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Antonin Dufek stwierdzi³, ¿e obecnie coraz czêœciej symbolizuje fotografiê
nie oko czy obiektyw, lecz autoportret. Autoportret nie jest odbiciem
subiektywnym (czego symbolem by³a kamera-oko), przeciwnie – oznacza
podporz¹dkowanie jaŸni przedmiotowi1 . ¯eby podzieliæ pogl¹d Dufka,
trzeba by opowiedzieæ siê za stanowiskiem g³osz¹cym, ¿e w akcie twórczym,
tak jak w akcie poznawczym, miar¹ umys³u jest byt, realnie istniej¹cy
przedmiot. Tymczasem wydaje siê, ¿e w sztuce zdecydowanie tak nie jest;
przeciwnie – warunkiem sine qua non kreacji artystycznej jest, by to umys³
by³ miar¹ rzeczy. Warto zatem podkreœliæ, ¿e, odnosz¹c postawiony problem
do fotomedialnego nurtu sztuki, nale¿y go rozstrzygn¹æ na polu analizy
aktu twórczego, a nie analizy samego faktu rejestracji obrazu przy u¿yciu
kamery fotograficznej. Paradoksalnie, na brak zdolnoœci rozró¿nienia tych
dwóch jakoœci wskazuj¹ „obiektywizuj¹ce” doœwiadczenia fotoamatorów,
którzy niejednokrotnie prze¿ywaj¹ poczucie g³êbokiego rozczarowania
wynikaj¹ce z konfrontacji zarejestrowanych przez siebie obrazów
z widokami rzeczywistoœci, które by³y przedmiotem ich doœwiadczenia
zmys³owego i emocjonalnego (architektura, egzotyczna przyroda, miejsca
szczególnych prze¿yæ, rodzinne uroczystoœci etc). Vilém Flusser, odnosz¹c
siê do tego zjawiska, stwierdza, ¿e kto przegl¹da album pstrykacza, ten nie
odkryje w nim utrwalonych wydarzeñ, doznañ czy wartoœci, lecz
automatycznie urzeczywistnione mo¿liwoœci aparatu, jednak ten sam
aparat w rêku artysty zainteresowanego, by widzieæ w ci¹gle nowy sposób,
czyli aby wytwarzaæ nowe sytuacje bêd¹ce noœnikiem informacji2 , staje siê
narzêdziem kreacji.
Trzeba stwierdziæ, ¿e owa prawid³owoœæ jest tak¿e specyfik¹ portretu.
Kryterium tzw. dobrego czy udanego portretu zrealizowanego metod¹
zapisu fotograficznego (dotyczy to tak¿e portretów np. malarskich) nie
sytuuje siê przecie¿ w wiernoœci wizerunku (ta bez wzglêdu na sposób
ujêcia portretowanego jest zawsze adekwatna). Tymczasem do nierzadkich
i problemowo istotnych pretensji, jakie formu³uj¹ portretowani, nale¿y
zaliczyæ te, które stwierdzaj¹ niezgodê na swój wizerunek, a œciœle rzecz
ujmuj¹c, dezaprobatê wywo³an¹ konfrontacj¹ wizerunku z w³asnym o sobie
wyobra¿eniem. Poniewa¿, co jest oczywiste, utrwalony obraz jest
rezultatem zachodz¹cego z obiektywn¹ koniecznoœci¹ zjawiska fizykochemicznego i nie mo¿na podwa¿yæ jego analogicznego zwi¹zku
z przedmiotem, nale¿y siê zgodziæ, ¿e podnoszone zarzuty wyrastaj¹
z braku akceptacji dla sposobu obrazowania, a zatem odnosz¹ siê do
jakoœci interpretuj¹cego widzenia podmiotu twórczego. Uzasadnienie dla
tych oczekiwañ, zawartych pod adresem sztuki w rozumieniu Platoñskim,
doskonale mimetycznej – nie tyle naœladuj¹cej, co w wypadku fotografii
odwzorowuj¹cej wygl¹d przedmiotu – zyska³y swoj¹ podstawê ju¿
w spostrze¿eniu Platona, który stwierdzi³, ¿e zadaniem artysty nie jest
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wytwarzanie drugiego przedmiotu, a tylko jego obrazu, fantazmatu. Mimo
podobieñstwa, s¹ to dwa ró¿ne porz¹dki o dwóch ró¿nych w³asnoœciach.
