane w postaci serii, częściowo
nawiązujących do Blossfeldtowskiej teorii czystej formy, jednak w przeciwieństwie do purystycznej dbałości o formalne przedstawienie tematu ukazują amerykańską estetykę.
Jeszcze inny problem porusza w swej twórczości amerykańska artystka
Sherrie Levine38. W swojej konceptualnej pracy rozważa problem oryginału, podróbki czy kopii. Fotografuje ponownie grupy roślin w podobny pedantyczny
sposób, jak to czynił Karl Blossfeldt. Inni współcześni fotograficy zainspirowani
efektami jego pracy, tworzą własne rozwiązania. Hiszpański innowacyjny fotografik światowej sławy Joan Fontcuberta – kurator wielu wystaw, pisarz i wydawca tworzy na pograniczu sztuki nauki i iluzji. ,,Tam gdzie nauka dochodzi
już do granic swych możliwości, wyobraźnia znajduje w jego pracach dogodne
miejsce.”39 W opublikowanej w 1985 r. serii Herbarium40 na naturalnym podłożu ukazał fotografie motywów roślinnych. Na pierwszy rzut oka fotografie te
przypominają do złudzenia prace Blossfeldta. Bardziej wnikliwa obserwacja odsłania tajemnicę jego konceptualnej twórczości. Fontcuberta kreuje autorski
świat natury, powołując do życia sztucznie skomponowane wieloelementowe
kompozycje, podpisane wymyślonymi nazwami, sugerującymi brzmienie łacińskie. Przykładem tego typu fantazyjnej kompozycji jest odbitka żelatynowo34
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-srebrowa zatytułowana Lavandula Angustifolia41, powstała około 1984 r. Ten
jakże innowacyjnie traktujący fotografię artysta zajmuje się problematyką poznania, pamięci oraz prawdy. W swojej twórczości wykorzystuje ponadto oprogramowanie komputerowe do tworzenia osobliwych pejzaży. Wzorując się na
twórczości znanych artystów oraz korzystając z najnowszych technologii komputerowych, przekształca dwuwymiarowe dzieła, nadając im formę trójwymiarową. Tym samym powołuje do życia nowe, autorskie obrazy fotograficzne –
Pejzaże bez pamięci42.
Przyrodę jako źródło inspiracji w swojej twórczości fotograficznej wybrała
również Fortunata Obrąpalska (1909–2004)43. W swoich niekonwencjonalnych
dziełach potrafiła doskonale połączyć zainteresowania oraz zdolności artystyczne z kwalifikacjami zawodowymi, jako botanik i chemik.
Dzięki różnorodności form przyroda kształtowana nadprzyrodzoną wewnętrzną siłą stawała się źródłem przeżyć, wyzwalając jednocześnie potrzebę
utrwalania percypowanych obrazów oraz skłaniając do tworzenia nowych. Era
eksploracji umożliwiła odkrywcom i artystom skupienie uwagi na wizerunku natury w ujęciu bardziej kompleksowym. Naturalna ludzka ciekawość zaspokajana
była niezwykłością obrazów przyrody odzwierciedlających geniusz Stwórcy.
Rozległe obszary różnych zakątków Ziemi odsłaniały ponadto zmienne oblicza,
zależnie od położenia geograficznego, ukształtowania terenu czy pory roku. Majestatyczne masywy górskie, bezkresne obszary mórz i oceanów, rozlewiska
rzek, niedostępne tereny dżungli, obszary pustynne czy wreszcie malownicze
przestrzenie lasów, pól i łąk – żyjące w harmonii i wzajemnie się dopełniające –
dzięki wrażliwości i wyobraźni artystów zostały utrwalone w postaci dzieł różnych dyscyplin sztuki. W miarę rozwoju techniki, twórczość fotografików kolejnych dziesięcioleci XX w. coraz częściej obok piękna przyrody odsłaniała drastyczne jej oblicza. Początek XXI w. pozwala na wyłonienie kolejnej specjalności w fotografii przyrodniczej o charakterze proekologicznym. Dziś żądni zysku
niszczymy wszystko, co nas otacza. Ślepa chęć posiadania prowadzi nie tylko do
przywłaszczania przyrody, lecz do roztrwonienia jej skarbów. Obniżanie urody
krajobrazu, dewastacja flory, brutalne traktowanie fauny, zatruwanie wód i powietrza, hałas – oto przykłady tej rozrzutności. Piękne aleje sędziwych dębów
mają dziś jedynie wartość w postaci desek.
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Przyroda jako niewyczerpalne źródło kreacji fotograficznej
Dzięki naturalnemu oddziaływaniu na siebie zjawisk czy form występujących w przyrodzie oraz subiektywnej wrażliwości człowieka dochodzi do wytworzenia obrazu. Rezultat ten można określić jako swego rodzaju ślad, który
natura pozostawia w umyśle człowieka na skutek interakcji, spowodowanej
przeżyciem estetycznym. Interakcja ta z kolei staje się inspiracją do dalszych
działań twórczych, w wyniku których powstaje kreatywna realizacja, zwieńczona konkretnym dziełem. To naturalne źródło inspiracji twórczych, jakim jest
z pewnością przyroda, dzięki ścisłym związkom z upływającym czasem odsłania
wciąż nowe płaszczyzny doświadczeń artystycznych. W swym pozornym chaosie różnorodności form, barw i struktur ukrywa niezwykłą harmonię wzajemnie
uzupełniających się i przenikających wartości (il. 5). Cykliczność zjawisk oraz
następujących po sobie etapów kreacji wieńczy dzieło natury w postaci osobliwości, mających nieobojętny wpływ nawet na bardzo opornego i mało wrażliwego odbiorcę. Ta różnorodność i bogactwo estetyczne świata przyrody staje się
nieocenionym obszarem nieustannych obserwacji i poszukiwań fotografików.
Ogromne spektrum struktur pozwala tworzyć czyste w swym wyrazie kompozycje na pograniczu fotografii i malarstwa abstrakcyjnego44. Nieograniczona z kolei paleta kolorów, modyfikowana zmiennością światła, odsłania tajemnicę relatywizmu barw, naturalnej dominanty koloru czy subtelnych tonacji walorowych
(il. 6). Płynna zmienność form stwarza natomiast możliwość rejestracji poszczególnych etapów życia wybranych detali roślinnych, które w swej kruchości
i subtelnej konstrukcji motywują do odkrywania niepowtarzalnych kadrów. Delikatność i krótkotrwałość tych misternych arcydzieł natury ma szansę zostać
utrwalona w formie obrazów fotograficznych bądź cyfrowych rejestracji (il. 7).
Tym samym fotografia jako wyjątkowa dziedzina sztuki – analogicznie do naturalnego rytmu życia i śmierci w świecie przyrody – umożliwia podobny rytm
w procesie kreacji artystycznej. Naturalny proces obumierania roślin, obserwowany za pośrednictwem obiektywu aparatu fotograficznego, zarejestrowany we
właściwym momencie pozwala uchwycić, a jednocześnie poświadczyć zjawisko
transformacji materii. Pierwotna forma tej materii ożywionej ulega przekształceniu w efemeryczny obraz o wyjątkowo subtelnej palecie barw i faktur (il. 8).
Dzięki wnikliwej obserwacji środowiska naturalnego fotografujący przyrodę ma
możliwość zarejestrowania detali życia, dokumentując tym samym szczególne
chwile, w których staje się świadkiem upływającego czasu. Rejestrując odpowiedni moment fotograficzny w wybranym kadrze, tworzy nową estetycznie
rzeczywistość, wzbogaconą o bardzo osobiste przeżycia. Uchwycony kadr staje
się kodem porozumienia pomiędzy autorem zdjęcia a jego odbiorcą. W nim
twórca ujawnia tajemnicę swojej wrażliwości, proponując potencjalnemu od44
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biorcy w zamrożonym wycinku upływającego życia odszukać motyw przewodni dzieła. Wola wskazania sensu tej ulotnej chwili wywołuje szereg działań
zmierzających w kierunku odkrycia związku fenomenu fotografii z cudem natury.
Ten nad wyraz skomplikowany twór, jakim jest z pewnością przyroda, spróbujmy porównać do człowieka, jako podobnego indywiduum. To odważne skojarzenie wydaje się być prawdziwym. Istnieje jednak pewna różnica, a mianowicie w przeciwieństwie do człowieka przyroda nie kieruje się stereotypami. Na
tym etapie rozważań zapomnijmy, że piękno to indywidualny wytwór ludzkiej
wyobraźni, oparty na szablonie artystycznych trendów czasu. Spróbujmy spojrzeć obiektywnie. Ponadczasowy temat, jaki dotyka świata przyrody, nie może
spoczywać wśród kontrowersji mody czy trendu. Fotografujący dostrzega piękno w widzialnym. To z niego czerpie energię i inspirację do dalszych działań.
Kreacja, która w przyrodzie nie stanowi przecież świadomego manifestu roślin
o swoim pięknie, staje się elementarną siłą twórczą, zamkniętą w kompozycji
obrazu, gdyż wynika z ludzkiej potrzeby recypowania świata materii żywych,
podobnych do tej, którą widzi na przykładzie ewolucji własnego gatunku –
w pojęciu ogólnym, tj. bliżej koncentrując się na cyklu jego życia: od zarania po
kres. Czy ten sam fotografik poświęciłby tyle samo uwagi architekturze?

Powrót do źródeł
W obliczu najnowszych technologii i osiągnięć nauki, jak również wytworów sztuki, ciągle niezaspokojony umysł człowieka podąża nieustannie w kierunku istoty rzeczywistości. Istoty, którą za wszelką cenę próbuje odkryć. Tajemnica natury pozostaje jednak ciągle nieodkryta. Fakt ten skłania do uświadomienia sobie bardzo ważnej prawdy o potrzebie pokory wobec natury.
Naturalny związek człowieka z przyrodą staje się dogodną płaszczyzną wzajemnych relacji umożliwiających wszechstronny rozwój oraz samospełnienie.
Zanim artysta fotografik stworzy pełne wyrazu ujęcia, musi się samemu przekonać, co za ich pośrednictwem chce przekazać innym. Głębokie zainteresowanie
i przemyślenie tematu jest jednym z najważniejszych czynników dobrego zdjęcia, celem zachowania maksimum kontekstu z odbiorcą. Zaś każde prawdziwe
dzieło sztuki jest efektem emocji, wrażeń oraz fascynacji towarzyszących tym
pozytywnym objawom. ,,Fotografia powstaje przez interakcję pomiędzy śladem
natury a umysłem człowieka”45. Napięcia, które towarzyszą tym aktom, powstają między motywem wybranym spośród ogromu budujących pozorny chaos
a jego fotograficznym rezultatem. Tworzą się między rzeczywistym istnieniem
obserwowanym w środowisku przyrodniczym a tworzywem fotograficznym,
45
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stając się łącznikiem upływającego czasu w chwili recypowania powstałego
dzieła. Czasu, który minął bezpowrotnie. Fotografia, obrazując nieustanną
zmienność i transformację naturalnych zjawisk oraz form świata przyrody, dokumentuje jednocześnie efekty upływającego czasu, który dzięki temu unaocznia głębię swego źródła kreacji. Można ją więc odczytywać jako swego rodzaju
świadectwo odzwierciedlające postrzeganą rzeczywistość. Dokument ten, przedstawiający świadomie wybrany fragment świata natury – w rozumieniu środowiska przyrodniczego – ujęty zostaje za pośrednictwem Barthesowskiego ,,zegara
do patrzenia”46, zgodnie z reakcją umysłu wzbudzoną subiektywną wrażliwością
twórcy. W wyniku przeżycia estetycznego fotografika rejestrowany obraz obserwowanej rzeczywistości ulega przekształceniu w obraz fotograficzny nacechowany autorskim punktem widzenia. Poszczególne kadry stanowią plastyczny
układ środków wyrazu artystycznego, jednocześnie będąc świadectwem konkretnego etapu upływającego czasu – przemijania w czasoprzestrzeni. Dokument
przestaje być klasycznym potwierdzeniem – świadectwem mijającej chwili –
w momencie całkowitej koncentracji na wybranym wycinku rzeczywistości oraz
uruchomieniu wyobraźni, zdolnej rozpoznać relacje pomiędzy postrzeganymi
elementami obrazotwórczymi a ich związkiem z własną naturą. Trudno ująć jednocześnie granicę dokumentu fotograficznego i kreatywnego obrazu, gdyż zależna jest ona od świadomości, którą reprezentuje obserwator. Żywy obiekt, który wchodzi w reakcję z czasem, jest już przykładem kreacji. Przemijania. Kreacji czasu. I być może to chciał uchwycić fotografik.
Obserwowany miesiącami, a nawet latami proces zmian, jakie powstają
w wyniku wzrostu materii organicznych, ich rozwoju, a następnie powolnego
rozpadu – zarejestrowany w określonych momentach metodą fotograficzną,
zgodnie z poczuciem estetyki fotografującego – pozwala kreować obrazy narodzin nowego życia na gruncie dobiegającego kresu (il. 9). Fenomen fotografii
jako narzędzie w rękach twórcy umożliwia tym samym sięgnięcie do korzeni rejestrowanej materii będącej świadectwem przeszłości, tworząc jednocześnie jego nową formę (il. 10). Ona to będąc wyzwaniem dla percepcji wzrokowej fotografującego wpływa bezpośrednio na kształtowanie się jego wrażliwości w procesie odbioru.
Zjawiska natury przemawiają do nas swoją wielokrotną jednorodnością. Podziwiamy bogactwo pejzażu, lecz aleje jednakowych drzew czy rytmiczny ornament śladów na piasku, uformowany powiewem wiatru, także wzbudzają
emocje. Stąd estetyczna zasada: unitas in varietate ma również swoją wagę
w sztuce. Fotografia przyrody zaś, utrwalając nieustanną zmienność motywów,
dokumentuje śmierć – kreując jednocześnie nowe życie. Obraz fotograficzny
wrażliwości twórcy, oddający tym samym jego osobowość. Istota natury tkwi
więc w tym, że jest niewyczerpalnym źródłem inspiracji twórczych. Jako że fotografia nie może być stawiana na równi z przyrodą w myśl dwóch porówny46
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walnych wielkości – pozostaje narzędziem; przyroda zaś inspiracją. Sens pierwszego ma swoje źródło w rozwoju. Drugie zaś wymaga ludzkiego spokoju.
Człowiek zmierza się wielokrotnie z sensem w swoim życiu, który w przyrodzie
jest założeniem istnienia. Indywidualny los człowieka porównać można do tajemniczego procesu utrwalania obrazu rzeczywistości w głębi ciemni optycznej
aparatu fotograficznego. W tym szczególnym miejscu – w określonym wycinku
czasu – tworzą się obrazy, których korzenie sięgają do wrażliwości fotografika.
Zanim pojawią się w postaci zdjęć, zapisane zostaną najpierw w pamięci fotografującego, jako świadectwo minionego przeżycia.
Reasumując, należy podkreślić, że fotografia przyrody jest jednocześnie dokumentem i kreacją, ponieważ odnosi się bezpośrednio do zmieniającej się na
skutek działania naturalnego światła żywej materii, energii, zjawiska powstającego w wyniku głębokiego przeżycia estetycznego twórcy w czasie rzeczywistym. Ukazując proces przemian zachodzących w środowisku naturalnym człowieka, potrafi zadziwiać, ale również zaszokować, nigdy nie pozostając obojętną. Zarejestrowany moment fotograficzny, zgodny z wewnętrznym impulsem
fotografującego, w konfrontacji z konkretnym zjawiskiem obserwowanym
w danym czasie i przestrzeni uruchamia proces ciągłych powrotów do minionego przeżycia. Fakt ten, stanowiąc płaszczyznę wzajemnych relacji pomiędzy
światem wewnętrznym i zewnętrznym, pozwala na bazie konkretnych przeżyć
doświadczać kolejnych odkryć, wzbogacając tym samym swoje doświadczenia.
Poszukując odpowiedniego motywu w obserwowanej rzeczywistości, fotografik
spustem migawki potwierdza powziętą decyzję – zgodną z własną naturą – dokumentując tym samym chwilę, która odzwierciedlona zostaje na wybranym nośniku. Stając się obrazem fotograficznym, ujętym w określonym kadrze, wypełnionym konkretnymi elementami kompozycji, ukazuje nie tylko historyczne
świadectwo istnienia, ale także akt życia. Kreując nową rzeczywistość, twórca
odkrywa przede wszystkim siebie.
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Summary
Nature since prehistoric times has performed an inspiring role in man’s creativity. With the
time being, along with the rise of photography, it has become a subject of interest of its numerous
lovers. The paper presents the exemplary attitudes of the chosen artists representing this discipline
of art. Discussing the subject matter connected with the photography inspired by nature, the author
pays attention to the contemporary activity (in XXI century they take on pro-ecological dimension), as well as the existing context of time and transition. The analysis is accompanied by the
references to one‘s experience: works oscillating between the title documentary and the work of
creation, whose effect are the quasi-abstract forms.
Keywords: nature photography, creative photography, documentary photography
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Louis Jacques Mandé Daguerre, hiperrealista
Louis Jacques Mande Daguerre, hyperrealist
Rok 1839. Louis Jacques Mandé Daguerre przeżywa chwile zasłużonego
tryumfu1: 30 lipca Gay-Lussac2, działając w imieniu komisji parlamentarnej,
przedstawia izbie wyższej francuskiego parlamentu wynik pracy komisji: jednoznaczne, najwyższe i jednogłośne uznanie dla odkrycia i wynalazku dokonanego
przez Daguerre’a. Tym samym otwiera drogę do przyznania wynalazcy dagerotypii odpowiedniej rekompensaty. Za oddanie państwu francuskiemu wynalazku
do dyspozycji Daguerre ma otrzymać 6000 franków dożywotniej rocznej renty.
Proces legislacyjny prowadzący do tej historycznej decyzji królewskiego
parlamentu nie jest prosty. Najpierw 14 czerwca 1839 roku zostaje sporządzony
projekt aktu prawnego, który 15 czerwca podpisuje król Ludwik-Filip, a izba
niższa parlamentu bez zwłoki podejmuje nad nim prace. Już 3 lipca François
Arago3 przedstawia Izbie Deputowanych raport kolejnej komisji specjalnej, powołanej do zaopiniowania projektu. Raport, jak na naukowca przystało, jest bardzo
precyzyjny, szczegółowy i kompetentny. Arago opisuje w nim dokładnie rolę, jaką