Zatem zasadniczym kryterium obrazu, tak¿e obrazu fotograficznego,
nie mo¿e byæ nic innego, jak tylko w³asnoœci obrazu, a o tych decyduje
œwiadomy swych decyzji i mo¿liwoœci narzêdzia artysta.
Roman Ingarden, komentuj¹c spostrze¿enie Edmunda Husserla
odnosz¹ce siê do podobieñstwa przedmiotu i jego obrazu, stwierdza,
¿e warunkiem obrazu jest to, by nie by³ on ze swej istoty sobowtórem
modelu, bowiem obraz jest [...] w³aœnie sam w sobie, w swoim sposobie
istnienia, w sposób istotny odmienny od przedmiotu odtworzonego3, jest
zatem zawsze wyznaczony intencjonalnie (w przypadku portretu jest to
indywiduum psychofizyczne, na które sk³ada siê cia³o, stany psychiczne
i trwa³e rysy charakteru). Roszczenia te wskazuj¹ dobitnie, ¿e fotografartysta jest jedynie pozornie skazany na neutraln¹, mechaniczn¹,
odnosz¹c¹ siê do powierzchni obrazowanego przedmiotu rejestracjê widoku
realnoœci, a stwierdzenie Savonaroli, ¿e artysta przedstawia zawsze przede
wszystkim samego siebie, bowiem przedstawia rzeczy wed³ug w³asnej
koncepcji, powinno dotyczyæ tak¿e fotografa. Wiêcej, wydaje siê, ¿e ten
pogl¹d nie tylko mo¿na, ale i nale¿y zradykalizowaæ i stwierdziæ,
¿e fotografia, mimo swej mechanicznoœci (pozornie ³atwej, automatycznej
rejestracji obrazu), jest sztuk¹ niezwykle trudn¹, bo tylko ona natychmiast
obna¿a jakoœæ widzenia, ukazuj¹c bezlitoœnie, czy widzenie fotografa siêga³o
g³êbi powierzchni przedmiotu, czy jedynie jej (powierzchni) dotyka³o.
Pytanie o portret/autoportret dotyczyæ zatem powinno relacji
zachodz¹cych miêdzy podmiotem a przedmiotem lub miêdzy podmiotem
a podmiotem wystêpuj¹cym w roli przedmiotu. W obu aspektach relacje te
maj¹ charakter istotowy. W pierwszej (przedmiot – podmiot) w akcie
twórczym dokonuje siê subiektywizacja rzeczywistoœci, natomiast w drugiej
relacji, w introspekcji, jest to analiza podmiotu-przedmiotu w aspekcie jego
istnienia w punktualnej teraŸniejszoœci i jego rejestracja jako epizodu fazy
czasowej. Jawi¹cy siê tu problem czasu ma znaczenie zasadnicze bez
wzglêdu na to, czy przedmiot obrazu bêdzie efektem relacji podmiot –
przedmiot, czy te¿ relacji podmiot – podmiot: ujêty w doœwiadczeniu
antropologicznym, w którym sam dla siebie bêdzie przedmiotem poznania.
W drugim przypadku istot¹ fotografii bêdzie to, co przedmiot jej obrazu
upodmiotawia, a co jest jakoœci¹ psycho-fizyczno-duchow¹ konstytuuj¹c¹
siê w czasie, która ujêta zostaje w okreœlonym momencie ekspozycji kadru.
Zastanawiaj¹ce jest to, ¿e pytanie o to¿samoœæ wizerunku z osob¹
portretowan¹ z ca³¹ moc¹ mog³o pojawiæ siê dopiero wówczas, kiedy
wykonywane metod¹ fotograficzn¹ portrety, bêd¹ce efektem stosunkowo
krótkiego czasu naœwietlania materia³u œwiat³oczu³ego, w pe³ni uzmys³owi³y
zderzenie dwóch doœwiadczeñ czasu: obrazowanego podmiotu istniej¹cego
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w czasie i czasu mechanicznej rejestracji jego widoku. Parafrazuj¹c
rozmowê Sokratesa z Parrazjosem dotycz¹c¹ mo¿liwoœci przekroczenia
formalnych mo¿liwoœci sztuki o piêkno duchowe, nale¿a³oby zapytaæ, czy
istnieje mo¿liwoœæ zaistnienia portretu podmiotu, którego jestestwo
konstytuuje siê w czasie. Na pytanie, czy portret/autoportret fotograficzny
mo¿e oddaæ coœ wiêcej ni¿ momentalny widok podmiotu, nie da siê zatem
odpowiedzieæ, nie podejmuj¹c analizy czasu jako ludzkiego doœwiadczenia.