1

2

3

Wg Historique et description des procédés du daguerréotype et du diorama, par Daguerre, Alphonse Giroux et Cie, Editeurs, Paris 1839, cyt. za: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k
56753837, [data dostępu: 20.09.2012].
Joseph Louis Gay-Lussac (1778–1850) – francuski chemik i fizyk oraz deputowany parlamentu
francuskiego. Źródło: http://fr.wikipedia.org/wiki/Joseph_Louis_Gay-Lussac, [data dostępu:
20.09.2012].
François Jean Dominique Arago (1788–1853), fizyk, matematyk, astronom, minister wojny,
floty i kolonii oraz deputowany parlamentu francuskiego. Źródło: http://fr.wikipedia.org/wiki/
Fran%C3%A7ois_Arago, [data dostępu: 20.09.2012].
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odegrał Nicéphore Niépce4, zmarły w 1833 roku wynalazca, współpracujący z Daguerre’em na podstawie umowy, zawartej pomiędzy nimi 14 grudnia 1829 roku.
Umowa pozostaje w mocy, a jej spadkobiercą jest syn Nicéphore’a, Isidore
Niépce. Arago w swym raporcie wyjaśnia, że kolejne, późniejsze klauzule umowy, zapisane przez strony, to jest L.J.M. Daguerre’a i Niépce’a-syna, wskazują
na istotne udoskonalenia dokonane przez „paryskiego malarza”5, czyli Daguerre’a, już po śmierci jego współpracownika, Nicéphore’a Niépce’a, „fizyka
z Chalons”6. Raport F. Arago podkreśla historyczną doniosłość wynalazku dagerotypii oraz – z wyczuwalnym entuzjazmem – drobiazgowo wylicza jego możliwe zastosowania w nauce i sztuce.
Cóż, wydaje się, że tak światłych promotorów, jak Arago i Gay-Lussac, mógłby
pozazdrościć Daguerre’owi każdy wynalazca; parlamentu, w którym zasiadają i obradują posłowie tej klasy i z taką wiedzą – chyba również. O polityce naukowej
i kulturalnej realizowanej z takim rozmachem, królewskim gestem i wyobraźnią
oraz o zapisanym w datach „wakacyjnym tempie” parlamentarnego procesu legislacyjnego dziś nie moglibyśmy nawet pomarzyć – i to nie tylko w naszym kraju.
Dagerotypia, metoda „malowania światłem”, której nazwę Daguerre utworzył od własnego nazwiska, ogłoszona zostaje z najwyższej, państwowej trybuny
przez wybitne autorytety naukowe; dla chwały Francji, która wspaniałomyślnie
oddaje ten wynalazek ludzkości. Cząstka chwały spływa na wynalazcę – artystę
malarza, dekoratora teatralnego (dziś nazwalibyśmy go raczej scenografem).
Daguerre jest dobrze znany paryskiej publiczności z mającego już 17 lat przybytku zmysłowej i popularnej rozrywki – dioramy (dziś moglibyśmy uznać ją za
widowiskową instalację artystyczną). To jego dotychczas największe, najbardziej wyrafinowane dzieło plastyczne, które jest przy tym sukcesem komercyjnym; warto je poznać, by zrozumieć jego wpływ na losy twórcy.
Na dacie ogłoszenia dagerotypii kończą się zazwyczaj informacje opisujące
początek nowej epoki, w której obraz „malowany/rysowany światłem” zacznie
wypierać i zastępować obrazy, dotąd wykonywane ręką artysty. Niektórzy niebawem ujrzą nawet w tym zjawisku śmiertelne dla sztuki niebezpieczeństwo.
Przypatrzmy się więc bliżej kulisom wydarzeń poprzedzających historycznie
uznaną datę ujawnienia wynalazku, który należałoby uznać za najprawdopodobniej najbardziej przełomowe osiągnięcie XIX stulecia. Rzeczywistość, jak tego
doświadczamy, nie jest prosta i dostarcza niespodzianek, często dramatycznych.
Nie ominęły one również wynalazcy dagerotypii i dioramy, oficera Legii Honorowej, członka wielu Akademii, etc7.
4

5
6
7

Joseph Nicéphore Niépce (ur. 1765 w Chalon-sur-Saône, zm. 1833 w Saint-Loup-de-Varennes)
Źródło: http://www.larousse.fr/encyclopedie/personnage/Niépce/135269, [data dostępu: 20.09.2012].
Patrz przypis 1
Tamże.
Wg zapisu na stronie tytułowej książki Daguerre’a (patrz przyp. 1): HISTORIA I OPIS
PROCESÓW DAGEROTYPII oraz DIORAMY, Przez DAGUERRE’A, Malarza, wynalazcę
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8 marca 1839. Płonie diorama, ów wcześniejszy wynalazek i dotychczasowe, od 1822 roku, źródło dochodów Daguerre’a. Ogień szybko trawi cały dorobek materialny artysty: duży drewniany budynek, mogący pomieścić do 350 widzów, oraz obrazy i mechanizmy, pozwalające stwarzać niezwykłe spektakle
i efekty świetlne podziwiane przez paryżan. Malarz-wynalazca w tym czasie jest
na spotkaniu z innym, podobnym do siebie amerykańskim wynalazcą, malarzem
i rzeźbiarzem Samuelem Morse8. Zaledwie dzień wcześniej, 7 marca, demonstrował mu swoje wynalazki, wywołując jego żywą reakcję. Gdy wraca, pożar
trwa. Daguerre widząc, że diorama jest stracona, nalega i przekonuje strażaka
dowodzącego akcją, by ratował sąsiedni dom, w którym mieści się jego pracownia fotograficzna. Dowódca straży kieruje strumienie wody dwóch pomp na ten
obiekt. Operacja się udaje i wkrótce dowódca wraz z dwoma strażakami wchodzą do budynku. Za nimi, mimo gryzącego dymu, wchodzi Daguerre. Strażacy
wyłamują drzwi do małej pracowni na piątej9 kondygnacji. Rysunki, rękopisy,
instrumenty optyczne ocalały. Daguerre nie ukrywa radości. Zrodzi to podejrzenie, że pożar dioramy został wywołany po to, by z pomocą autorytetu Arago
„coś wymusić” na francuskim parlamencie; przyspieszyć państwowe uznanie dla
wynalazku dagerotypii10. Cóż, każda epoka ma swoje teorie spiskowe…
W tym samym, 1839 roku Daguerre kupuje w oddalonej o 17 km od Paryża
niewielkiej miejscowości Bry-sur-Marne posiadłość, położoną naprzeciw kościoła parafialnego. W rok później opuszcza Paryż, by tam osiąść na stałe.
W 1842 roku Daguerre maluje w tym kościele obraz, przedstawiający nawę gotyckiej katedry. To unikalne, mało dziś znane dzieło malarskie Daguerre’a poznałem dzięki XIX-wiecznemu francuskiego czasopismu „Nature”, którego
rocznik 188911 znalazłem na braderie de Lille12 – gigantycznym, podobno największym w Europie, „pchlim targu” odbywającym się tradycyjnie na początku
września i zajmującym ulice, chodniki i place niemal połowy miasta. Moją uwagę przyciągnęła ta rycina Diorama Daguerre’a, wykonana w kościele w Bry-sur-Marne (il. 1).
Autor artykułu, skromnie podpisany inicjałami GT, to zapewne Gaston Tissandier13, niezwykła postać: naukowiec, chemik, meteorolog, kolekcjoner, balo-

8

9
10

11
12
13

Dioramy, Oficera Legii Honorowej, Członka wielu Akademii, etc. Nowe Wydanie Poprawione
i opatrzone portretem Autora, Alphonse Giroux et Cie, Editeurs, Paris 1839 (tłum. własne).
Samuel Finley Breese Morse (1791–1872). Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Samuel_Finley
_Breese_Morse, [data dostępu: 20.09.2012].
Czyli na 4 piętrze (Francuzi liczą kondygnacje wraz z parterem).
L’incendie du Diorama de Daguerre, Pierre G. Harmant. Źródło: http://www.midley.co.uk/
Harmant/pghIncendieDio.htm, [data dostępu: 20.09.2012].
W roczniku pisma opisano m.in. początek budowy wieży inż. Gustawa Eiffel’a.
Źródło: http://fr.wikipedia.org/wiki/Braderie_de_Lille, [data dostępu: 20.09.2012].
Gaston Tissandier (1843–1899) Źródło: http://fr.wikipedia.org/wiki/Gaston_Tissandier#Une_
carri.C3.A8re_consacr.C3.A9e_aux_sciences, [data dostępu: 22.09.2012].
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niarz-zapaleniec i wieloletni wydawca tygodnika „Nature”14, ilustrowanego
drzeworytami sztorcowymi, czasopisma popularyzującego naukę, którego historia trwa, mimo zmiennych kolei losu, od 1873 roku do dziś15.
GT napisał w swoim artykule: „Wynika stąd, że ten kościół kończy się nieco
zbyt gwałtownie, by wyglądał dobrze, co wyjaśnia, dlaczego w umyśle artysty
takiego jak Dagnerre powstał zamiar, by zmienić na bardziej przyjemny widok,
jaki mają wierni. […] w jego pomyśle obraz, dzięki efektowi perspektywy, miał
przedłużyć kościół, który, jak powiedzieliśmy, kończył się nieco zbyt gwałtownie tuż za ołtarzem. […] perspektywa, zachwycająco uporządkowana, pozwala
widzowi wierzyć, że ołtarz jest w centrum kościoła, a za nim zaczyna się nowy
kościół, znacznie piękniejszy oczywiście niż skromny kościółek w Bry. Aby połączyć rzeczywisty kościół z kościołem wyobrażonym, pierwszy plan obrazu
Daguerre'a przedstawia dwie kolumny z białego kamienia, wznoszące się po
prawej i lewej stronie kompozycji. Na kolumnach tych namalowane są obiekty,
stwarzające iluzję wyraźnie wypukłych; są to: złocona rama bez obrazu; owalna
rama z obrazem, przedstawiającym siedzącą Marię Dziewicę. Na każdej kolumnie, jak gdyby przymocowany pobożną dłonią, bukiet róż. Poniżej tych obiektów, od podłogi zaczynając, wyobrażona jest boazeria, zwieńczona przez krzyż
oraz dwa medaliony. Górna część pierwszego planu jest zakończona dekoracyjnym zwieńczeniem, na którym zdaje się być przymocowany Chrystus z kości
słoniowej. Obiekty, które opisaliśmy, tworzące plan pierwszy, namalowane są
ręką Daguerre’a, lecz w takiej perspektywie, że wierzymy, że są zamocowane na
kamiennych filarach. Przestrzenność jest tak wyraźna, że wydaje się również, że
filary te są z prawdziwego kamienia. Za tym pierwszym planem rozciąga się kościół wyobrażony przez Daguerre’a. Gdy widz oddali się od obrazu i usiądzie
w nawie, naprawdę uwierzyć może, że widzi kościół o wielkości podwojonej
wielką dekoracją artystyczną. Iluzja jest absolutna, tak doskonała, że gdyby nie
ołtarz, który zagradza przejście, chciałoby się wejść dalej, do wnętrza. W dodatku,
w jakimkolwiek miejscu kościoła bylibyśmy, widoczny efekt jest taki sam”16.
Jakiś czas po tej lekturze, w lutym 2007 roku odwiedziłem Bry-sur-Marne,
by zobaczyć malowidło. Wciśnięty w narożnik ulicy kościół (il. 2), niższy od
otaczających go budynków, chroni ostatnie najprawdopodobniej dzieło malarskie Daguerre’a. Kościół był otwarty i pusty. Mogłem w ciszy podziwiać obraz
i fotografować do woli.
Promień światła, rozszczepiony przez szybę w oknie, tęczowym pasem
wskazał mi tablicę z historią kościoła, a także opisem dioramy i jej historii (il. 3).
Przeczytałem: „Diorama. Obraz, namalowany częściowo na jednej, częściowo
na drugiej stronie półprzejrzystej tkaniny – perkalu, gra dzięki odbiciu i załamaniu światła…”.
14
15
16

Źródło: http://fr.wikipedia.org/wiki/La_Nature, [data dostępu: 22.09.2012].
Ibidem.
„Nature” 1889, półrocze drugie, s. 284–286 (tłum. własne).
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„Ta nawa, posłuszna światłu, padającemu ze świetlika, daje iluzję oświetlenia wewnętrznego lub zewnętrznego, w zależności od położenia słońca”.
Niestety, ze świetlika żadne światło do obrazu nie docierało, ponieważ
w 2007 roku był już trwale zasłonięty.
Dalej na tej samej tablicy: „Pochłonięty tworzeniem swego dzieła Daguerre
mnoży wymagania: obrazy na murze chóru toną w mroku, by podkreślić świetlistość dzieła. Ołtarz zostaje obniżony, lichtarze przeniesione, tabernakulum
zmniejszone!… Dwa okna chóru zostają zamurowane, by wykluczyć obce światło; stają się niszami, w których zostają umieszczone figury świętych Piotra
i Pawła. Okna zostaną ponownie otwarte dopiero wiele lat później, dzięki staraniom Pana Etienne Audafry, mera Bry w latach 1965–1989, aby przywrócić naturalne oświetlenie poprzez proste, matowe szyby”17 (il. 4).
„Opiekunowie” malowidła w przeznaczonym zapewne dla turystów opisie
obrazu nie ukrywają niechęci, jaką wzbudzały niezrozumiałe wymagania artysty, dążącego do wyjątkowego efektu i w tym krótkim akapicie wyjawiają nawet
nazwisko dewastatora dzieła, mera Bry, polityka, który panując w miasteczku
przez 33 lata zdołał „przywrócić naturalne oświetlenie poprzez proste, matowe
szyby”, niwecząc tym ostatecznie niezwykłe, przemyślane efekty świetlne, które
ożywiały malowidło Daguerre’a i stanowiły o jego wyjątkowości.
Patrząc i fotografując obraz oraz wnętrze kościoła, doczekałem zmierzchu
i sztucznego oświetlenia. Teraz ono decyduje o „efektach świetnych”. Zaplanowana przez artystę całodzienna gra świateł, uzyskiwana niegdyś dzięki świetlikowi umieszczonemu ponad obrazem, jest niemożliwa. Świetlik zamurowano.
Pomimo tego widoczny w płytkiej wnęce za ołtarzem obraz robi imponujące
wrażenie. Widać na nim jednak upływ czasu oraz ślady nieudolnej konserwacji;
niepotrzebnie i źle zdublowany obraz fałduje się w charakterystyczny sposób (il. 5).
Przyznają to sami opiekunowie malowidła, na kolejnej, zapewne nowszej tablicy, na której widać malowidło sfotografowane w całości18; prawdopodobnie
podczas jednej z wcześniejszych konserwacji.
„Niemiłe przygody dioramy. Dzieło wykonane na delikatnym podłożu cierpi
z powodu wilgoci. W 1949 r., aby zapobiec zniszczeniom, diorama zostaje niezbyt szczęśliwie naklejona na nowe podłoże i traci najcenniejszy walor: przejrzystość… W 1999 r. świetlik zostaje zamknięty dla ochrony dzieła przed światłem19, zimnem i wilgocią. Od 2006 roku zainicjowano projekt całkowitej konserwacji tego dzieła z inicjatywy gminy Bry i Państwa”.
DIORAMA nie ma, jak widać, szczęścia do opiekunów; ich usilne, pełne
dobrej woli starania oraz kolejne, niefortunne konserwacje, krok po kroku niszczą iluzjonistyczne, niezwykłe właściwości malowidła. Jak będzie tym razem?
Co przyniesie następna konserwacja?
17
18
19

Tłum. własne.
We wnętrzu kościoła sfotografowanie całego obrazu jest niemożliwe.
Podkreślenie własne.