Bardzo przydatne w rozstrzygniêciu tej kwestii okazuj¹ siê badania podjête
przez R. Ingardena.
Fenomeny czasu, jakie s¹ udzia³em ludzkiego doœwiadczenia, sta³y siê dla
Ingardena przedmiotem badañ w trzech zasadniczych p³aszczyznach: opisu
fenomenologicznego (konkretnego czasu œwiata, w którym ¿yjemy), jego
aspektów teoriopoznawczych (form œwiadomoœci umo¿liwiaj¹cych
prze¿ywanie czasu); w p³aszczyŸnie ontologicznej (badañ egzystencjalnych
i formalnych)4 oraz w p³aszczyŸnie antropologicznej. Punktem wyjœcia dla
rozwa¿añ tego metafizycznego zagadnienia jest analiza dwóch wzajemnie
wykluczaj¹cych siê sposobów doœwiadczenia czasu. Pierwszy ze sposobów
doœwiadczenia czasu unaocznia realistyczne rozpoznanie podmiotu
istniej¹cego w czasie, drugi ka¿e cz³owiekowi w dojmuj¹cy sposób odczuæ
wp³yw czasu na jego istnienie i w³asnoœci. W jednym z nich wydaje siê, ¿e to,
co „naprawdê” istnieje, to my sami
sami, natomiast czas to jedynie coœ
pochodnego i tylko zjawiskowego; w drugim zaœ, przeciwnie, czas
i dokonuj¹ce siê w nim przemiany stanowi¹ jedyn¹ rzeczywistoœæ, my
natomiast jakbyœmy zupe³nie ulegli unicestwieniu w tych przemianach.
W najlepszym wypadku utrzymujemy siê w bycie jako zjawisko, jako
pewnego rodzaju fantom wytworzony przez przemiany zachodz¹ce
w teraŸniejszoœci5.
Cech¹ doœwiadczenia pierwszego jest ci¹g³e, niezagro¿one poczucie
to¿samoœci podmiotu ludzkiego. Cz³owiek w trakcie swojego ¿ycia pozostaje
jednym indywiduum w swej jakoœciowo niezmiennie okreœlonej naturze.
Na integralnoœæ cz³owieka sk³adaæ siê bêd¹ ci¹gle zmieniaj¹ce siê œwiadome
prze¿ycia, rozmaite stany i procesy psychiczne6 oraz niepowtarzalne, sta³e
kwalifikacje (natura) okreœlaj¹ce ca³oœæ osoby ludzkiej jako cz³owieka,
któremu zagroziæ mo¿e jedynie utrata jednoœci jaŸni7 . Poczuciu bycia sob¹ nie
zagra¿aj¹ natomiast dokonuj¹ce siê w jego cielesnoœci, strukturze psychicznej
i œwiadomoœci przemiany8 . Odnajduj¹cy siê w swej cielesnoœci cz³owiek ze
wszystkimi swoimi w³asnoœciami (zarówno pierwotnymi, jak i tymi
zmieniaj¹cymi siê) nie traci nigdy przeœwiadczenia o realnoœci i trwa³oœci
swojego bytu, przewy¿szaj¹cego realnoœæ w³asnych prze¿yæ, które
w doœwiadczeniu stanowi¹ jedynie przejawy jego bycia.
Fakt zachodzenia w podmiocie ludzkim realnych prze¿yæ tworz¹cych
sposób jego egzystencji wskazuje na dynamiczn¹ postawê cz³owieka
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wobec rzeczywistoœci, ale równoczeœnie dowodzi, ¿e jest on od nich
niezale¿ny – nie przestaje istnieæ nawet wówczas, gdy nie posiada prze¿yæ
œwiadomych. Cz³owiek w stosunku do swych prze¿yæ pozostaje
transcendentny9. Specyfik¹ takiego doœwiadczenia czasu jest to, ¿e osoba
ludzka w swej najg³êbszej istocie pozostaje wobec niego niezale¿na, zaœ
wiedza cz³owieka o przemijaniu rzeczywistoœci i o niej samej wskazuje
jedynie na pochodnoœæ zjawiska czasu ([...] przemijanie nie p³ynie z istoty
czasu lub z istoty bytu, lecz tylko z natury dziania siê (stawania siê).