52

Grzegorz BANASZKIEWICZ

Pierwszym „konserwatorem” dioramy był sam Daguerre, który poprawiał
swoje dzieło w 1847 roku, zapewne wciąż niezadowolony z uzyskanego efektu.
Możemy to zrozumieć. Lecz na dioramę spadły inne, liczne plagi. W 1870 roku
pruski żołnierz zaatakował ją szablą (czy nam to czegoś nie przypomina,
zwłaszcza w Częstochowie?)… Obraz po wojnie naprawiono i do końca wieku
pozostawał w niezłym stanie, czego świadectwem jest cytowany artykuł z „Nature”. XX wiek przyniósł niestety walkę polityczną, mającą w podtekście rozdział Kościoła od Państwa, oczywiście z dioramą w tle: w 1910 roku proboszcz
Bry-sur-Marne, ojciec Lemoine uznał, że diorama rozprasza zbytnio uwagę
wiernych i pod pretekstem remontu usunął wszystkie elementy scenograficzne
pierwszego planu, tworzące perspektywę. W ten sposób zredukował obraz
Daguerre'a do roli prostego elementu dekoracyjnego. Niewzruszony protestami
urzędników gminy, których postawił przed faktem dokonanym, proboszcz dołożył jeszcze korony, wazony oraz rzeźby, bardziej odpowiadające jego własnym
gustom. Pisze o tym gmina Bry na swojej oficjalnej stronie20, zapominając
o grzechach i „zasługach” swojego mera w zbiorowym dziele psucia obrazu.
Szczęśliwie gmina podejmuje odpowiednią uchwałę i 27 grudnia 1913 roku
diorama zostaje uznana za pomnik kultury. Nie powstrzyma to jednak jej niszczenia. Trzy kolejne konserwacje, przeprowadzone w 1950, 1961 i 1975 roku
przez specjalistów, którym zapewne nie przyszło do głowy, by przeczytać u źródła, w ojczystym języku, na czym polega „sekret dioramy”, dopełniają dzieła
zniszczenia. Obraz naklejony na nowe podłoże, w dodatku nieodpowiednio dobranym, wrażliwym na wilgoć klejem, traci przejrzystość, a wraz z nią zdolność
do specyficznej „gry ze światłem”. Staje się technicznie poprawnym, kiepsko
naciągniętym płótnem, pozbawionym magicznych cech nadanych mu przez Daguerre’a. Wciąż jednak robi wrażenie.
Patrząc dziś na tęczowy promień zapisany na mojej fotografii i wskazujący
tablicę informacyjną, której nie mógłbym bez niego dostrzec, widzę ZNAK, bez
wątpienia kierowany wolą Artysty. Widzę uderzająco logiczne powiązanie pasji
i umiejętności Daguerre’a do stworzenia iluzjonistycznego malarskiego spektaklu z jego marzeniem zapisania i utrwalenia efemerycznego obrazu, uzyskiwanego za pomocą camera obscura. Zastanawiam się przy tym nad sensem i przesłaniem malowidła z Bry-sur-Marne, namalowanego w prowincjonalnym kościółku w trzy lata po ogłoszeniu najbardziej doniosłego wynalazku epoki. Chociaż Daguerre nad obrazem pracował na zamówienie, nie czynił tego bynajmniej
z finansowej konieczności. Miał już sławę wynalazcy, międzynarodowe koneksje oraz dożywotnią państwową rentę w wysokości 6000 franków rocznie21. Daguerre przez sześć miesięcy 1842 roku malował w ciasnym wnętrzu prowincjonalnego
20
21

Źródło: http://www.bry94.fr/-Bry-et-la-memoire-daguerrienne-.html, [data dostępu: 23.09.2012].
Przykładowe wynagrodzenia (1890): listonosz 600 fr/rok; służąca 1,5 fr/dzień. Źródło: http://
fr.wikipedia.org/wiki/Évolution_du_pouvoir_d'achat_des_monnaies_françaises, [data dostępu:
20.09.2012].
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kościoła, ukryty za prowizoryczną zasłoną. Niektóre partie realizował zapewne na
kolanach, bądź na drabinie. Wskazują na to wymiary obrazu: 535 × 615 cm22.
Ponad 32 m2.
Gaston Tissandier po 47 latach w swoim okolicznościowym artykule23 tak
napisał: „Opowiadano, że podczas malowania tego obrazu, będącego rodzajem
dioramy, w której wykonywaniu malarz miał przecież doświadczenie, Daguerre
po każdym uderzeniu pędzla biegł zobaczyć, czy widziany z różnych stron kościoła efekt jest równie prawdziwy”24. Daguerre miał wówczas 55 lat. Mógłby,
jak się dziś praktykuje, podróżować po świecie, dając wykłady, popularyzujące
wynalazek dagerotypii; słowem korzystać z rozgłosu i niezwykłej, błyskawicznie rozwijającej się pasji fotografowania, nazywanej wkrótce „dageromanią”.
Zamiast tego Daguerre powrócił do swojego starego zawodu malarza dekoracji
teatralnych, by namalować TEN obraz. Jakie kierowały nim motywy? Czyżby
chciał przedstawić w ten sposób jeszcze raz swoje racje, własną wersję wydarzeń, poprzedzających ogłoszenie dagerotypii? Przeciwstawić się dezawuującej
jego prawa i zasługi wynalazcy książce25, opublikowanej w 1841 roku przez Niépce’a-syna? Czyżby pragnął, ujawniając publicznie „sekret dioramy”, a następnie malując ten obraz, po raz kolejny udowodnić, że w pełni zasłużył na przyznaną mu dożywotnio przez królewski rząd rentę w wysokości 6000 franków
rocznie? Uzasadnić, dlaczego otrzymał o 2000 franków więcej, niż Isidore
Niépce, syn oraz spadkobierca prawdziwego wynalazcy zapomnianej już heliografii, Nicéphore’a Niépce’a? Dowieść, że skrupulatnie wywiązał się ze swojego
pierwotnego kontraktu, zawartego z Niepce’m-ojcem? A może chciał odbyć pokutę, by zmazać jeden z grzechów głównych, trapiących ludzi wybitnych –
grzech pychy? A może raczej pragnął dać jeszcze raz popis talentu i pokazać na
mistrzowskim, wiarygodnym przykładzie, że diorama, jego malarskie dzieło
i wynalazek, już przez publiczność doceniony, który zrządzeniem losu, wraz
z całym jego dorobkiem spłonął w Paryżu, wciąż wzbudzać może podziw i publiczne uznanie – tak jak dagerotypia?
Diorama w Bry-sur-Marne została zainaugurowana 19 czerwca 1842 roku;
sukces był tak wielki, że przyjeżdżali ją podziwiać również ludzie z zagranicy.
Gdy w ciszy stałem przed nią prawie 165 lat później, zdawałem sobie oczywiście sprawę, że to, co widzę, nie jest integralnym dziełem Daguerre’a, realizacją
22

23
24
25

Źródło: http://www.fondation-patrimoine.org/fr/national-0/actualites-3/detail-derniere-etapepour-la-restauration-du-diorama-de-daguerre-1382, [data dostępu: 20.09.2012].
50 rocznica ogłoszenia wynalazku dagerrotypii.
Patrz przypis 15.
„Historique de la découverte improprement nommée Daguerréotype : précédée d’une notice sur
son véritable inventeur feu M. Joseph-Nicéphore Niépce de Chalons-sur-Saone / par son fils,
Isidore Niépce”; „Historia odkrycia, niepoprawnie nazwanego dagerotypią, poprzedzona notą
o jej prawdziwym wynalazcy, śp. Józefie-Niceforze Niepce z Chalons-sur-Saone” (tłum. własne).
Źródło: http://www.bibliotheque-numerique-cinema.fr/notice/?i=23285, [data dostępu: 20.09.2012].
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jego marzenia i popisem talentu, lecz smutnym świadectwem ignorancji tych,
którym dzieło powierzył. Jednak dzięki opisowi Gastona Tissadier odczuwałem
w pełni zamysł artysty, który zaprojektował i z konsekwencją wykonał „instalację artystyczną”, obejmującą całą przestrzeń kościoła i przemyślnie aranżującą
zmienne, naturalne oświetlenie do całodziennego spektaklu wizualnego. Zmieniając w oczach wiernych mały kościół parafialny w wielką katedrę gotycką,
malarz-hiperrealista avant la lettre26, Daguerre w połowie XIX wieku stworzył
plastyczny symbol uniwersalnych, ludzkich dążeń do celów wykraczających poza codzienność i poza własną epokę.
„Sekret dioramy” został przez Daguerre’a ujawniony27, a przykład w Bry
wykonany. Nikt po nim nie próbował, o ile mi wiadomo, zastosować tego wynalazku, „wartego” przecież, według francuskiego parlamentu, tyle, co pół dagerotypii. Szkoda, bo przecież do dziś są fotografowie, posługujący się skomplikowaną, pracochłonna techniką fotograficzną Daguerre’a. Nie pojawił się jednak
malarz, który przestudiowałby jego „sekret” malarski i podjął próbę zastosowania go we współczesnej praktyce artystycznej.
Los dzieł sztuki jest zmienny. Konserwacja dioramy, rozpoczęta w 2007 roku, prowadzona jest pod kierunkiem Dominique Dollé, zapewne po gruntownych studiach obrazu i za pomocą najnowszych metod. Konserwatorzy są
w trudnej sytuacji, spowodowanej zwłaszcza błędami swoich poprzedników, ale
wierzę, że znają już „sekret dioramy”; że tym razem przeczytali28 i bardzo dokładnie przemyśleli to, co objaśnił jej twórca na pięciu zaledwie stronach tekstu.
Zamieszczone na ten temat w Sieci informacje na to wskazują29. Warto się z nimi zapoznać.
Konserwatorzy pracują w specjalnie na ten cel wybudowanym pawilonie,
niemal tak wielkim, jak kościół w Bry. Ich pracę, pod okiem kamery30, mogą
obserwować internauci. Film, pokazujący przebieg prac konserwatorskich, jest
dostępny na You Tube31. Spójrzmy na ostatni etap tych prac (il. 6, 7).
Zrządzeniem losu trompe-l’œil32 namalowany w Bry-sur-Marne przetrwał
dłużej niż sława „wynalazcy fotografii”. Dziś, gdy po paryskiej dioramie nie ma,
poza skromną tabliczką33, niemal żadnego śladu, a dagerotypia musiała ustąpić
26

27
28
29
30

31
32

33

Zanim (rzecz, pojęcie, zjawisko) otrzymało swoją nazwę; również odbitka graficzna przed
podpisaniem.
Patrz przyp.1.
Tamże, s. 75–79.
Źródło: http://www.bry94.fr/-La-restauration-du-diorama-.html, [data dostępu: 20.09.2012].
Źródło: http://www.inurl-view-index-shtml.net/diorama-of-daguerre-webcam.html, [data dostępu: 20.09.2012].
Źródło: http://www.youtube.com/watch?v=UaOK6WH_rdc, [data dostępu: 26.09.2012].
Malowidło, „oszukujące wzrok” widza iluzjonistycznym ukazaniem obiektów trójwymiarowych na płaszczyźnie.
Źródło: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Plaque_Diorama_de_Louis_Daguerre,_rue_
Léon-Jouhaux,_Paris_10.jpg, [data dostępu: 27.09.2012].
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kolejnym, jeszcze bardziej „magicznym” wynalazkom: fotografii z użyciem negatywu, kinematografii, telewizji, fotografii cyfrowej i telewizji 3D – malowidło
w małej, podparyskiej miejscowości jest ostatnią i jedyną dioramą artysty, zachowaną do naszych czasów. Jest również jedynym przykładem jego szczególnego talentu wywoływania środkami malarskimi iluzji, które w przeszłości
przyciągały prawdziwe tłumy – takie, jak dziś premierowe seanse kinowe niektórych filmów (il. 8).
Konserwacja dobiegła końca. 11 stycznia 2013 roku diorama powróciła na
swoje dawne miejsce w kościele Świętych Gerwazego i Protazego w Bry34 (il. 9).
Chciałbym ją odwiedzić ponownie, ocenić kunszt tej ostatniej, niezwykle skomplikowanej i kosztownej35 konserwacji, która powinna przywrócić dziełu jego
niepowtarzalny charakter, a wnętrze małego kościoła na powrót otworzyć na
przestrzeń wielkiej, wyimaginowanej36 gotyckiej katedry. Chcę poznać malarski
sekret ostatniej, nieustannie przez zmienne światło dnia animowanej dioramy
i na własne oczy zobaczyć to, co Louis Jacques Mandé Daguerre, hiperrealista,
pragnął swą sztuką pokazać potomnym.
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Summary
Louis Jacques Mandé Daguerre is known as an inventor of daguerreotype. He was also, which
is often forgotten, an eminent painter creating poetic pictures, theatrical decorations and unusual
spectacles, in which by means of his painting art, he created illusionistic effects charming the Parisian audience. The last work of this type by Daguerre is Diorama in Bry-sur-Marne, whose history
is a very interesting one and worth getting acquainted with while following the life story of its maker.
The contemporary stage of this story may induce one towards optimism: vita brevis, ars longa.
Keywords: history of photography, L. Daguerre, diorama, Bry-sur-Marne.

Il. 1. Diorama Daguerre’a, wykonaną w kościele w Bry-sur-Marne, rycina (drzeworyt sztorcowy),
„Nature” 1889, półrocze drugie, s. 284.

Il. 2. Kościół w Bry-sur-Marne, 2007. Fotografia własna

Il. 3. Kościół w Bry-sur-Marne, diorama, 2007. Fotografia własna

Il. 4. Kościół w Bry-sur-Marne, diorama, 2007. Fotografia własna

Il. 5. Ostatni etap konserwacji Dioramy, 2012/13

Il. 6. Ostatni etap konserwacji Dioramy, 2012/13

Il. 7. Ostatni etap konserwacji Dioramy, 2012/13

Il. 8. Ostatni etap konserwacji Dioramy, 2012/13

Il. 9. Diorama po konserwacji (2013), fot. M. Lombard, zbiory Musée Adrien Mentienne
w Bry-sur-Marne
Ilustracje 5–8: źródło: http://www.leparisien.fr/val-de-marne-94/en-images-le-diorama-de-daguerrede-retour-en-l-eglise-11-02-2013-2559065.php?pic=13#infoBulles1
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Jan Bułhak – enfant terrible polskiej fotografii?
Jan Bułhak – the enfant terrible of Polish photography?
W 1962 r. ukazała się książka Alfreda Ligockiego Fotografia i sztuka1, której autor, ceniąc dokonania Bułhaka w sferze organizacyjnej i publicystycznej,
równocześnie zwraca uwagę na fakt, że jego twórczość negatywnie2 oddziaływała na polską fotografię. Zauważa, że pejzaże artysty są romantyczne „w najbardziej zwulgaryzowanym i płaskim ujęciu”, „ociekają sentymentalizmem”,
a „słynne drzewka i chmurki, snopy zboża na tle ciężkich chmur burzowych,
zamglone pejzaże miejskie pocięte rozpylonymi snopami światła, owieczki
w przymglonym słońcu czy ‘gobeliny zimowe’ z oszronionych drzew i krzewów” stanowią „zbiór rekwizytów plastycznej i emocjonalnej łatwizny”3.
Wspomniana książka wywołała serię komentarzy publikowanych na łamach
miesięcznika „Fotografia”. Autor jednego z nich, Janusz Pietrzykowski, odnosząc się do uwag Ligockiego i opisując tzw. bułhakowszczyznę stwierdzał, że
Bułhak „początek i koniec fotografii polskiej widział w krajobrazie”. Dodawał
także, że „pogląd ten pokutuje jeszcze w niejednym współczesnym fotografiku,
który budował swoją koncepcję na jednokierunkowym potraktowaniu sprawy”4.
Czy wypowiedzi te były słuszną oceną twórczości artysty, który 29 czerwca
1946 r., podczas spotkania towarzyszącego otwarciu II Wystawy Fotografii Artystycznej w Poznaniu, został mianowany Ojcem Fotografii Polskiej5? Czy
w rzeczywistości był on swoistym enfant terrible polskiej fotografii?
1
2
3
4
5

A. Ligocki, Sztuka i fotografia, Warszawa 1961.
Patrz: A. Ligocki, s. 59.
Tamże, s. 69.
J. Pietrzykowski, Stare problemy - nowe spory, „Fotografia” 1964, nr 3, s. 52.
T.H. Nowak, II wystawa poznańskich Miłośników Fotografii, „Głos Wielkopolski” z dn. 3.07.
1946 r., s. 4.
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Odpowiedź na to pytanie umożliwi rozstrzygnięcie następujących kwestii:
— Jakie były kompetencje artystyczne Jana Bułhaka oraz czy jego twórczość
miała stylistycznie i tematycznie jednostronny charakter?
— Czy twórczość Bułhaka mogła w dominujący sposób wpływać na kształt
współczesnej mu praktyki artystycznej w najbliższym mu środowisku Fotoklubu Wileńskiego, a następnie krajowym?
Odnosząc się do pierwszej kwestii koniecznym jest określenie – zależnego
głównie od najbliższego środowiska i szkoły – poziomu wiedzy o sztuce, który
wpływa na kompetencje artystyczne. W przypadku Jana Bułhaka ciekawych
wiadomości na temat dostarczają jego wspomnienia zawarte w książce Kraj lat
dziecinnych. Jej lektura pozwala skonstatować, że dom rodzinny w Ostaszynie
nie stwarzał zbyt wielu możliwości kontaktu przyszłego artysty ze sztuką. Pierwsze dziecięce wspomnienie wiąże się z pokojem gościnnym, gdzie nad kanapą wisiały trzy „poczerniałe ze starości portrety Hromyków z początku XIX w.”6 Jak dalej Bułhak szczerze przyznał, były one „tak dalece zapomniane, że nikt nie protestował, kiedy im powydłubywałem oczy, strzelając do nich z łuku […]”7.
Bardziej interesujących i rzeczywiście wartych odnotowania świadomych
doświadczeń estetycznych dostarczała nauka czytania. Wspominając jej początki, artysta napisał: „oprócz sprawy dźwiękowej interesowałem się jeszcze sprawą graficzną, obrazowymi cechami druku i jego geometryczną foremnością. Podziwiałem równoległość i kanciastość lasek, nieskazitelność i krągłość owali,
soczystą czerń czcionek, równymi sznureczkami zalegających białe karty papieru”8. W tym czasie marzeniem przyszłego fotografa było posiadanie kolorowych
ołówków i farb akwarelowych, co łącznie pozwala stwierdzić jego naturalną
wrażliwość na formę, a także potrzebę ekspresji plastycznej.
Bułhak zainteresowany książkami urządził sobie ich czytelnię w gabineciku,
gdzie przeglądał dostępny w domu „materiał obrazowy” – ilustracje drzeworytnicze w starych rocznikach czasopism, wśród których szczególną atencją darzył
warszawski tygodnik „Kłosy”, gdzie znajdował prace Michała Elwiro Andriollego i Gustawa Doré.
Najgorętszy entuzjazm u przyszłego artysty wywoływał jednak „świecący
złotymi literami album Matejki – przedmiot […] szczególnego zajęcia”9, który
umieścił na dużym stole. O książce, która składała się z kilkudziesięciu drzeworytów dużego formatu, fotograf napisał, że zaważyła na jego życiu. Relacjonował: „Po raz pierwszy stawałem wobec nieznanego świata artyzmu i twórczości

6

7
8
9

J. Bułhak, Kraj lat dziecinnych, Gdańsk 2003, s. 32. Wspomniani w cytacie Hromykowie to
prawdopodobnie rodzice Julii Hromykówny, żony Jana Antoniego Franciszka Bułhaka, właściciela Ostaszyna i dziadka artysty.
Tamże.
Tamże, s. 49.
Tamże, s. 52.
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i choć nie rozumiałem nic z jego istoty i doniosłości, jednak to zbliżenie ogarnęło mię tchnieniem jakiejś potęgi, budzącej korną cześć i zachwycenie”10.
Kolejnych ważnych doświadczeń estetycznych dostarczył Bułhakowi dwór
wujostwa Karpowiczów w Czombrowie11, gdzie w gabinecie była „moc książek,
pięknie oprawnych i ilustrowanych, pełno albumów i tek ze sztychami i drzeworytami, wreszcie ozdobne wydawnictwa, tygodniki, gazety – słowem zewsząd
wyzierało słowo drukowane, rysunek, obrazy i budziło zaciekawienie, szacunek
i zazdrosną chęć przebywania w tym świecie […]”12.
Przypomnieć należy, że właściciel majątku, Julian Karpowicz oprócz studiów prawniczych uczył się również malarstwa w Akademii Sztuk Pięknych
w Petersburgu, co niewątpliwie wpłynęło na charakter księgozbioru. Z dostępnej
biblioteki Bułhak wspomina dwa tomy Galerii Drezdeńskiej, które zawierały
stalorytnicze „reprodukcje najcelniejszych obrazów znajdujących się w tym
zbiorze”13. Jak napisał: „dzięki nim stały mi się nieobce dzieła i imiona takich
malarzy, jak Rubens, Rembrandt, Rafael i dość wcześnie otworzyła mi się perspektywa na wielką sztukę europejską”14. Opisane fakty miały miejsce w wieku
dziecięcym, przed wyjazdem do gimnazjum w Wilnie, co nastąpiło w 1887 r.
W przypadku gdyby Bułhak uczył się w tradycyjnej szkole podstawowej,
prawdopodobnie podlegałby realizowanej do końca XIX w. praktyce edukacyjnej (nauka rysunku), która „zgodna była z poglądami właściwymi ówczesnemu
akademizmowi”15 i polegała głównie na kopiowaniu wzorów (rzeźby gipsowe,
rysunki lub obrazy), w czym pomocne były siatki i stygmy lub narzędzia kreślarskie wykorzystywane do powielania układów geometrycznych. Ćwiczono
także umiejętność ich odręcznego odtwarzania. Później popularny był także rysunek związany z systemem „slöjd”16. Generalnie „nauka rysunku w szkołach
elementarnych, powszechnych, traktowanego odtwórczo i utylitarnie, dążącego
do uzyskania ‘wprawy oka i ręki’ stała się klasycznym wykładnikiem podstawowych idei szkoły tradycyjnej drugiej połowy XIX w., mających ogromny
wpływ na praktykę edukacyjną uczniów w kolejnych latach XX w. Takie nauczanie rysunków nie rozwijało twórczego myślenia, samodzielności w interpretowaniu różnych tematów, posiadało jedynie wartość praktyczną w uprawianiu
przyszłych zawodów rzemieślniczych […]”17.
10
11
12
13
14
15

16

17

Tamże, s. 53.
Czombrowski dwór był pierwowzorem Mickiewiczowskiego Soplicowa z „Pana Tadeusza”.
J. Bułhak, op.cit., s. 84.
Tamże, s. 88.
Tamże.
E. Piwowarska, Edukacja plastyczna uczniów w polskiej szkole podstawowej XIX i XX w., Częstochowa 2003, s. 17.
Slöjd („zręczny w palcach”) – system skandynawski, w którym każda działalność plastyczna
związana była z wykonaniem przedmiotu (przed powstaniem modelu realizowano jego rysunek
z co najmniej dwóch stron). W przypadku złożonych konstrukcji przygotowywano rysunek całości i wszystkich części składowych. Tamże, s. 22.
Tamże, s. 22.
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W dojrzałym okresie życia, przypuszczalny wpływ na kompetencje artystyczne Bułhaka miał, poznany w 1910 r., Ferdynand Ruszczyc – jeden z najwybitniejszych twórców okresu Młodej Polski i pierwszy dziekan Wydziału Sztuk
Pięknych Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. M.in. dzięki jego wskazówkom Bułhak przygotował swą pierwszą pracownię fotograficzną (1912) przy
ul. Portowej 4, a także powierzono mu zadanie stworzenia i prowadzenia w Wilnie Miejskiego Archiwum Fotograficznego.
We wspomnianym 1910 r. artysta miał już za sobą pierwsze sukcesy,
a w czasie następnych lat zyskał uznanie współczesnych, co zauważyć można
np. w Przewodniku po Europie (wyd. III, 1914) Mieczysława Orłowicza, który
imiennie informował, że widoki oraz zabytki Wilna „robione przez najlepszego
polskiego fotografa-amatora” dostępne są „w albumach (1 rb.) i pojedynczo
w księgarniach”18. Mimo to nie sposób uznać, by jego prace realizowane
w okresie następnych dwudziestu sześciu lat znajomości z Ruszczycem (zm.
1936 r.) powstawały w całkowitej od niego izolacji; jeśli nie były bezpośrednio
oceniane czy dyskutowane, można być pewnym, że obaj twórcy prowadzili
ogólne dyskusje o sztuce.
Kształtowaniu kompetencji artystycznych Bułhaka sprzyjać musiała także
praca na Wydziale Sztuk Pięknych USB, gdzie od 1919 r. prowadził zajęcia
z fotografii, równocześnie zyskując dodatkowe kontakty ze środowiskiem plastyków.
Podsumowując, stwierdzić można, że artysta – zgodnie z czasem, w którym
kształtowały się jego poglądy estetyczne – powinien być zwolennikiem obrazowania realistycznego i akademickich układów kompozycyjnych, które stosował
do przedstawiania tradycyjnych tematów. Utwierdzić może w tym fakt jego
pierwszego potencjalnego kontaktu ze sztuką abstrakcyjną, którą w Wilnie zaprezentowano w 1923 r. podczas Wystawy Nowej Sztuki. Bułhak miał wtedy 47 lat.
W okresie aktywności artysty znaczną popularnością cieszyła się fotografia
o tematyce pejzażowej i portretowej (tzw. wielkie motywy), które w 1930 r. dokładniej scharakteryzował Józef Świtkowski. Według niego w pierwszej kategorii obraz winien być wyraźnie podzielony na trzy plany: przedpole, plan średni
i tło. Przedmiotem głównym winny być ruiny zamku, grupa drzew o formach
„wybitnych, chata samotna, urwisko skalne, łódź na jeziorze itp. Obok […]
przedmioty podrzędne: lesiste stoki gór obok zamku, pola, staw obok grupy
drzew. Tło również urozmaicone: chmury o formach ‘malowniczych’, łańcuch
górski, lasy na widnokręgu. Przedpole też zapełnione przedmiotami podrzędnymi, jednak starannie opracowanymi”19.
W zakresie portretu Świtkowski wymagał, by wyjątkowo było to popiersie,
najczęściej cała postać ludzka lub po kolana. Model siedzi lub stoi trzymając
18
19

M. Orłowicz, Przewodnik po Europie, wyd. III, Kraków 1914, reprint: Łódź 2007, s. 63–64.
J. Świtkowski, Motyw wielki czy mały, „Polski Przegląd Fotograficzny” 1930, nr 3, s. 49.
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w ręku wachlarz, torebkę, kwiaty (kobieta) lub laskę, kapelusz, książkę (mężczyzna). Obok postaci stolik z drobiazgami lub roślina dekoracyjna. Tło to portiera z „malowniczymi” fałdami, kominek lub okno z widokiem na park lub góry.
Dążąc do nadania fotografiom artystycznego charakteru, dużą uwagę przywiązywano do sposobu przedstawiania, który miał sprawić, że obraz zostanie
pozbawiony walorów inwentaryzatorsko-dokumentacyjnych i nabierze indywidualnych cech. Służyły temu chromianowe techniki szlachetne (np. guma, przetłok), techniki swobodne (np. wtórnik, izohelia) oraz inne zabiegi technologiczne pozwalające uzyskać np. zmiękczony obraz (metoda „soft”).
Dla opisania tego rodzaju praktyki artystycznej Urszula Czartoryska wprowadziła w 1977 r. do naszego języka termin piktorializm20, który najczęściej
używany jest jako synonim „staromodnych i sentymentalnych koncepcji fotografowania”, choć należy przez to rozumieć – niezależną od czasu powstania –
praktykę, która „lekceważy lub zaniedbuje tożsamość fotografowanego przedmiotu w celu podkreślenia atmosfery, nastroju […]”21.
Przypominając wcześniejszą wypowiedź Ligockiego, można stwierdzić, że
uważał on Bułhaka właśnie za przedstawiciela piktorializmu (w pierwszym znaczeniu tego słowa) i określenie to – w kontekście rozwoju fotografii – traktował
jako pejoratywne.
Tę zdecydowaną opinię weryfikuje analiza dostępnych prac artysty, wśród
których zauważyć można fotografie rozbieżne z propagowanymi przez Świtkowskiego zasadami, a tym samym wykraczające poza – wynikające z wcześniejszej analizy biograficznej – kompetencje artystyczne. Przykładów dostarcza
już „Tygodnik Ilustrowany” z 1919 r., w którym w nr 40–41 zamieszczone zostały zdjęcia z Wilna, a wśród nich dwa obrazy przedstawiające uniwersytecką
Aulę kolumnową (fot. 1) oraz fragment Pałacu Biskupiego. Zainteresowanie
formą widoczne jest również wśród prac znajdujących się w albumie Wilno
(1924), gdzie zamieszczony został: Fragment fasady kościoła św. Anny (fot. 2)
oraz Widok z okna celi Konrada u Bazylianów (fot. 3).
W 1929 r. opublikowano w angielskim roczniku „Photograms of The Year”
obraz zatytułowany Shadows (fot. 4), który poprzez wycinkowy sposób potraktowania pejzażu także nie spełnia wyżej określonych wymogów fotografii piktorialnej. Potwierdzają to kolejne przykłady: Nowe w dawnym (fot. 5) („Almanach
Fotografiki Wileńskiej” 1931), Motyw z Krakowa („Almanach Fotografiki Polskiej” 1934), Bór (fot. 6) i Jezioro Narocz (J. Bułhak, Fotografika, Warszawa
1931), praca Kolegium ewangelickie reformowane (cykl Polska w obrazach fotograficznych J. Bułhaka) czy Iglica (1948, zbiory Muzeum Narodowego we
20
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Termin „piktorializm” użyty został przez U. Czartoryską w artykule: Wokół wystawy ‘Pictorial
Photography’ w Buffalo, „Fotografia” 1977, nr 1, s. 18. Równolegle, i mniej licznie, używany
jest termin „piktoralizm” oraz „pikturalizm”, który został zaproponowany przez Zbigniewa Zegana (patrz: tegoż, Zbigniew Łagocki, „Fotografia” 1979, nr 2, s. 21).
The Focal Encyclopedia of Photography, Londyn 1957, s. 863.
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Wrocławiu), które przez swe zainteresowanie formą bliższe są obrazowaniu typowemu dla Nowej Rzeczowości22 czyli neorealizmu. Cechą charakterystyczną
fotografii wykonanych w tej konwencji, która zaanektowana została w Polsce na
przełomie lat 20. i 30. XX w., była przede wszystkim zmiana charakteru kompozycji, co wynikało ze zbliżenia się kamery ku materii i zainteresowaniu detalem,
fragmentem rzeczywistości.
Sam Bułhak stwierdzał, że taki sposób jej odtwarzania stosowany już był
w XVI–XVII w. przez flamandzkich malarzy, a więc Nowa Rzeczowość faktycznie jest „stara jak świat i próbuje udawać nową”23.
Występujące w twórczości artysty obrazy należące do tego nurtu zauważył
także współczesny mu Piotr Śledziewski, który w 1938 r. jednoznacznie informował o tym w relacji z wileńskiej wystawy fotograficznej eksponowanej podczas Targów Północnych.
Kolejną cechą charakterystyczną neorealizmu było preferowanie tzw. czystego bromu, który wykorzystywał także Bułhak. Pisząc o technikach swobodnych, stwierdzał: „używam tych technik, gdy nie mogę inaczej”, a następnie deklarował, że woli „pospolity brom”24.
Oprócz wymienionych prac wskazujących na twórczą osobowość i zainteresowanie formą, Bułhak wykraczał poza wskazane przez Świtkowskiego kanony
tematyczne. Potwierdzają to fotografie: „Górny Śląsk” (fot. 7) („Almanach Fotografiki Polskiej” 1937), gdzie przedstawiona jest architektura przemysłowa25
oraz Dzieci przedmieścia (fot. 8) (J. Bułhak, Polska fotografia ojczysta, Poznań
1939) i Typy wileńskie (L. Grabowski, Jan Bułhak, Warszawa 1961) będące
rzadkim wśród ówczesnych artystów przykładem zainteresowania życiem ubogich warstw społeczeństwa.
Podejmując kolejny problem dot. wpływu twórczości Bułhaka na krajowe
środowisko fotograficzne, potwierdzić należy, że w okresie międzywojennym
artysta bez wątpienia należał do twórców o największej aktywności wystawienniczej, dzięki czemu jego prace – potencjalnie – mogły stać się dla innych wzorcem jakościowym. Sprzyjać temu mogły także fotografie sprzedawane w tekach
Polska w obrazach Jana Bułhaka.
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Cytowany wcześniej J. Świtkowski uważał, że „Rzeczy brzydkie, nieestetyczne, zawsze były
na świecie […], ale do starej sztuki dostępu nie miały, a nowa sztuka uważa je właśnie za nowość godną uwiecznienia”. Następnie przewidywał, że nowa tendencja – podobnie do bolszewizmu w Rosji – „zacznie od niszczenia wszystkiego, co było, aby potem kolejno przywracać
do znaczenia jedna po drugiej ze starych zasad”. J. Świtkowski, O nową rzeczowość, „Polski
Przegląd Fotograficzny” 1930, nr 5, s. 112.
J. Bułhak, Jak daleko może fotografia odejść od malarstwa, „Przegląd Fotograficzny” 1936,
nr 5, s. 90.
Idem, Estetyka światła, Wilno 1936, s. 66, cyt. za: L. Grabowski, Jan Bułhak, Warszawa 1961, s. 11.
W okresie międzywojennym tematyka ta była domeną m.in. Antoniego Wieczorka i Maxa
Steckela.
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Rozstrzygnięciu tej kwestii pomóc może przede wszystkim analiza twórczości najbliższego otoczenia Bułhaka, a więc twórców wileńskich, m.in. należących do tamtejszego Fotoklubu. Po raz kolejny odnosząc się do zaleceń Świtkowskiego, odmienny sposób obrazowania zauważalny jest wśród fotografii
znajdujących się np. w „Almanachu Fotografiki Wileńskiej” (1931) oraz
w dwóch wydaniach „Almanachu Fotografiki Polskiej” (1934, 1937).
W pierwszym przypadku, w zakresie formy, uwagę zwracają prace: Gdynia
Piotra Śledziewskiego i Źdźbła jesienne Jana Misiewicza, a także Litwinka Bolesławy Zdanowskiej, która wykazała zainteresowanie tematyką ludową.
Odmienny od piktorialnego sposób obrazowania reprezentują także obrazy
zamieszczone w „Almanachu Fotografiki Polskiej” (1934): Przez moje okno
Henryka Hermanowicza, Pisanka Aleksandra Zakrzewskiego, Rytm fal Wojciecha Buyki, Przyroda i technika Kazimierza Lelewicza oraz Krzaczek Mariana
Krysztofika.
Podobnie jak w poprzedniej publikacji, także tym razem zauważyć można
prace o tematyce odbiegającej od wzorów wskazanych przez Świtkowskiego. To
Mleczarka Bolesławy Zdanowskiej i Proletariusz Edmunda Zdanowskiego.
Powyższe spostrzeżenia potwierdza analiza kolejnego „Almanachu Fotografiki Polskiej” (1937), gdzie zwraca uwagę Koronka Józefa Farbotko, Groteska
Zygmunta Zapaśnika, Schody Janusza Bułhaka oraz Folklor Polesia Kazimierza
Lelewicza, który prawdopodobnie posłużył się techniką fotomontażu26.
W zakresie tematycznym wymienić należy Zygmunta Wrześniowskiego oraz
Edmunda Zdanowskiego, którzy przedstawili kolejno fotografie: Dzieci i Ślusarczyki.
Wnioski wynikające z analizy wspomnianych roczników w znacznym stopniu znajdują potwierdzenie w wywiadzie przeprowadzonym dla wileńskiego
„Słowa” przez Ewę Dziewulską (Eddy) z Piotrem Śledziewskim. W gronie tamtejszych twórców, którzy wykraczali poza fotografię naturalistyczną widział Zdanowską, Panasewiczównę, Farbotkę, Lelewicza, Zakrzewskiego i siebie samego27.
Zróżnicowany charakter wymienionych realizacji wskazuje na twórczą samodzielność członków Fotoklubu Wileńskiego28, co dodatkowo potwierdził
Edmund Zdanowski. Wspomina on, że Bułhak cenił prace „tematycznie odbieżne od jego upodobań, jeżeli widział w nich jedność i zwartość motywu, harmonijność plam walorowych lub ich wyważony kontrast, bogate światłocienie oraz
26