Ja jednak, który nie jestem dzianiem siê, lecz czymœ istniej¹cym
istniej¹cym,
pozostajê w czasie10 ).
Zatem czas w tym doœwiadczeniu nie jawi siê jako coœ, co by istnia³o
odrêbnie, samo w sobie. To, co istnieje, to realny byt – ludzki podmiot,
któremu czas (w jego up³ywie) siê objawia – zachodz¹ce procesy potrzebuj¹
bowiem ontycznej podstawy, któr¹ zyskuj¹ w przedmiotach istniej¹cych
w czasie. Prze¿ywany przez cz³owieka czas wyznacza mu perspektywê,
w której on okreœla swój stosunek do tego, co minione. Pozwala na ujêcie
siebie w ca³ym czasowym kontekœcie; dziêki temu to, co przesz³e, mo¿e
w ka¿dej chwili wkroczyæ w teraŸniejszoœæ. Sytuacja ta warunkuje poczucie
to¿samoœci podmiotu w czasie. Przywo³ane przez „ja” fakty z przesz³oœci
wskazuj¹ na niezmiennoœæ „ja” i jego natury. Poczucie jednoœci w trwaniu,
uczestnictwa tego co teraz w tym co minione wymaga osobnego aktu, by
odseparowaæ teraŸniejszoœæ od obliguj¹cej j¹ przesz³oœci. Sta³oœæ natury
ludzkiej unaocznia równie¿ fakt, ¿e choæ z jednej strony to, co przesz³e
traktowane jest przez podmiot tak, jakby jeszcze do koñca nie minê³o, to
jednoczeœnie skierowany jest on na to, co siê dopiero stanie, bez wzglêdu na
udzia³ swej woli. W ten sposób cz³owiek, przekraczaj¹c granice
teraŸniejszoœci, niejako przezwyciê¿a czas, transcenduje to, co istnieje
w ka¿dorazowej teraŸniejszoœci. £¹czy w jedno to, co istnia³o, z tym,
co istnieje i bêdzie istnieæ. Wydaje siê, ¿e w³aœnie takie doœwiadczenie czasu
uzasadnia aspiracje artystów podejmuj¹cych temat portretu/autoportretu.
Radykalnie inne jest tzw. idealistyczne doœwiadczenie czasu. O ile
w ujêciu realistycznym podmiot ludzki móg³ stwierdziæ, ¿e tym
co rzeczywiœcie istnieje jest on sam, czas natomiast to jedynie coœ
zjawiskowego, o tyle teraz, dokonuj¹c analizy teraŸniejszoœci, zmuszony
bêdzie uznaæ swoje istnienie za problematyczne. Do konkluzji takiej
prowadziæ bêdzie ustalenie dwóch faktów: destrukcyjnego wobec bytu
charakteru czasu oraz stwierdzenie, ¿e konstytuujemy siê w czasie.
Pierwszym istotnym stwierdzeniem na tej drodze bêdzie uœwiadomienie
sobie w³asnej przygodnoœci. Istnienie tego, co realne, a zatem tak¿e
istnienie podmiotu poznaj¹cego, okazuje siê byæ uwarunkowane w swojej
bytowoœci przez coœ drugiego: [...] istnienie tego, co rzeczywiste, nie p³ynie
z jego istoty i nie jest konieczne11.
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Doœwiadczaj¹c tymczasowoœci i kruchoœci dzie³ ludzkich, przemijanie
niektórych z wartoœci, wokó³ których zeœrodkowany by³ rozwój wielu
pokoleñ, wreszcie uœwiadomienie sobie mo¿liwoœci w³asnego nieistnienia,
zmusza nas do stwierdzenia, ¿e ca³a nasza realnoœæ stanowi jedynie epizod
fazy czasowej, w jakiej przysz³o nam siê okreœliæ. Istot¹ czasu okazuj¹ siê
byæ jego paradoksalne rz¹dy – wszystko, co istnieje, ograniczaj¹ ramy
teraŸniejszoœci, lecz ta nie pozwala istnieæ temu, co obecne, bowiem nowa
i ci¹gle nowa teraŸniejszoœæ poszerza granice niebytu przesz³oœci.
W centrum tych zdarzeñ znajdujemy siê my sami – bêd¹c miêdzy
przesz³oœci¹ a przysz³oœci¹, sytuujemy siê miêdzy tym, co ju¿ nie istnieje,
a tym, co dopiero mo¿e staæ siê rzeczywistoœci¹. Wydaje siê zatem, ¿e
istnieje tylko aktualna, punktualna teraŸniejszoœæ, w której mamy jedyn¹
mo¿liwoœæ ukonstytuowania samych siebie. Skoro tak, to rodz¹ siê wa¿kie
pytania: czy we wci¹¿ nowej teraŸniejszoœci mo¿na trwale istnieæ?
Co stanowi o sta³ej naturze „ja”? Autor Sporu o istnienie œwiata stwierdza,
¿e przy tak rozwa¿anym doœwiadczeniu czasu trzeba uznaæ istnienie bytu
realnego za niemo¿liwe. Cz³owiek musia³by w tak okreœlonej sytuacji albo
uto¿samiæ siê z aktualn¹ faz¹ prze¿yæ œwiadomych, albo z wci¹¿ na nowo
powstaj¹cym „czystym ja”, którego istnienie i uposa¿enie wyczerpuje siê
w tych¿e prze¿yciach. Tymczasem prze¿ycia œwiadome ujawniaj¹ jedynie
procesy i stany psychiczne (czêœæ z nich nie przekracza progu
œwiadomoœci). Poniewa¿ cz³owiek nie mo¿e uto¿samiæ siê
z transcendentalnym, bezcechowym „ja” jako bytem ostatecznym, nale¿y
przyj¹æ, ¿e istnienie jego jako cz³owieka jest niemo¿liwe.
Jednak przyjêcie takiej konstatacji za przekonuj¹c¹, mimo zgody co do
ograniczenia bytu do teraŸniejszoœci, uniemo¿liwia fakt, ¿e odnajdujemy
siebie w warunkuj¹cej nasz¹ to¿samoœæ niezmiennej naturze, niezmiennym
„ja”12. Problemem domagaj¹cym siê rozwi¹zania staje siê w tym momencie
sprecyzowanie w³asnego „ja” i sposobów jego doœwiadczania – dowiedzenia,
¿e „ja” osobowe, bêd¹c wtórnym wobec czystej œwiadomoœci tworem
(konstytuuj¹cym siê w dzia³aniu), nie mog³oby byæ prawdziwe. Szukaj¹c
odpowiedzi na tê kwestiê, spostrzegamy, ¿e doœwiadczanie naszego
jestestwa jest wplecione w czas, to w nim bowiem, w ca³ej jego przestrzeni
okreœlamy, czym jesteœmy i czym byliœmy. Ujmujê siebie samego, jakim
by³em w przesz³oœci, albo w przypomnieniu tego wszystkiego, w czym
przejawia siê moje „ja” w jego ró¿nego rodzaju w³asnoœciach, albo te¿
w pierwotnym ¿ywym pamiêtaniu („zachowaniu w pamiêci”)
bezpoœredniej, jeszcze nie obumar³ej przesz³oœci13.
Okazuje siê, ¿e przesz³oœæ nie jest dostêpna we wszystkich swoich
szczegó³ach, ¿e to, co minione ukazuje siê w innych w³asnoœciach (niekiedy
w innej istocie), ¿e teraŸniejszoœæ ka¿dorazowo weryfikuje moje osadzone
w przesz³oœci „ja”. Jednak zawsze „ja” wychodzi zwyciêsko z tej konfrontacji
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– nawet wówczas, gdy przeciwstawia siê swojemu „ja” z przesz³oœci,
transcenduje wszystkie przemiany, aktualne prze¿ycia i teraŸniejszoœæ.
Nasuwa siê podejrzenie, ¿e byæ mo¿e nasze „ja” jest jedynie fantomem
wytworzonym przez opart¹ o wiedzê przesz³oœci teraŸniejszoœæ. Ingarden
zadaje pytanie: A mo¿e „ja” – to istotnie nic innego (jak g³osz¹
transcendentalni idealiœci), jak tylko do teraŸniejszoœci ograniczony
prze¿yciowy proces, finguj¹cy nieustannie zwid samego siebie – owego
drugiego „ja” transcenduj¹cego teraŸniejszoœæ, t¹ sam¹ natur¹ okreœlonego
i trwaj¹cego mimo wszelkie zmiany i ograniczenia czasu?14.