27
28

W gronie wilnian fotomontażem posługiwali się także Maria Panasewiczówna oraz Aleksander
Zakrzewski. Technika ta, nie ciesząca się szczególnym uznaniem wśród zwolenników piktorializmu, uważana była przez Józefa Świtkowskiego za efekt powojennej dekadencji. Jak pisał:
„Stąd ‘futuryzm’, stąd ‘nowa rzeczowość’, stąd ‘abstrakcja’ w sztukach plastycznych, a we fotografice […] ‘fotomontaż’”. J. Świtkowski, Estetyka i etyka, „Miesięcznik Fotograficzny”
1929, nr 11, s. 162.
Eddy [E. Dziewulska], Walka o nowy styl w fotografice, „Słowo” z dn. 2.05.1937 r., s. 5.
Wśród wcześniej wymienionych osób, członkiem Fotoklubu nie był Zygmunt Zapaśnik,
współpracownik Bułhaka z Zakładu Fotografii Artystycznej USB.
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nastrojowość i jeżeli te wartości charakteryzowały autora i jego indywidualny
styl. Podobnie odnosił się do powiększeń małoobrazkowych”29.
Podejmując próbę odpowiedzi na zasadnicze pytanie, czy twórczość Bułhaka
miała negatywny wpływ na krajowe środowisko miłośników fotografii, należy
zastrzec, że odbędzie się to w sposób pośredni. Pomocne w tym zakresie będą
wyniki badań30 dotyczących gustu i kompetencji, które w 1982 r. przeprowadziła
Anna Matuchniak-Krasuska z Uniwersytetu Łódzkiego.
Analizę sytuacji poprzedzić należy przypomnieniem, że współczesnymi artyście miłośnikami fotografii była „prawie wyłącznie inteligencja pracująca
i nieliczni zawodowcy”31. Dysponując wiedzą nt. szkolnej edukacji estetycznej,
a także informacjami o ich dorobku można uznać, że – przez analogię – Bułhak,
jak i twórcy o podobnym statusie społecznym, posiadał zbliżone kompetencje
artystyczne. Ich ewentualna zdecydowana zmiana mogła nastąpić wraz ze zmianą pokolenia, które posiadałoby nowe doświadczenia środowiskowe i odpowiednio bogatszą wiedzą uzyskaną w szkołach. Czy tak było faktycznie?
Wyrazistej odpowiedzi na to pytanie pozwolą udzielić wyniki wspomnianych badań z 1982 r., w którym respondentami były osoby mogące – w przeciwieństwie do pokolenia Bułhaka – na co dzień spotkać się z przejawami sztuki
abstrakcyjnej i którym zapewniono teoretyczną i praktyczną edukację plastyczną
w całym zakresie szkolnictwa ogólnokształcącego na poziomie znacznie wyższym, niż miało to miejsce np. w okresie międzywojennym.
Analizując społeczne zróżnicowanie recepcji malarstwa, jednym z badanych
elementów był poziom kompetencji artystycznej teoretycznej, czyli wiedzy
o sztuce. Uzyskane wyniki wykazały, że w zakresie znajomości malarstwa polskiego upodobania dotyczyły głównie historycznego malarstwa XIX w., impresjonizmu i modernizmu z pocz. XX w., a najpopularniejszymi malarzami byli:
Jan Matejko (87% respondentów), Stanisław Wyspiański, Józef Chełmoński,
Kossakowie (po 65%), Aleksander i Maksymilian Gierymscy (49%), Leon Wyczółkowski (25%), Jacek Malczewski (24%), Artur Grottger (19%), Stanisław
Ignacy Witkiewicz (17%), Danuta Muszyńska-Zamorska (14%) i Władysław
Strzemiński (11%).
W przypadku badania znajomości malarstwa obcego respondenci preferowali malarstwo renesansowe (da Vinci, Michał Anioł, Rafael Santi), holenderskie
i flamandzkie (Rembrandt, Rubens), francuski impresjonizm (Manet, Monet,
Renoir, Toulouse-Lautrec, van Gogh, Gauguin) oraz przedstawiciela sztuki
współczesnej, którym był Pablo Picasso.

29

30

31

E. Zdanowski, Fotograficzne środowisko wileńskie (wspomnienia i refleksje), maszynopis, kserokopia w zbiorach autora, s. 13.
Patrz: A. Matuchniak-Krasuska, Gust i kompetencja. Społeczne zróżnicowanie recepcji malarstwa, Łódź 1988.
T. Cyprian, Nie bójcie się słońca!, „Polski Przegląd Fotograficzny” 1927, nr 1, s. 1.
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Analizując płeć, wiek, wykształcenie i środowisko respondentów, Matuchniak-Krasuska zauważyła, że najważniejszą rolę pełni ostatni z wymienionych
czynników, a następnie widoczny jest wpływ skolaryzacji32. Autorka stwierdziła
również, że „wyraźna granica poziomu kompetencji rysuje się między wykształceniem podstawowym a średnim, przy zbliżonych wynikach kategorii wykształcenia średniego i wyższego”33. Uwaga ta potwierdza racjonalność zastosowanego wcześniej uogólnienia o jednolitości kompetencji artystycznych Bułhaka
i osób o bliskim mu statusie społecznym. Jednocześnie badania wskazują, że
mimo znaczącego upływu czasu od pierwszych krajowych prezentacji sztuki poszukującej nowych form wyrazu, m.in. Wystawy Futurystów, Kubistów i Ekspresjonistów (Lwów, 1913), Ekspresjonistów Polskich (późniejsi Formiści)
(Kraków 1917), Wystawy Nowej Sztuki (Wilno, 1923) oraz bardzo wyraźnych
zmian w systemie edukacji plastycznej, preferencje odbiorców nadal mają tradycyjny charakter34 związany ze sztuką przestawiającą.
Reasumując: podjęta próba określenia kompetencji artystycznych Jana Bułhaka pozwoliła stwierdzić, że powinien być mu bliski tradycyjny, nawiązujący
do doświadczeń sztuki akademickiej, kanon przestawiania rzeczywistości. Równocześnie jednak dostępny dorobek artystyczny wskazuje, że wykraczał on poza
ten sposób obrazowania, a także przypisywane mu typowe zainteresowania tematyczne. Mimo iż wymienione przykłady jego prac można uznać za niezbyt
liczne, a także dobrane ad usum Delphini, jednak praktyka wskazuje, że eksponowane lub publikowane pojedyncze fotografie są zazwyczaj wybierane z większej liczby ujęć. Wydarzenia wojenne35 sprawiły, że w przypadku Bułhaka ich
poznanie najprawdopodobniej uznać należy za niemożliwe.
Rozpatrując sugerowany przez Ligockiego negatywny wpływ prac artysty na
estetykę polskiej fotografii, zauważyć można, że w twórczości części miłośników z jego najbliższego otoczenia występują obrazy odmienne tematycznie,
formalnie oraz technologicznie od jego realizacji. Postawa taka potwierdza ich
niezależność od dokonań Mistrza.
Pragnąc rozstrzygnąć powyższą kwestię w wymiarze ogólnopolskim, po
uwzględnieniu wybranych wniosków z badań Anny Matuchniak-Krasuskiej,
stwierdzić można, że prace Bułhaka nie były w stanie w radykalny sposób
wpływać na praktykę fotografii artystycznej okresu międzywojennego. O ile fo-
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Tamże, s. 83.
Tamże, s. 71.
Jak napisała Matuchniak-Krasuska, uzyskane przez nią wyniki potwierdziły wcześniejsze badania dotyczące młodzieży w latach 60.
Podczas bombardowania Wilna przez lotnictwo radzieckie w dniu 10 lipca 1944 r. spłonęła
pracownia Bułhaka przy placu Orzeszkowej 3, a wraz z nią wieloletni dorobek artystyczny wynoszący m.in. negatywy i albumy dziesięciu tysięcy zdjęć. J. Kucharska, Jan Bułhak. Życie
i twórczość, [w:] J. Bułhak, op. cit., s. 269.
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tografie artysty były obserwowane36 i stawały się czyjąś inspiracją37, bardziej
prawdopodobne wydaje się, że wynikało to ze zbieżności występujących pokoleniowo kompetencji artystycznych.
W konsekwencji opinię wyrażoną w książce Alfreda Ligockiego należy
uznać za nadmiernie radykalną, prawdopodobnie powstałą w oparciu o analizę
zbyt skromnego zestawu prac artysty. Przypuszczalnie było to efektem specyficznego okresu, w jakim wydano publikację, gdy w Polsce zarzucono socrealistyczne kanony na rzecz rozwoju sztuki abstrakcyjnej, a oczekiwanie przewartościowań dotyczyło także fotografii artystycznej.

Summary
Jan Bułhak belongs to the group of the most eminent creators in the history of Polish artistic
photography. Besides his artistic work, he was also the author of numerous publications on photography and one of the most often exhibiting authors, who preferred the traditional means of expression in his works. In the result, after some time, there appeared some opinions claiming that
his works had negative and slowing influence on the development of Polish photography. With
one of such opinions expressed by Alfred Ligocki, the author of the paper tries to argue by making
an attempt to describe Bułhak’s artistic competence as well as the competence of some other people of alike social status. Besides,the author presents Bułhak’s openness towards new trends appearing in photography, what could have been seen in his own works and in contacts with the cooperating with him, members of Vilnius Photo Club.
Keywords: Jan Bułhak, photography, Vilnius Photo Club.
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Niekiedy prace Bułhaka eksponowane na wystawach zyskiwały także negatywne oceny.
Analiza recenzji wystaw pozwala stwierdzić, że twórczość Bułhaka miała zróżnicowany poziom, czego przykładem był zestaw eksponowany na XI Salonie Fotografii Artystycznej we
Lwowie (1927). Recenzent Marian Dederko zauważył, że „W pracach mistrza Jana znać pewne
przemęczenie, przy zawsze eleganckiej manierze ujęcia. Czasami jak gdyby brak natchnienia,
mającego swe źródło przypuszczalnie w przejściowym nastroju. A tuż obok 2 przepiękne prace, które mogę zaliczyć do arcydzieł”. M. Dederko M., XI Salon Fotografii Artystycznej we
Lwowie, „Fotograf Polski” 1927, nr 5, s. 91.
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Fotografia poza galerią w Polsce
na przełomie lat 70/80 XX w.
na przykładzie działalności Janusza Nowackiego
Photography outside the gallery in Poland at the turn
of the 70/80 XX century for example the activities
of Janusz Nowacki
W latach 70. ubiegłego wieku ciekawym nurtem fotografii w Polsce były
akcje i działania związane z upowszechnianiem fotografii poza tradycyjnymi
miejscami wystawienniczymi. Inicjatywy te miały różnorodny charakter i organizowane były przez grupy twórcze, towarzystwa fotograficzne i środowisko instruktorów związanych z ośrodkami upowszechniania kultury. W przypadku
tych ostatnich działalność ta oprócz funkcji upowszechniającej dotyczyła również doskonalenia warsztatowego i pobudzania świadomości artystycznej ich
uczestników. Należy bowiem mieć świadomość tego, że wobec braku wtedy
w Polsce regularnego szkolnictwa fotograficznego instruktorzy fotografii pełnili
znaczącą funkcję edukacyjną, wzbogacając wiedzę z zakresu fotografii, również
jako dyscypliny artystycznej. Przywołując działania warsztatowe oprę się głównie na aktywności Janusza Nowackiego pełniącego w owym czasie funkcję instruktora fotografii w Ośrodku Instrukcyjno-Metodycznym Pałacu Kultury
w Poznaniu. Zanim przejdę do opisania wybranych akcji, chciałbym zwrócić
uwagę na kwestię bardziej ogólną. Chodzi o funkcjonowanie zawodu instruktora
fotografii, powołanego uchwałą Rady Ministrów w latach 60. ubiegłego wieku.
Opiekę merytoryczną nad tą profesją sprawował Centralny Ośrodek Metodyki
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Upowszechniania Kultury w Warszawie, którego zadaniem było między innymi
podnoszenie kwalifikacji zawodowych animatorów kultury, także animatorów
fotografii. Kwalifikacje instruktora określały kategorie, począwszy od najniższej III
do najwyższej specjalnej – S. Możliwości uzyskania poszczególnych kategorii
regulowały odpowiednie przepisy i ogólnie mówiąc wiązało się to z ukończeniem kursu kwalifikacyjnego odpowiedniego stopnia. Nabyte kwalifikacje weryfikowane były w codziennej pracy i w przypadku Janusza Nowackiego dotyczyły między innymi organizacji wspomnianych wcześniej warsztatów realizowanych na terenie całego ówczesnego województwa poznańskiego.
Pierwsze z nich odbyły się w 1973 roku w Zbąszyniu. Wiodącym tematem
warsztatów była praca. W niedzielne popołudnie wykonane w czasie zajęć fotografie zostały rozłożone na terenie miejskiego parku. Dla przypadkowych odbiorców wyeksponowane w przestrzeni publicznej zdjęcia były niewątpliwie
sporym zaskoczeniem. W wyniku wywołanej dyskusji początkowe zaskoczenie
zamieniło się w aktywną rozmowę o fotografii. Pobudzanie środowiska do szerszej refleksji nad fotograficznym medium, między innymi poprzez organizację
niekonwencjonalnych wystaw poza galerią, stało się najistotniejszym elementem
kolejnych działań Nowackiego. Inspiracją do wyjścia z fotografią poza przestrzeń galerii była zorganizowana w maju 1969 przez grupę ZERO-61 wystawa
w Toruniu w starym budynku, w którym kiedyś znajdowały się warsztaty kowalskie. Od miejsca ekspozycji przeszła do historii polskiej fotografii pod nazwaną Wystawy w Starej Kuźni. „Działania ZERO-61 zmierzały nie do poszerzenia granic fotografii, ale do ich przekraczania. Kulmiacją tego procesu była
Kuźnia”1. To poszerzanie granic fotografii pojawiło się w działalności Nowackiego na kolejnych warsztatach, tym razem o tematyce przemysłowej, w Trzciance
w 1974 roku. Uczestnicy stworzyli zbiorowy portret siedmiu zakładów pracy.
Żywa reakcja pracowników zakładów potwierdziła wagę konfrontacji zdjęć jako
śladu obecności fotografa w danym miejscu i w kreślonej chwili, z odbiorcą będącym częścią fotografowanych scen. Z dzisiejszej perspektywy, wobec upadku wielu
fabryk i miejsc pracy, stworzona wtedy dokumentacja stanowi niezwykle ważny dorobek, będący świadectwem zmieniającego się przemysłowego pejzażu miast. Wydarzeniem stało się również utworzenie w kawiarni stałej galerii fotografii.
Następne warsztaty kontynuujące tematykę pracy odbyły się w 1975 roku
w kaliskiej fabryce tkanin „WISTYL”, przy bezpośrednim udziale pracownic
zakładu, które stanowiły zarówno główny temat zdjęć, jak również uczestniczyły
w wyborze jeszcze mokrych odbitek do stworzonej na miejscu wystawy. Ujawniając osobiste preferencje stały się autorkami ekspozycji pokazanej w miejscu
pracy. Pracownice z pozycji „modelek” przeszły do roli jurorek, pozwoliło to na
przeanalizowanie kwestii; jak odbierają obraz fotograficzny osoby niezwiązane
z publiczną prezentacją zdjęć.
1

P. Lisowski, Od fenomenu amatorskiego do przestrzeni mentalnej. ZERO-61 w kuźni jako pole
gry z przestrzenią wystawienniczą, [w:] Kuźnia 18.09-14.11.2010, katalog, Toruń 2010, s. 5.