Ustalenie faktycznego statusu „ja”, jak siê okazuje, bêdzie wymaga³o
rozstrzygniêcia, czy wiedza o nas samych upowa¿nia nas do stwierdzenia
realnoœci naszego istnienia i naszych w³asnoœci jako istot transcenduj¹cych
prze¿ycie, a nie tylko jako intencjonalnych wytworów prze¿yæ
w punktualnej teraŸniejszoœci. TeraŸniejszoœæ jako granica miêdzy
przesz³oœci¹ a przysz³oœci¹ (tak rozumiana ju¿ przez œw. Augustyna)15,
wed³ug przyjêtego doœwiadczenia czasu, okazuje siê byæ przekrojem przez
coœ, czego nie ma, a w czym ma siê dokonywaæ konstytuowanie jaŸni
przekraczaj¹cej swoim istnieniem i uposa¿eniem zarówno granice prze¿yæ
œwiadomych, jak i tego, co stanowi jej aktualn¹ teraŸniejszoœæ, ale równie¿
bêdzie Ÿród³em konstytucji samego czasu. Stwierdzenie to otwiera
mo¿liwoœæ uznania czasu za intencjonalny wytwór procesów
œwiadomoœciowych, któremu realnie nic nie odpowiada. Do podobnej
konkluzji sk³aniaæ bêdzie równie¿ uznanie za niebyt przesz³oœci i przysz³oœci
– mówienie o teraŸniejszoœci mo¿e mieæ sens jedynie wtedy, gdy przesz³oœæ
i przysz³oœæ jest sposobem istnienia, a nie niebytem. Przemijanie oznacza
zarówno brak identycznoœci tego, co przekracza fazê czasow¹ jakiegoœ teraz,
jak i unicestwienie – zatem mówienie o rzeczach jako trwaj¹cych w czasie jest
pozbawione sensu. Istnienie w czasie wed³ug punktowej teorii „teraz” to
mnogoœæ momentów teraŸniejszoœci, które s¹ „wstêpowaniem-w-byt”
i „znikaniem-z-bytu”. Na mocy tej koncepcji trzeba by stwierdziæ
niemo¿liwoœæ uznania istnienia nie tylko procesów zachodz¹cych w czasie,
ale tak¿e cz³owieka, który w czasie pozostaje tym samym bytem.
S³uszne by by³o zatem przyjêcie (antropocentrycznej) kategorii ró¿nych
czasów jako ró¿nych sposobów trwania podmiotów psychicznych. Czas
okazuje siê byæ zjawiskiem pochodnym od sposobu egzystencji osoby
ludzkiej, ale równie¿ jest realnie dzia³aj¹c¹ si³¹ na to, co istnieje, a wiêc jest
w czasie. Wed³ug pierwszej analizy czasu natura ludzka wydawa³a siê byæ
sta³a, natomiast w doœwiadczeniu drugim objawia siê nam jako
konstytuuj¹ca siê w przeci¹gu ca³ego ¿ycia. Wiedza o nas samych
w teraŸniejszoœci dostêpna jest dopiero wtedy, gdy aktualna teraŸniejszoœæ
stanie siê przesz³oœci¹. Wszystko czego doœwiadczamy, dane jest nam
w perspektywie czasowej16. Wolny, bo transcenduj¹cy czas cz³owiek
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(byt substancjalny wzrastaj¹cy w swym cz³owieczeñstwie przez realizacjê
w swych czynach wartoœci prawdy, dobra i piêkna), umieszczony w ramach
idealistycznego doœwiadczenia czasu, poza ramy te wykracza17.
Trzeba zatem stwierdziæ, ¿e to¿samoœæ ludzkiego podmiotu ma
charakter dynamiczny – cz³owiek ma sta³¹ dyspozycjê tworzenia siebie
samego zarówno w swych intencjonalnych tworach kultury, jak
i w znajduj¹cych w nich odbicie wewnêtrznych zwyciêstwach „si³y”
w³asnego „ja”. To w³aœnie z t¹ to¿samoœci¹ spotyka siê œwiadomy siebie,
swojego dzia³ania i u¿ytego narzêdzia artysta i nie ma tu zasadniczego
znaczenia, czy œrodkiem wyrazu artystycznego by³ warsztat malarski czy
fotograficzny, czy proces twórczy trwa³ wiele miesiêcy, czy jedynie u³amek
sekundy18. Ostateczna œwiadomoœæ podmiotu okazuje siê byæ pozbawiona
czasu; bycie ekstaz¹ ku przysz³oœci i przesz³oœci sprawia, ¿e bycie
w teraŸniejszoœci jawi siê byciem bez pocz¹tku i koñca. Na syntezê czasu
sk³ada siê wszystko to, co sk³ada siê na prze¿ywanie ¿ycia, czas zaœ sam jest
dla siebie, sam, wci¹¿ na nowo, wprowadza siê w ruch19 . Czas ekspozycji
kadru nie podwa¿a zatem i nie znosi zasadnoœci powy¿szej konkluzji. A jeœli
nie, to nale¿a³oby siê zgodziæ, ¿e czasoprzestrzenny moment istnienia
przedmiotu-podmiotu zarejestrowanego na powierzchni obrazu ukazuje
ukonstytuowan¹ w czasie rzeczywistoœæ i portret/autoportret odsy³a do tej
rzeczywistoœci, a nie do czasu ekspozycji, w której nast¹pi³a jego rejestracja.
Nie wydaje siê zatem, by istnia³ niepodwa¿alny argument
uprawomocniaj¹cy tezê, ¿e portret/autoportret fotograficzny mo¿na
sprowadziæ jedynie do zapisu œladu przedmiotu (osoby), a jeœli w ogóle
mo¿liwe jest nabudowanie na tym œladzie narracji, to jedynie odnosz¹cej siê
do œladu nie abstrahuj¹cego od tego, co stanowi jego ontologiczn¹ istotê.
Drug¹ zasadnicz¹ kwesti¹ domagaj¹c¹ siê rozpatrzenia jest ustalenie,
czy w zakresie mo¿liwoœci artysty fotografa le¿y mo¿liwoœæ pokonania
neutralnoœci mechanicznego sposobu rejestracji fotoobrazu, czy
rzeczywiœcie to umys³ jest miar¹ rzeczy. Wydaje siê, ¿e jest to mo¿liwe tylko
wtedy, gdy akt percepcji przedmiotu i nastêpczy wobec niego techniczny
proces jego rejestracji zosta³ podporz¹dkowany poznaniu poetycznemu,
bêd¹cemu pierwotnym i zasadniczym podmiotem dzie³a, którego
wyznacznikiem jest zdolnoœæ specyficznego widzenia podmiotu twórczego.
Warto tu wspomnieæ doœæ zasadnicz¹ refleksjê wybitnego myœliciela
renesansu, epoki, w której camera obscura by³a jedynie narzêdziem
badawczym, Miko³aja z Kuzy. Kuzañczyk twierdzi³, ¿e twórczoœæ zaczyna siê
ju¿ w widzeniu, ¿e zanim artysta przyst¹pi do formowania materii
(w przypadku fotografii – rejestracji widoku przedmiotu na materiale
œwiat³oczu³ym), wczeœniej, bo ju¿ w procesie widzenia wytwarzaj¹ siê
proporcje i formy rzeczy, ca³a reszta (nadanie dzie³u fundamentu
bytowego) jest jedynie przed³u¿eniem tego procesu. Warto podkreœliæ,
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¿e tak rozumiane widzenie nie ma charakteru czysto zmys³owego, zawiera
w sobie tak¿e podporz¹dkowany aktowi twórczemu pierwiastek
intelektualny. To kapitalne stwierdzenie ukazuje rolê podmiotu, jego
szczególn¹ funkcjê i dyspozycjê zarazem, jak¹ jest zdolnoœæ twórczego
widzenia. Bez w¹tpienia Kuzañczyk odnosi siê w swej teorii widzenia do
opracowanego przez œw. Tomasza z Akwinu znaczenia zakresu pojêciowego
terminu visio, który to przez Akwinatê rozumiany jest jako bezpoœrednie
ujêcie przedmiotu z jego równoczesn¹ sensytywno-intelektualn¹
kontemplacj¹. Na specyfikê tak zdefiniowanego widzenia sk³ada siê z jednej
strony visio corporalis, exterior, sensibilis, z drugiej – visio intellectiva,
mentalis, imaginativa.
W akcie twórczego poznania dochodzi zatem do po³¹czenia widoku
rzeczywistoœci przedmiotowej z widokiem rzeczywistoœci oczekiwanego
obrazu, a w rezultacie – obrazu mniej lub bardziej efektywnie
zaktualizowanego. Rodzi siê pytanie, czy ka¿de dzie³o sztuki wytwarza to,
czego chce umys³, oraz – czy ta prawid³owoœæ dotyczy tak¿e fotografii?