Fotografia poza galerią…

69

Równolegle do tej akcji witryny sklepowe, kawiarnie, stołówka i hol kina
stały się miejscami pokazywania fotografii.
Podobną akcję zorganizował Nowacki rok później w Spółdzielni Inwalidów
we Wrześni. Wynik fotografowania zaistniał w postaci długiej na 65 metrów taśmy, złożonej ze spiętych ze sobą czarno-białych odbitek formatu 30 × 40 cm.
Taśmę ułożono w fabrycznych salach w taki sposób, że przechodziła przez halę
produkcyjną i wszystkie stanowiska pracy. Składała się zarówno ze zdjęć wykonanych przez uczestników warsztatów, jak również przez pracowników spółdzielni. Na zakończenie całą wstęgę przeniesiono na jedną z głównych ulic miasta, kładąc ją bezpośrednio na ziemi, co pozwoliło mieszkańcom Wrześni zapoznać się ze specyfiką tego zakładu. Przytoczę komentarz Mariusza Stachowiaka,
fotografa blisko związanego z Nowackim, który współpracując z poznańskim
tygodnikiem „Wprost” okazał się jednym z najciekawszych polskich fotoreporterów początków lat 80. ubiegłego wieku. „Warsztaty udowodniły, że właśnie
penetracja kamerą fotograficzną niezbyt ciekawego z pozoru zakładu pracy
przynosi efekty zaskakujące, pomijając nawet kapitalną wartość dokumentalną
powstałego tam materiału. O sukcesie zadecydowała forma „sprzedaży”. Kilkudziesięciometrowy ciąg fotografii, przesuwający się po hali fabrycznej, na którym właściwie nie ma nic oprócz tego, co się dzieje w tej hali codziennie, zrobił
na ludziach tam pracujących wrażenie dość nieoczekiwane. A przecież byli to
odbiorcy niepotrafiący raczej smakować fotografii, jak ci, którzy często odwiedzają wystawy. Oni po prostu zobaczyli siebie i swoje środowisko inaczej, niż to
czynią zwykle. Stanęli oko w oko z dokumentem fotograficznym i jeśli można
użyć takiego wyrażenia – z subiektywnym dokumentem, który bodaj przez
chwilę powodował u nich jakieś szczególne uczucia”2.
W 1975 roku Nowacki rozpoczął współpracę z Maciejem Mańkowskim
i Stanisławem Strzyżewskim, tworząc grupę twórczą Zbliżenie. Do jednej z najciekawszych realizacji grupy należała akcja przeprowadzona na spotkaniu grup
twórczych odbywającym się w Borach Tucholskich. Autorzy umieścili odbitki
fotograficzne bezpośrednio na pniach drzew. Widzowie zostali zaproszeni na
nocną eskapadę i mogli oglądać zdjęcia w świetle zapalonych świec. Wędrówce,
ujawniającej w migotliwym oświetleniu kolejne obrazy, towarzyszyła precyzyjnie dobrana, tworząca odpowiedni nastrój muzyka. Włączenie muzyki w obszar
fotografii pojawi się u Nowackiego przy późniejszych realizacjach diaporamowych, potwierdzając, że muzyka i fotografia stanowią dwie przenikające się pasje, zapoczątkowane zapewne wcześniejszymi zdjęciami muzyków jazzowych.
W 1976 roku na ogólnopolskim spotkaniu Federacji Amatorskich Stowarzyszeń
Fotograficznych w Uniejowie, które przebiegało pod hasłem fotografii poza galerią, grupa Zbliżenie wykorzystała wcześniejszy pomysł tworzenia wstęgi ze zdjęć
anektującej przestrzeń. Akcja Most symbolicznie spięła dwa brzegi rzeki Warty.
2

M. Stachowiak, Warsztaty fotograficzne – forma działań twórczych, Orientacje 26 b, Wydawnictwo Pałacu Kultury, Poznań 1979, s. 6.
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Przy okazji przywołania kolejnych warsztatów, tym razem w Gnieźnie
w 1978 roku, chciałbym zwrócić uwagę na ważny efekt tych imprez w postaci
stymulowania lokalnej działalności fotograficznej. Efektem gnieźnieńskich
warsztatów, na których została zaprezentowana swoista fotosfera składająca się
z wielu zdjęć, było powstanie klubów fotograficznych: Cyklop i Format.
Zastanawiając się, co oprócz działalności animującej aktywność środowiskową było najważniejszym elementem kolejnych warsztatów w Obrzycku
w 1978 roku i w Opalenicy w roku 1979, przychodzi mi na myśl, że było to totalne dokumentowanie przez uczestników warsztatów poszczególnych miejscowości w tych gminach. Każdy z uczestników fotografował jedną z ośmiu wsi
w gminie Obrzycko. Dziś te fotografie stanowią niezastąpiony materiał dla badaczy przeszłości. Możemy na nich zobaczyć zarówno zabudowania często jeszcze pokryte strzechą, zagrody, podwórza, jak też zanikające już metody uprawy
roli. Trzy miesiące po plenerze zaprezentowano w Obrzycku wystawę tej dokumentacji i spotkała się ona z wielkim zainteresowaniem mieszkańców, którzy
nawet po kilka razy przychodzili zobaczyć zdjęcia.
W przypadku warsztatów w Opalenicy wzbogacono materiał o zdjęcia
przedstawiające sytuację społeczną wielodzietnych rodzin, podupadłych gospodarstw, rodzin muzykujących i rodzinnego teatru, najstarszych mieszkańców,
osoby zasłużone dla miasta, działalność Ochotniczej Straży Pożarnej itp., wpisując ten projekt w ciąg zapisów o charakterze socjologicznym. Wartość tej fotografii została potwierdzona pierwszą nagrodą uzyskaną na XI Gorzowskich
Konfrontacjach Fotograficznych. Dla przypomnienia: Gorzowskie Konfrontacje
Fotograficzne były na przełomie lat 70. i 80. opiniotwórczą dla środowiska fotograficznego ogólnopolską imprezą.
W październiku 1979 roku Jaszczurowa Galeria Fotografii w Krakowie zorganizowała Forum Fotografii Ekspansywnej. Na imprezie tej Janusz Nowacki
już indywidualnie przeprowadził akcję Przejście. Na zaproszeniu umieścił własne motto, które warto przytoczyć: „nie jest to rzecz skończona, lecz pewna zawartość informacji, ukształtowana przeze mnie, umożliwiająca odbiorcy rozwinięcie – ma być inspiracją do…” i tu następuje wielokropek. Pewnie należy odczytać to motto jako propozycję do indywidualnego odczytania przez widza intencji autora. Naturalnej wielkości zdjęcia nóg przechodniów zostały umieszczone wzdłuż chodnika dla pieszych. Z drugiej strony ulicy widzowie mogli obserwować przechodniów zza tych fotografii. Widzieli ich od pasa w górę, zasłoniętych od dołu wspomnianymi zdjęciami. Przechodnie stanowili więc dynamiczną strukturę wobec statycznej fotografii. Wydaje się, że nie ujawniła się
wtedy z całą mocą zasadnicza cecha fotografii przywoływana w swoim czasie
przez prof. Alicję Kępińską jako „nieruchomy obraz w kulturze płynności”.
Ważnym potwierdzeniem dokumentalnej wartości fotografii jest dla mnie
materiał z kolejnych warsztatów, tym razem z 1980 roku w Skorzęcinie. Nowacki wspólnie z członkami klubu Monokl (Mariuszem Stachowiakiem, Jerzym
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Olbrychem, Janem Potęgą) fotografowali ośrodek wypoczynkowy nad Jeziorem
Niedzięgiel. Prace stanowią dziś ciekawy obraz funkcjonowania pracowniczych
wczasów rodzinnych w zakładowym ośrodku domków kempingowych. Efekt fotografowania został pokazany na czarno-białych przeźroczach w postaci ponad
godzinnej projekcji diaporamy dla półtora tysiąca wczasowiczów.
Kolejny dokument, który powstał w 1980 roku na plenerze w Gnieźnie, dotyczył Wielkopolskich Zakładów Obuwia „Polania”. Niektóre aspekty życia fabryki zostały pokazane w tak bezpośredni i bezkompromisowy sposób, odległy
od oficjalnego postrzegania, że wywołały sprzeciw wielu pracowników, którzy
nie mogli pogodzić się z tak zaprezentowanym obrazem zakładu. Przykład ten
potwierdza jak istotną, również i sprawczą rolę, może nieść ze sobą fotografia;
jak jest ona groźna dla oficjalnej propagandy, jak demaskatorska i jak rzeczywiście związana z kontekstem fotografowanych wydarzeń.
Rok później (1981) na kolejnych warsztatach, również w Gnieźnie, powstał
wielotematyczny portret miasta.
Dokumentowanie zastanej rzeczywistości stanowiło niejednokrotnie pretekst
do nawiązania kontaktu z odbiorcą i aktywnego włączenia go w realizację określonego projektu. Tak się na przykład stało na warsztatach w Dopiewie w 1981
roku, na których do uczestnictwa włączono młodzież szkolną. Najpierw zapoznano uczniów trzeciej, szóstej i ósmej klasy Zbiorczej Szkoły Gminnej z możliwościami i sposobami funkcjonowania fotografii. Następnie zwrócono się do
nich z zamówieniem na fotografie ukazujące ich miejscowość. Zapytano po prostu, co chcieliby zobaczyć na zorganizowanej po warsztatach wystawie. Ekspozycja została zainscenizowana zgodnie z sugestiami autorów zleceń i zaopatrzona w odautorskie komentarze uczniów. Obecność fotografów wzbudziła niepokój i emocje, które następnie przerodziły się w gorące dyskusje na temat fotografowanej rzeczywistości. Pojawiły się zarówno próby wciągnięcia fotografów
w problemy wsi, jak i działania niechętne, mające na celu izolację i zamykanie
się na obcych. Wystawa została oprotestowana przez dorosłych, zaskoczonych
przeważnie negatywnym wizerunkiem ich miejsca zamieszkania. Pominęli fakt,
że została stworzona na podstawie scenariusza, który napisały dzieci (w wyniku
rozmów z rodzicami), widzące właśnie w taki sposób otaczającą ich rzeczywistość.
Każda edycja opisanych wyżej warsztatów miała kompleksowy charakter.
Składały się na nią: plener przemysłowy, miejski lub wiejski, mający na celu
zdokumentowanie czasu i miejsca, seminaria warsztatowe z udziałem teoretyków i fotografów, działania będące formą zbiorowej kreacji zespołu twórców
i szerokiego grona odbiorców, tworzenie nieszablonowych wystaw dla pozyskania wrażliwego i wartościowego odbiorcy oraz stymulowanie działalności miejscowego środowiska fotograficznego.
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Summary
The presentation refers to the activities realised on the verge of 70-ties and 80-ties of the 20th
century connected with the popularisation of photography in places other than traditional displays.
Those initiatives had a diverse character and were organised by creative groups, photographic societies, and circles of instructors associated with the centres popularising the culture. In the case of
the last ones, this activity also referred to the improvement of the workshop skills and awakening
of the artistic consciousness of their participants. Various actions, workshops, plain-airs realised
by Janusz Nowacki performing the function of a photography instructor in the Regional Culture
Centre Castle in Poznań at that time. The recalled examples made an unusually interesting form of
a group creation of the artists and a wide spectrum of the audience and, in my opinion, they constitute an important contribution to the latest history of Polish photography.
Keywords: photography outside a gallery, Janusz Nowacki, photography instructor, photography workshops, documentary photography, culture animation.

1. Warsztaty Fotograficzne Zbąszyń-73, archiwum: J. Nowacki

2. Warsztaty Fotograficzne Kalisz-75, fot. J. Nowacki

3. Warsztaty Fotograficzne Września-76, Taśma, fot. J. Nowacki

4. Sympozjum Fotografii Uniejów-76, akcja Most, archiwum: J. Nowacki

5. Warsztaty Fotograficzne Trzcianka-77, akcja Autobus, fot. J. Nowacki

6. Warsztaty Fotograficzne Obrzycko-78, fot. J. Biniek

7. Warsztaty Fotograficzne Opalenica 79_rodziny wielodzietne, fot. M. Stachowiak

8. Akcja PRZEJŚCIE. Janusz Nowacki, Forum Fotografii Ekspansywnej, Kraków 1979, fot. J. Nowacki

9. Warsztaty Fotograficzne Skorzęcin-80, fot. M. Stachowiak

10. Warsztaty Fotograficzne Gniezno-81, W. Nielipiński, Grzybowo-23409

11. Warsztaty Fotograficzne Dopiewo-81, fot. J. Nowacki

12. Warsztaty Fotograficzne Dopiewo-81, z cyklu: Drogi, fot. J. Nowacki

PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
Edukacja Plastyczna. Fotografia

2013, z. VIII

Lucia L. FIŠEROVÁ
Univerzita Tomáše Bati
Zlín

Výchova fotografa v meste duchov
Education photographer in ghost town
Vo svojom príspevku by som sa chcela zamerať na niektoré špecifiká
teoretickej výuky fotografie a vystavovania, týkajúcej sa študentov Ateliéru
reklamní fotografie v ojedinelom kontexte postindustriálneho mesta Zlína.

I. Mesto ako vizuálny vzorec modernity
Je z mnohých hľadisiek príznačné, že Ateliér reklamní fotografie pôsobí
práve v Zlíne, v bývalej metropole československého priemyslu, ktorú medzi
svetovými vojnami preslávila fabrika Baťa. Osvietenému podnikateľovi
Tomášovi Baťovi (1876–1932) sa v priebehu niekoľkých rokov podarilo
vybudovať funkcionalistické mesto, v ktorom prevládal pravý uhol, hemžili sa
robotníci, a ktorého skutočným centrom sa stala továreň. Popri premyslených
stratégiách výroby obuvy a neskôr aj ďalších priemyselných výrobkov taktiež
veľmi dobre chápal spoločenský dosah reklamy a filmu a spolu so svojím
bratom položil základy vzdelávacích inšitúcií venujúcich sa týmto oblastiam1.
Po druhej svetovej vojne a znárodnení súkromných podnikov komunistickou
stranou sa slávna éra firmy Baťa končí. Nové dejiny Zlína sa začínajú písať v 90.
rokoch, kedy vzniká Univerzita Tomáše Bati a v roku 1997 aj Ateliér reklamní
fotografie2. Priemyslové mesto se mení na univerzitné.
1
2

Po Baťových Školách práce, vznikajúcich v priebehu 20. a 30. rokov, to bola predovšetkým
Baťova Škola umění, ktorú v roku 1939 založil už po smrti Tomáša Baťu jeho brat Jan Antonín.
V ARF momentálne pôsobia: Prof. Mgr. Pavel Dias (1997–1998 a od r. 2005), MgA. Jana Dosoudilová (od r. 1997), RNDr. Petr Novotný (od r. 1998), doc. MgA. Jaroslav Prokop (od r.
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Dnes je Zlín akýmsi „mestom duchov“, mestom, ktorého pôvodná
urbanistická štruktúra nasmerovaná k továrni stratila zmysel; mestom, ktorého
zamýšľané trajektórie už nefungujú. V jeho priestore zasadenom medzi zlínsku
vrchovinu a Hostýnske vrchy sa však atraktívnym spôsobom spája aktuálna téma
periférie a postindustriáneho priestoru, ako aj kolektívnej histórie a genia loci.
Modernistická tradícia a poloha mimo hlavného diania určujú aj súčasnú podobu
Ateliéru reklamní fotografie. Na rozdiel od ďalších 6 vysokoškolských inštitúcií,
kde sa dá v Českej republike študovať fotografia, ARF nesídli v meste plnom
umeleckých pamiatok ani kultúrnch aktivít, akým je napríklad Praha. Viacmenej tiesnivá mestská lokalita na východe republiky vytvára špecificky
zomknutý priestor pre štúdium, v ktorom študenti trávia väčšinu dňa –
v ateliéroch, pri počítačoch či na fotelkách zotrvávajú často i do neskorých
nočných hodín. Istým špecifikom môže byť aj úzka spolupráca ARF s inými
odbormi, ako napríklad s ateliérmi grafického designu, marketingu, odevnej
tvorby či obuvi. V tomto zmysle a kontexte tradície modernity môže Univerzita
T. Bati vzdialene odkazovať k atmosfére nemeckého Bauhausu.

II. Model ideálneho absolventa
Dôležitá otázka, ktorú by si mala klásť každá vzdelávacia inštitúcia, znie:
kto je našim ideálnym absolventom? Len takto totižto môže sformulovať
výsledné smerovanie svojho programu i čiastkové kroky a rozhodnutia.
Najpresnejšiou odpoveďou na túto otázku kladenú ARF by mohlo byť, že jeho
ideálnym absolventom je kreatívna umelecká osobnosť vybavená
schopnosťami tvoriť aj v oblasti komercie, teda nie komerčný fotograf, ktory
„je schopný“ robiť umenie. Aj keď sa rozdiel môže zdať len nepatrný, vnímam
ho ako zásadný. Spôsobilosť „vytvárať umenie“ pre človeka, ktorý bol
formovaný predovšetkým ako komerčný fotograf (teda autor so schopnosťou
nápadite a technicky presvedčivo reagovať na zadanie klienta) s veľkou
pravdepodobnosťou bude znamenať zase len reakciu na istú požiadavku.
Tvorba, ktorá nemá isté intelektuálne či duchovné pozadie a nevyviera z akejsi
bytostnej potreby, bude kĺzať po povrchu a maskovať sa aktuálne módnou
formou. Naopak, „kreatívna umelecká osobnosť“, teda autor s vycizelovanou
vizuálnou vnímavosťou, s mentálnym presahom a s istou duchovnou
kultivovanosťou, ako aj s remeselnou a technologickou zručnosťou, je vždy
schopný „odskočiť si“ ku komerčnej zakázke. Pri tejto práci môže ďalej čerpať
1999), MgA. Jan Jindra (od r. 2002), MgA. Lubomír Ančinec (od r. 2005), Mgr. Lucia Fišerová
(od r. 2007), Mgr. Anna Maximová (od r. 2010). Pedagógovia, ktorí v ARF pôsobili v minulosti: Mgr. Pavel Kosek (1997), Mgr. MgA. Tomáš Pospěch (1997–2007), Mgr. Jana Smahelová
(1997–2003), Jan Regal (1997–2006), Mgr. Jiří Víšek (1998–1999), MgA. Tomáš Dvořák
(2001–2003), Ing. Roman Sejkot (2003–2004).
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z vlastnej autorskej tvorby a súčasne môže výrazové prostriedky využívané
primárne v užitej oblasti (ostré svietenie bleskom, produkčne náročné scény,
zložitá inscenácia, dôraz na detail, technická brilantnosť či starostlivá
postprodukcia) využiť pri artikulácií vlastných umeleckých vízií.
Za mimoriadne podstatný pokladám fakt, že komplexnosť študentovej
osobnosti by mala zahrňovať rozvoj nielen v praktickej oblasti (zvládnutie
technológie a odskúšanie si celej „žánrovej stupnice“), ale aj v oblasti
teoretickej. Študent by mal poznať dejiny svojho média, zásadné teoretické
otázky a pojmy z jeho histórie i súčasnosti, mal by dokázať čítať „jazyk“
fotografie, analyzovať fotografický obraz i recenzovať výstavu, mal by byť
schopný verbálnej reflexie svojho diela a orientovať sa aj v galerijnej
prevádzke a celkovo v kultúrnom marketingu. Práve rozšírenie týchto
znalostí a schopností podľa môjho názoru formuje v maximálnej miere
študentovu vizuálnu senzitivitu, a tým i prehlbuje možnosti jeho kreativity.
Študenti niekedy argumentujú slovami, že nie sú teoretici ani kurátori, že
nevládnu slovom ani manažerskými schopnosťami, preto od nich pedagóg nemá
právo požadovať textové explikácie ani organizačné práce súviace s produkciou
výstavy. Tento postoj je však veľmi mylný. Predovšetkým – fotograf, viac ako
akýkoľvek iný umelec, pracuje hlavou. Jeho skutočnou činnosťou je tvorba
myšlienkového konceptu obrazu (zmačknutie spúšte je len záverečné gesto),
preto by mal byť schopný svoju predstavu o fotografii obsiahnuť i verbálne. Po
slovnom ujasnení si koncepcie je autor kompetentný diskutovať a konzultovať
svoje fotografie a čeliť tak možným protiargumentom, ktoré bývajú neskôr
vznesené skúšobnou komisiou a následne teoretickou a diváckou obcou.
Pokladáme za veľmi plodné, aby študent neustále svoj autorský postoj
spochybňoval, sám pred sebou ho napádal a súčasne obhajoval, podroboval ho
kritickej analýze. Rozvíjanie myslenia o obraze a slovná konfrontácia
s publikom autora v jeho tvorbe posúva ďalej. Neopomenuteľný význam
prisudzujeme i tzv. „artist statementu“ – autorskému textu, ktorý sprevádza
dielo na jeho púti galerijnými inštitúciami a uľahčuje komunikáciu kurátorov
a následne divákov s dielom. Od verbálnej schopnosti autora závisí spravidla
i ďalšia medializácia diela, do veľkej miery jeho úspech a v konečnom dôsledku
i predajnosť.
S týmto postojom súvisí i dôraz, ktorý popri praktickej (fotografickej)
bakalárskej a diplomovej práci kladieme na kvalitné vypracovanie práce
teoretickej. Pri formuláciách tém sa pokúšame so študentami hľadať také, ktoré
jednak súznia s ich umeleckou tvorbou, ale zároveň sa vzťahujú k doposiaľ
neprebádaným oblastiam na poli teórie fotografie, dejín fotografie a kultúrnych
či vizuálnych štúdií3. Významnou časťou obhajoby je i 25 minútová prednáška
3

Napríklad: Smrt ve fotografii; Kytka – historie a současnost zobrazení rostliny ve fotografii;
Paměť rodiny: současná recyklace a postprodukce v rodinné fotografii; Turismus ve fotografii;
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na tému práce s rozsiahlou obrazovou prílohou. Máme skúsenosť, že
v momente, keď sa študent stáva odborníkom na nejakú úzku oblasť, stúpa jeho
odborné sebavedomie, čo sa väčšinou prejaví suverénnejším pohybom na
umeleckej scéne a presvedčivejšou prezentáciou vlastnej tvorby.
V predchádzajúcej časti sme sa pokúsili načrtnúť urbanisticko-sociologický
kontext Zlína, značne definujúci, až determinujúci, každodennú vizuálnu
skúsenosť študentov nášho ateliéru. Ďalej sme sa snažili ozrejmiť dôvody, prečo
je podľa nás dôležité vzdelávať umelca ako po praktickej, tak i po teoretickej
stránke, učiť ho verbálne reflektovať svoje dielo i analyzovať vizuálny a textový
materiál v rámci súvislejších literárnych celkov. Takisto sme si vymedzili
„ideálneho“ absolventa nášho fotografického ateliéru. V ďalšej časti príspevku
sa budeme venovať konkrétnej náplni výuky, ktorá má túto kreatívnu osobnosť
vyformovať.

III. Ústredné versus marginálne alebo váha malých dejín
Cieľom programu bakalárskeho štúdia ARF je osvojiť si základné
fotografické technologické postupy a odskúšať si všetky žánre. Popri cvičeniach
je v rámci semestru zvláštna pozornosť venovaná voľnému semestrálnemu
súboru, ktorý býva zadávaný na ľubovoľnú alebo len zľahka naznačenú tému.
Počas prvého roka je v rámci ateliérových cvičení kladený dôraz na technickú
a analógovú fotografiu predmetov a zátišia, v druhom ročníku sa študenti
posúvajú k človeku a jeho tvári a telu (portrét a akt), ktorého výstupom je
fotografická knižná publikácia. So záujmom o človeka logicky prichádza záujem
o jeho prostredie, a to cez krajinu a architektúru. V treťom ročníku je žánrová
paleta doplnená o módu, dokument či filmový plagát. Dvojročné magisterské
štúdium počíta s nadobudnutou vizuálnou i mentálnou skúsenosťou bakalárskeho
štúdia a zdôrazňuje samostatnú autorskú výpoveď spolu s jej výstavnou
prezentáciou. Cvičení je menej a sú špecifickejšie, často s aplikovaným využitím
(luxusná fotografia, ilustrácia literatúry, pocta autorovi, politická či sociálna
kampaň, kalendár...) Témy semestrálnych prác sú definované sofistikovanejšie
s nutnosťou štúdia teoretickej literatúry z oblasti súčasných vizuálnych
problematík.
Praktické zoznamovanie sa s vôňou tmavej komory, stavbou fotoaparátu či
zariadením fotografického ateliéru ide od prvého dňa ruka v ruke s teoretickou
reflexiou fotografie odohrávajúcou sa predovšetkým v rámci predmetu Dejiny
fotografie I. – VI., na ktorý v magisterskom štúdiu nadväzuje predmet Súčasné
tendencie fotografie I. – III. Zmyslom oboch dopĺňajúcich sa predmetov však nie
Intimní deník dítěte; Urbánní krajijna v současné fotografii; Děsivost ve fotografii; Portrét ošklivosti ve fotografii; Fotografie a turismu; Motiv masky ve světové fotografii
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je len priblížiť základnú terminológiu a predstaviť hlavné vývojové etapy
fotografie s dôrazom na „overené“ a zvučné mená. Hlavnou myšlienkou
teoretického programu je ukázať kontinuálnosť fotografie nie výlučne ako
umeleckého média, ale predovšetkým ako média vizuálneho a ukotviť
fotografiu v spoločenskom kontexte. Domnievame sa, že len plné pochopenie
postavenia, funkcie a následnej interpretácie fotografického obrazu v histórii, ale
hlavne v súčasnosti, dokáže vytvoriť živnú pôdu pre aktívnu umeleckú činnosť
študenta. Aj z tohoto dôvodu sa vo výuke predmetu Dejiny fotografie I. – II. už
študenti prvého ročníka stretávajú i s najnovšími trendmi, s aktuálnymi kauzami
a mienkotvornými výstavami, napriek tomu, že ich ťažiskovou oblasťou je
fotografia 19. storočia. Túto časovú difúziu umožňuje špecifická štruktúra týchto
prednášok, ktorá do veľkej miery popiera lineárne chronologické rozprávanie
o dejinách v prospech tematického, ahistorického, prierezového modelu. V rámci
tohoto modelu pedagóg sleduje konkrétny motív v umeleckej fotografii, ale
súčasne i v kontexte výtvarného umenia (historické maliarstvo, súčasné
umenie) i v neumeleckej vizualite (fotografia reklamná, bulvárna, amatérska,
vedecká...). Týmto spôsobom sa tradičnej línii „veľkých dejín fotografie“
vytvorí širší kontext (akési jej „malé dejiny“), ukazujúce jednak obrovský vplyv
výtvarného umenia a subtílnych väzieb maľba – fotografia, ktoré boli a sú
obojstranné, a jednak zásadné sociálne teritórium bežných užívateľov fotografie,
ktorí po nej siahajú z určitej vnútornej nástojčivosti (či už osobnej alebo
pracovnej), nútiacej neustále vytvárať obrazy. Za nepostrádateľnú súčasť
niekoľkohodinových prednáškových blokov považujeme i interakciu študentov,
ktorí si na každé stretnutie pripravujú svoje príspevky. Tými bývajú podľa
aktuálnych zadaní prezentácie obľúbených málo známych autorov, obsahové
a formálne analýzy konkrétnych fotografií či obľúbené cvičenie tzv. „bulvár“,
kde študenti sondujú určité vizuálne javy z oblasti mimoumeleckej fotografie,
pričom ich interpretujú a vkladajú do nových, širších súvislostí. Mladí autori sa
týmto spôsobom učia vizuálnej citlivosti a súčasne potrebnej schopnosti
pomenúvať kultúrne fenomény.
Študenti magisterského programu neskôr v Súčasných tendenciách fotografie
pracujú na zložitejších zadaniach: píšu recenzie navštívených výstav či referujú
o prečítaných textoch z oblasti teórie fotografie. Okruh dostupných informácií sa
snažíme rozšíriť špeciálnym programom prednášok a workshopov externých
hostí z oblasti umenia, fotografie, sociológie kultúry, estetiky a teórie fotografie
či trhu s umením. Tento program sa stal už takmer neoddeliteľnou súčasťou
výuky. Študenti majú jedinečnú možnosť autentickej konfrontácie s významnou
osobnosťou a taktiež možnosť prehĺbiť diskusiu k úzko špecifickému problému,
čo na bežných hodinách nie je dosť dobre možné. Tento model výuky sa
osvedčil ako obzvlášť prínosný a pre študentov inšpiratívny. Predstavovanie
diela jednotlivých autorských osobností im odkrýva zaujímavé súvislosti a učí
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ich schopnosti sebaprezentácie, pohľady na fotografiu z iných oborov im zase
ponúkajú dovtedy nepoznané interpretačné rámce.

IV. Diskurz výstavy
Okrem fotografovania a teoretickej reflexie má práca umelca, a tým aj naša
výuka, ešte jeden nepostrádateľný rozmer, ktorým je výstavná prezentácia jeho
tvorby, zahrňujúca adjustáciu fotografií, výber výstavného priestoru,
inštaláciu a následnú medializáciu výstavy. Táto, tak často podceňovaná
a marginalizovaná oblasť, mylne prisudzovaná výlučne teoretikom a kurátorom,
často tvorí (predovšetkým v prípade fotografie) značnú časť úspechu alebo
neúspechu vystavovaného diela. Preto sú do teoretickej výuky systematicky
zaraďované cvičenia venujúce sa stavbe súboru (selekcia, usporiadanie fotografií
v línii či priestore steny), adjustácii (voľba formátu, veľkosti, vhodnosť rámu či
inej podložky) a inštalácii (genius loci, komunikácia priestoru s fotografiami
a fotografií navzájom, umiestnenie fotografií vo vzťahu k priestoru či stene).
Návštevník galérie totiž nevníma len jednotlivú fotografiu, ale celkový nový
kontext, ktorý každému jednému dielu predáva svoj zmysel a opodstatnenie.
Porozumieť jazyku výstavy, poťažmo kurátorskej optike, je preto v bytostnom
záujme každého autora. Len s vedomím možných väzieb dokáže stanoviť
požiadavky ako zaobchádzať s dielom a za akých okolností ho vystaviť tak, aby
dosiahlo cielený efekt. Konštruktívny dialóg medzi umelcom a kurátorom je
východiskovým bodom každej úspešnej výstavy.
Úlohu kurátora si študenti, koniec-koncov, majú možnosť v priebehu
magisterského štúdia odskúšať niekoľkokrát. Vo štvrtom ročníku koncipujú pre
študentov bakalárskeho štúdia témy semestrálnych prác, ktoré následne vedú
a na konci roku z nich pripravujú výslednú výstavu. Jednou z podmienok
ukončenia magisterského štúdia je i vlastná autorská výstava v zavedenej
galérii so všetkými patričnými textami, ohlasmi v tlači a kurátorom. Nemalou
súčasťou celého procesu je aj medializácia projektu. Príprava študentov v tejto
oblasti spočíva okrem iného i v cvičení „reprezentatívne portfólio“, ktorým sa
behom štúdia i po skončení školy ďalej prezentujú v komunikácii s galeristami
a kurátormi. Okrem selekcie fotografií a štrukturovaného CV sú neoddeliteľnou
súčasťou portfólia už spomínané „artist´s statementy“, písanie ktorých študenti
trénujú počas celých piatich rokov. Výsledné textové útvary sa následne učia
transformovať do tlačových správ, ktoré sú zase komunikátorom medzi autorom,
galériou a diváckou verejnosťou. Mladí autori absolvujú taktiež základnú výuku
v oblasti grafického designu, ktorá im pomože pri tvorbe pozvánok či plagátov,
rozširovaných predovšetkým po sociálnych sieťach. Špecifickou formou
skĺbenia obrazovej časti, textovej informácie a aktuálneho grafického designu
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bude pripravovaná knižná edícia predstavujúca monografické diela najlepších
absolventov Ateliéru reklamní fotografie Photogether.org.
Lepšiemu porozumeniu jazyku výstavy pomáhajú organizované návštevy
výstav, galérií a fotografických festivalov s lektorským výkladom po celej
Európe, ktorých súčasťou je i fotografická dokumentácia najnovších trendov
výstavných metodík a praktík, ktorú zabezpečujú študenti. Pred tromi rokmi sa
ARF podarilo založiť v podzemí budovy zlínskej polikliniky galériu
Photogether, kde sa okrem regulérnych výstav prezentujú aj bakalárske
a diplomové práce. O chod galérie sa starajú študenti a absolventi. Ide
o atraktívny „alternatívny“ priestor, ktorý poskytuje mnoho inštalačných
možností, čo ja zaujímavé pre kurátorské semináre.
Znakom post-industriálneho mesta, akým je Zlín, sú síce logické, ale umelo
vykonštruované priestorové vzťahy, ne-ľudského charakteru, čo dobre ilustruje
„americké“ označenie jednotlivých továrenských budov dvojmiestnymi číslami
prezradzujúcimi polohu v osiach sever/juh a východ/západ. Mechanická
repetícia štandardného zlínskeho modulu 6,15 m x 6,15 m v konštrukcii
železobetónového skeletu funkcionalistických stavieb návštevníka mesta
vizuálne otupuje a nanucuje permanentnú ilúziu „už videného“. No Zlín
neposkytuje študentom fotografie len tiesnivú obrazovú kulisu, ktorú sa vedome
či podvedome snažia spracovať. Mesto sa podivuhodne otvára – prázdnymi
schránkami továrenských budov prefukuje čas a umelca priam núti tvorivo
vstúpiť do tohto priestoru a využiť jeho potenciál obrovskej výstavnej siene.
Poskytnutie týchto heterotypických priestranstiev na krátkodobé výstavy je
jedna z najzaujímavejších zlínskych výziev. Energia mesta sa tak cez fotografa
a jeho dielo navracia tam, odiaľ bola vyslaná.

Summary
In my text, I focus on some specifities of theoretical education and exhibiting of photography,
relating to the students of Studio of Advertising Photography FMK UTB in a specific context of
post-industrial Zlin. At the beginning I try to outline the urban-sociological context of the city, defining and determining everyday visual experience of our students. I also try to clarify the reasons
why we believe it is important to educate the artist on the practical as well as on the theoretical
level. Due to this occasion, I define the “ideal” graduate of our Studio: It should be a creative art
personality with supplementary abilities in the field of commerce, not just a commercial photographer, who “is able to” make art. Students should know the history of their medium, major
theoretical issues and concepts of the history and present, they should be able to read the “language” of photographs, to analyse the photographic image and to review the artistic exhibition,
they should be able of verbal reflection of their work and orient themselves in the gallery working
and the overall cultural marketing.
The next part of the text deals with the form of the theoretical teaching. I refer to the main
idea of our theory program, which is to show the continuity of photography not only as an artistic medium, but especially as a visual medium, and to anchor a picture in a social context.
In the model used for learning, the teacher follows up the particular theme in the artistic photog-
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raphy, but also in the context of visual arts (historical painting, contemporary art) and in non-arts
visuality (amateur, scientific, advertising photography…). The end of the article is devoted to the
importance of the issue of exhibiting – and more specifically in industrial enviroment, which are
typical for Zlín. I mention also the existence of a Photogether gallery that works in the space under
Zlin Polyclinic and it is managed and led by students and graduates of Studio.
Keywords: photography, exhibition, visual phenomenon, verbal reflection, social context,
analysis, interpretation, commerce, creativity, art, non-artistic visuality, alternative spaces,
medialisation.
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Fotografia v počítačovej grafike
Photography in computer graphics
Autor pracuje ako docent na Katedre výtvarného umenia Pedagogickej
fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku. Vedie ateliér Intermediálnej tvorby.
Vyučuje predmety: Alternatívna kresba, Intermediálna tvorba, Fotografia
a elektronické médiá. Študenti absolvujú pedagogické štúdium výtvarnej výchovy
v kombinácii, alebo jednoodborové štúdium výtvarného umenia. Cieľom je
oboznámiť študentov s aktuálnymi umeleckými a pedagogickými postupmi, aby
boli schopní tieto skúsenosti odovzdať žiakom v pedagogickej praxi. Vlastné
umelecké ambície sú vítané, ale nie sú podmienkou.
***
Miesto fotografie v dnešnom svete, plnom vizuálnych zážitkov je
nezastupiteľné. Stala sa fenoménom dneška. Prostredníctvom digitálnych
technológií sa fotoaparát stal súčasťou nášho každodenného života. Od
digitálnych zrkadloviek, cez malé kompaktné až po fotoaparáty v mobiloch sa
nám naskytá rôzna možnosť ich uplatnenia. Používame ich na slávnostné, ale aj
každodenné chvíle. Stávajú sa našimi záznamníkmi a zápisníkmi. Miesto ceruzy
a papiera. Robíme rýchle digitálne záznamy, obrázkov a dejov. V týchto
momentoch nehľadíme na kvalitu snímky. Snažíme sa zachytiť okamih,
zaujímavosť , jedinečnosť prostredia a udalosti. Záznamom ostáva bitmapa
s rôznym množstvom pixelov. A práve o takýto záznam mi v tomto zamyslení
ide. Je nám jedno aká je kvalitu fotografického rozlíšenia, netrápi nás ani ostrosť
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záberu či precíznosť kompozície. Našim cieľom je vytvoriť nové dielo,
počítačovú grafiku.
Vstupnou inšpiráciou pre nás môže byť rovnako kvalitná fotografia , vybratý
detail alebo naskenovaná predloha.

Naskenovaný detail frotáže
Frotáž je technika, ktorá umožňuje autorovi využiť autorský záznam reality
pre vlastné umelecké spracovanie. Na základe temperamentu autora a použitého
kresliaceho materiálu získame reálnu podobu predmetu, jeho tvar ale hlavne
štruktúru. Frotáž pôsobí sviežo a navyše obsahuje v sebe prvky náhody. Keď
frotáž naskenujeme získame bitmapu, ktorú môžeme následne v grafických
programoch editovať. Pracovať v určitom farebnom mode, meniť kontrast a pod
(obr. 1–5).

Výrez fotografie
Pri práci so študentmi Katolíckej univerzity, ale aj počas pedagogického
hosťovania na Akademii Jana Dlugosza v Čenstochovej v zimnom semestri
2011, sme využívali fotografiu, alebo jej výrez na tvorbu počítačovej grafiky.
V programe Corel Draw, alebo Photoshop sme vybraný detail, ktorý bol
najzaujímavejšou časťou fotografie, kde bol sústredený najväčší farebný, alebo
tvarový potenciál, duplikovali do rastra pokrývajúceho celú plochu formátu,
potom sme detaily otáčali zrkadlovo po horizontálnej alebo vertikálnej osi.
Vznikla farebná štruktúra s novou realitou. Niektorým častiam štruktúry sme
následne menili farebný mode, alebo sme im aplikovali efekt pomocou filtrov.
Celkový obraz sme scelili do jednej bitmapy a nakomponovali do tlačového
formátu s akceptovaním bieleho marga (obr. 6–9).

Fotografie získané pomocou kamery zabudovanej v počítači
V súčasnosti je možné na podobné efekty využívať web kameru, pomocou
programov, ktoré dokážu automaticky vytvárať zrkadlový obraz, alebo aplikujú
množstvo efektov podľa zvolenej deformácie. Vyniká tak symetrická
kompozícia, ktorú môžeme opätovne využiť a hore uvedeným spôsobom zvýšiť
dynamiku kompozície. Najdôležitejším faktorom pri vzniku dobrej grafiky
naďalej ostáva kreativita tvorcu, jeho schopnosť orientovať sa v grafických
programoch, súdnosť pri výbere efektov a cit pri ich aplikácii (obr. 10, 11).
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Pri tvorbe počítačových grafík, hore uvedeným spôsobom, vznikajú
spočiatku symetrické kompozície. Mnohí študenti majú veľký problém vytvoriť
kompozíciu asymetrickú. Pretože tá si vyžaduje väčší kompozičný cit, odvahu
a tvorivé narábanie s témou. Pretože počiatočná symetria nie je témou, ale
metódou.

Summary
The position of photography in this world full of visual experiences is irreplaceable. The digital camera became the part of our lives by using the technologies more often. We’re taking snapshots of images and stories. Sometimes we aren’t interested in the quality of the taken pictures, but
we're trying to capture the moment, the unique parts of situations happening around us. What remains after is a bitmap consisting of certain amount of pixels. This is what we're interested in. Our
goal is to create a new masterpiece, a computer graphics.
Keywords: photography, digital technology, digital camera, bitmap, pixalization, frontage,
computer graphics, artwork.
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Algorytmy kompresji jpg w aparatach cyfrowych
(na wybranych przykładach)
Jpg compression algorithms used in digital cameras
(selected examples)
Zajmując się tematem kompresji jpg, warto zauważyć, iż z kompresją danych mamy do czynienia praktycznie wszędzie i każdego dnia. Wykorzystywana
jest ona w telewizji cyfrowej, Internecie, fotografii cyfrowej czy telefonii komórkowej.
Za twórcę i prekursora kompresji uważa się Claude’a Shannona (1916–
2001), który pracował nad komunikacją, informacją oraz sposobami przesyłania
i przechowywania danych.
Kompresję danych dzielimy na kompresję stratną (jakościową) i bezstratną
(ilościową), którą można realizować na dwa sposoby:
— statycznie – dane są przeglądane w całości, a następnie są kompresowane
lub dekompresowane,
— dynamicznie – dane w miarę nadchodzenia kolejnych bitów są kompresowane lub dekompresowane.
Powszechnie stosowanych jest wiele algorytmów kompresji bezstratnej jedne z najpopularniejszych to algorytmy LZW (Lempel-Ziv-Welch metoda strumieniowej bezstratnej kompresji słownikowej) oraz kodowanie Huffmana (opracowana w 1952 roku przez Amerykanina Davida Huffmana), są one wykorzystywane w popularnych programach archiwizujących.
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1. Uproszczony schemat algorytmu kompresji bezstratnej.

Powyższy schemat przedstawia zastosowanie algorytmu bezstratnej kompresji. Zastosowana metoda tworzy „słownik” z zapisaną ilością i miejscem powtarzających się ciągów znaków. W czasie dekompresji na podstawie zbudowanego
„słownika” wszystkie dane są przywracane zgodnie z ich pierwotnym stanem.
Stosując algorytm kompresji bezstratnej dla dokumentu tekstowego rtf (rtf –
Rich Text Format, sformatowany plik tekstowy) „waga” pliku w przybliżeniu
jest sześciokrotnie mniejsza w stosunku do pliku przed jego kompresją.
W grafice komputerowej przykładem wykorzystania kompresji bezstratnej
jest format tiff (Tagged Image File Format), który jest uniwersalnym formatem
zapisu rozpoznawanym przez znakomitą większość komputerowych programów
komputerowych stosowanych na różnych platformach systemowych.
Format pliku tiff został opracowany w 1985 roku przez firmę Aldus jako
podstawowy format zapisu plików graficznych przystosowany dla potrzeb Desktop Publishing (DTP). Za pomocą tego pliku można zapisać obraz o dowolnej
rozdzielczości z 8-, 16- lub 32-bitową głębią koloru i warstwami. Obsługuje on
także zapis obrazów rastrowych zarówno w modelu Lab, RGB i CMYK. Nie
mogą w nim być jednak zapisywane obrazy wykonane techniką duotonów. TIFF
jest formatem z opcjonalną kompresją bezstratną LZW o współczynniku 2:1.
Drugim typem kompresji jest kompresja jakościowa (stratna). Algorytmy należące do tej grupy dopuszczają utratę danych w zamian za zmniejszenie wielkości pliku. Ten rodzaj kompresji najczęściej używany jest do zapisu formatu obrazów statycznych, dynamicznych (np. jpg, divx) oraz dźwięków (np. mp3).
Wielkość kompresji stratnej wyznacza współczynnik, który jest miarą stosunku rozmiaru pliku pierwotnego do jego rozmiaru po kompresji. Jeśli plik po
kompresji jest dokładnie dwa razy mniejszy od wyjściowego, to współczynnik
kompresji wynosi 2:1. Większy współczynnik (np. 3:1) oznacza silniejszą kompresję, a mniejszy (np. 1,5:1) słabszą.
W grafice rastrowej przykładem kompresji stratnej jest format jpeg. Prace nad
opracowywaniem tego standardu rozpoczęły się w kwietniu 1983 roku w organizacji ISO (International Organization for Standardization). W 1986 roku z inicjatywy ISO oraz CCITT (Comite Consultatif International de Telephonie et Telegraphie) powstał grupa ekspertów Joint Photographic Experts Group (z ang. Połączona Grupa Ekspertów Fotograficznych), która w 1991 r. zdefiniowała podstawowy, sekwencyjny tryb kompresji stratnej, oparty na dyskretnej transformacie kosinusowej (DCT), standard ten nosi nazwę ISO/IEC IS 10918-1, ITU-T
Recommendation T.81.
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Opublikowany standard JPEG nie opisywał dokładnych implementacji algorytmów kompresji. Równocześnie z implementacjami komercyjnymi, częściowo
opatentowanymi, zaczęły powstawać rozwiązania rozprowadzane na innych licencjach. Szczególnie wyróżniła się praca zespołu znanego jako Independent
JPEG Group (IJG), zakończona publikacją bibliotek kompresji i dekompresji
JPEG jako wolnego oprogramowania na licencji zbliżonej do licencji BSD.
W 1993 roku opracowano rozszerzenie standardu JPEG dla bezstratnej kompresji, używające zupełnie innej metody niż istniejące metody stratne, ale on
nigdy szerzej się nie przyjął.
W 1995 pod nazwą ISO/IEC IS 10918-3, ITU-T Recommendation T.84
opublikowano część trzecią standardu, zawierającą kolejne rozszerzenia, które
miały poprawić jakość obrazu przy tym samym stopniu kompresji. Do najważniejszych z nich można zaliczyć:
— zmienną kwantyzację uwzględniającą różne poziomy szczegółów w różnych
częściach obrazu,
— wybiórczą poprawę jakości, umożliwiającą kontynuację progresywnej dekompresji lub podjęcie dekompresji z kadru o wyższej rozdzielczości tylko
dla fragmentów obrazu zawierających najwięcej szczegółów,
— podział na kafelki, umożliwiający składanie obrazu z kawałków o różnych
rozmiarach, rozdzielczościach, współczynnikach kompresji czy nawet paletach barw.
W latach 90. trwały prace nad modyfikacją metod stratnych, które miały wyeliminować wady stosowanego dotychczas algorytmu DCT. Na następcę wybrano
algorytm dyskretnej transformaty falkowej, co dało możliwość połączenia kompresji stratnej i bezstratnej oraz zastosowania wcześniej zdefiniowanych rozszerzeń w jednej metodzie. Tak zdefiniowany standard otrzymał nazwę JPEG 2000.
W znacznym uproszczeniu można stwierdzić, iż działanie algorytmu jpg
opiera się na niedoskonałości ludzkiego oka przy rozróżnianiu niewielkich stopni koloru obrazu w stosunku do jego jasności, tzn. dokładniej postrzegamy różnicę w jasności od różnicy barwy. Obraz rastrowy konwertowany jest z kanałów
czerwony-zielony-niebieski (RGB) na jasność (luminancję) i 2 kanały barwy
(chrominancje), w kolejnym kroku kanały są dzielone na bloki 8 × 8 pikseli,
z których tworzone są średnie wartości kolorów. W zależności od stopnia kompresji sąsiadujące piksele tworzą większe lub mniejsze bloki podobnych pikseli.
W plikach jpg poza samą kompresją zapisywane są także metadane w standardzie Exif (Exchangeable Image File Format) opisujące techniczne informacje o zdjęciu. Poniżej znajdują się dane, jakie są zapisywane w aparacie Canon
EOS 600D:
1. Macro mode – Normal
2. Self timer – Off
3. Quality – Fine
4. Flash mode – Not fired
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5. Sequence mode – Single or Timer
6. Focus mode – AI Focus
7. Image size – Large
8. Easy shooting mode – Manual
9. Digital zoom – None
10. Contrast – Normal
11. Saturation – Normal
12. Sharpness – Low, – 32769
13. ISO Value – 32767
14. Metering mode – Evaluative
15. Focus type – Auto
16. AF point selected –
17. Exposure mode – Av-priority
18. Focal length – 18 – 55 mm (1 mm)
19. Flash activity – Not fired
20. Flash details –
21. Focus mode 2 – 65535
22. Auto ISO – 100
23. Base ISO – 100
24. White Balance – Auto
25. Sequence number – 0
26. Flash bias – 0 EV
27. Subject Distance – 0.00
28. Image Type – Canon EOS 600D
29. Firmware Version – Firmware Version 1.0.0
30. Owner Name –
31. Sharpness (EOS 1D) – 0
32. Directory index (EOS 450D) – 720
33. File index (EOS 450D) – 1
34. File number – 000 – 0000
35. Sharpness (A0) – 3
36. Thumbnail: –
37. Compression – 6 (JPG)
38. XResolution – 72
39. YResolution – 72
40. ResolutionUnit – Inch
41. JpegIFOffset – 8916
42. JpegIFByteCount – 14048
43. Filename – IMG_6623.JPG
44. Make – Canon
45. Model – Canon EOS 600D
46. Orientation – Top left
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47. XResolution – 72
48. YResolution – 72
49. ResolutionUnit – Inch
50. DateTime – 2012:10:15 14:27:51
51. Artist –
52. YCbCrPositioning – Co-Sited
53. Copyright –
54. ExifOffset – 348
55. ExposureTime – 1/13 seconds
56. FNumber – 22
57. ExposureProgram – Aperture priority
58. ISOSpeedRatings – 100
59. ExifVersion – 0230
60. DateTimeOriginal – 2012:10:15 14:27:51
61. DateTimeDigitized – 2012:10:15 14:27:51
62. ComponentsConfiguration – YCbCr
63. ShutterSpeedValue – 1/12 seconds
64. ApertureValue – F 22.63
65. ExposureBiasValue – 0
66. MeteringMode – Multi-segment
67. Flash – Flash not fired, compulsory flash mode
68. FocalLength – 20 mm
69. UserComment –
70. SubsecTime – 00
71. SubsecTimeOriginal – 00
72. SubsecTimeDigitized – 00
73. FlashPixVersion – 0100
74. ColorSpace – sRGB
75. ExifImageWidth – 5184
76. ExifImageHeight – 3456
77. InteroperabilityOffset – 8598
78. FocalPlaneXResolution – 5728.18
79. FocalPlaneYResolution – 5808.40
80. FocalPlaneResolutionUnit – Inch
81. CustomRendered – Normal process
82. ExposureMode – Auto
83. White Balance – Auto
84. SceneCaptureType – Standard
85. Maker Note (Vendor): –
Jak widać plik jpg to nie tylko obraz, metadane zawarte w pliku dają nam
bardzo szeroki zakres informacji nie tylko na temat ustawienia parametrów ekspozycji, ale także między innymi: wartości stopnia kompresji, wyostrzania, wielkości
obrazu czy wersji oprogramowania aparatu, z którego zrobione było zdjęcie.
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Do przedstawienia różnic w stopniach kompresji jpg posłużyłem się następującymi aparatami fotograficznymi: Canon EOS 600D, Pentax K-5, Nikon
D5000, Canon EOS 5D, Canon G5.
Procedura testowania polegała na zreprodukowaniu zestawu zdjęć (il. 1–6)1
z maksymalną rozdzielczością, jaką oferowały wybrane aparaty oraz z wszystkimi ustawieniami kompresji jpg dostępnej dla każdego aparatu.
Il. 7–16 przedstawiają wybrane reprodukcje, w których pokazana jest różnica w jakości fotografowanego obrazu w zależności od stopnia kompresji jpg.
Dla większego podkreślenia efektu kompresji zdjęcia zostały znacznie powiększone, stąd umieszczone są tylko ich fragmenty.
Jak widać, po analizie przedstawionych fragmentów zdjęć widoczne są różnice w zastosowanej kompresji jpg. Zauważalne są znaczne straty w szczegółach
obrazu, a także pokaźne uśredniania przejść tonalnych wynikające z zastosowanego algorytmu.
Zajmując się analizą kompresją danych warto także zwrócić uwagę na stosunek „wagi” plików jpg w zależności od wybranego, w ustawieniach aparatu,
stopnia kompresji. Wartości te ilustrują poniższe wykresy:

Przybliżone różnice w wielkości plików jpg, aparat Canon EOS 5D tryb kompresji „super fine” i „fine”

1

Il. 2 została pobrana ze strony: http://www.delta.poznan.pl/index.php [data dostępu 15.10.
2012]; il. 3 została pobrana ze strony: http://www.northlight-images.co.uk/article_pages/test_
images.html#datacolor [data dostępu 15.10.2012]; il. 4 została pobrana ze strony: http://
www.3nh.com/en/Product/en_3.html [data dostępu 15.10.2012].
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Przybliżone różnice w wielkości plików jpg, aparat Canon EOS 600D tryb kompresji „super fine”
i „fine”

Przybliżone różnice w wielkości plików jpg, aparat Canon G5 tryb kompresji „super fine”, „fine”
oraz „good”

92

Marcin WIECZOREK

Przybliżone różnice w wielkości plików jpg, aparat Nikon D5000 tryb kompresji „super fine”, „fine” oraz „good”

Przybliżone różnice w wielkości plików jpg, aparat Pentax K-5 tryb kompresji „super fine”, „fine”, „good” oraz „poor”

Podsumowując powyższe zestawienia, należy zwrócić uwagę na duże różnice w „wagach” obrazów rastrowych. W zależności od modelu aparatu wahają się
one od około 40 do 80% względem wielkości pliku z najmniejszym stopniem
kompresji, co jednoznacznie przekłada się na jakość fotografii.

Algorytmy kompresji jpg…

93

Obecnie, biorąc pod uwagę dostępne pojemności kart pamięci oraz ich przystępne ceny warto rozważyć pozostawienie ustawień kompresji na najniższym
jej stopniu. Wiąże się to ze zmniejszeniem ilości zdjęć, jakie zmieścimy na naszej karcie, ale biorąc pod uwagę znaczną utratę jakości naszego obrazu nie będzie to oszczędność opłacalna…
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Summary
The present article introduces practical application of an algorithm of lossy compression jpg
in the entry of bitmap pictures. Indicated are specific differences resulting from the record of an
image depending on its compression ratio. Important matters related to application of compression
are also “weight” differences of a recorded file presented in the article as well.
Keywords: lossy compression, lossless compression, jpg, an algorithm, file weight, Exif.

Il. 1

Il. 2

Il. 3

Il. 4

Il. 5

Il. 6

Il. 7, 8. Powiększenie względem oryginału 700%; po lewej stronie kompresja „normal”, po prawej
stronie kompresja „basic”; aparat Canon EOS 5D. Fotografia własna

Il. 8, 9. Powiększenie względem oryginału 700%; po lewej stronie kompresja „normal”, po prawej
stronie kompresja „basic”; aparat Canon EOS 5D. Fotografia własna

Il. 10, 11. Powiększenie względem oryginału 500%; po lewej stronie kompresja „normal”, po
prawej stronie kompresja „basic”; aparat Canon EOS 600D. Fotografia własna

Il. 12, 13. Powiększenie względem oryginału 600%; po lewej stronie kompresja „fine”, po prawej
„basic”; aparat Nikon D5000. Fotografia własna

Il. 14, 15. Powiększenie względem oryginału 500%; po lewej stronie kompresja „fine”, po prawej
„basic”; aparat Canon G5. Fotografia własna
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