Wydaje siê, ¿e nie ma tu miejsca na negatywny precedens; wiêcej: fotografia,
skazana na realnoœæ przedmiotu i mechaniczny sposób rejestracji jego
widoku, w sposób szczególny wskazuje na rolê podmiotu w relacji miêdzy
tym, co obiektywnie istniej¹ce a tym, co subiektywnie percypowane.
Roli subiektywizuj¹cej mocy widzenia wiele uwagi poœwiêcili wspó³czeœni
myœliciele analizuj¹cy ten aspekt procesu twórczego (zarówno
w odniesieniu do sztuki realizuj¹cej obrazy w sposób manualny, jak
i techniczny) i trzeba powiedzieæ, ¿e w swej zasadniczej wymowie nie
podwa¿aj¹ oni myœli Miko³aja z Kuzy.
Maurice Merleau-Ponty stwierdzi³, ¿e artysta, pracuj¹c w czysto ludzkim
œwiecie rzeczy postrzegalnych, naznacza piêtnem nawet ów œwiat
pozaludzki, wydobywany na jaw przez aparaty optyczne, tak jak p³ywak
przeœlizguje siê nieœwiadomie ponad œwiatem podwodnym, który potem
z przera¿eniem odkrywa przy pomocy batyskafu, lub jak Achilles sumuj¹cy
w swym biegu nieskoñczone punkty czasu i przestrzeni20. To w³aœnie artysta
uœwiadamia sobie fakt, ¿e jest czymœ wiêcej ni¿ przestrzenn¹ jakoœci¹,
¿e jest splotem widzenia i ruchu, ¿e jego twórcze widzenie ma moc wi¹zania
Bytu w jednoœæ21. Jego spojrzenie wpisane w przedludzkie widzenie w swym
nienasyceniu wykracza poza to, co jedynie zmys³owe i w swym przekazie
nieci¹g³e, siêga w strukturê bytu, w logos rzeczy. Trzeba jednak stwierdziæ,
¿e nie ma podstaw, by podejrzewaæ, ¿e Merleau-Ponty chce wi¹zaæ zdolnoœæ
odczytania wewnêtrznej struktury bytu z mo¿liwoœci¹ lub chêci¹ u¿ycia go
w procesie twórczym w charakterze kryterium oczywistoœci przedmiotowej.
Spojrzenie artysty (malarza) nie jest motywowane chêci¹ formu³owania
s¹dów epistemologicznych, odczytanie logosu rzeczy s³u¿y raczej temu,
co stanowi prawdê bytow¹, ta zaœ zwi¹zana jest tu ze zgodnoœci¹ maj¹cego
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powstaæ dzie³a z ide¹ wzorcz¹, formu³uj¹c¹ siê w maj¹cym relacyjny
charakter spojrzeniu. Prymarna rola widzenia w akcie twórczym, wed³ug
francuskiego fenomenologa, zasadza siê w tajemniczej relacji zachodz¹cej
miêdzy kimœ widz¹cym a czymœ widzialnym zarazem. Dlatego ka¿da
technika obrazuj¹ca jest „technik¹ cia³a”, technik¹ powiêkszaj¹c¹
metafizyczn¹ strukturê cielesnoœci podmiotu twórczego. Lustrzany fantom
wywleka moj¹ cielesnoœæ na zewn¹trz, tym samym wszystko,
co niewidzialne w mym ciele, mo¿e obsadziæ widziane przeze mnie inne
cia³a. [...] Co siê tyczy lustra, jest instrumentem jakiejœ uniwersalnej magii
zamieniaj¹cej rzeczy w widowiska, widowiska w rzeczy, mnie w kogoœ
innego i kogoœ innego we mnie22. Widzenie, twierdzi Merleau-Ponty, nie jest
modusem myœlenia, czyli dan¹ sobie obecnoœci¹, jest danym mi œrodkiem
doprowadzenia siebie w sobie do nieobecnoœci, towarzyszeniem od
wewn¹trz rozszczepieniu Bytu, u którego kresu dopiero zamykam siê na
powrót w sobie23. Nale¿y zatem zawiesiæ definiuj¹ce czyste pojêcia myœlenie
obiektywne jako niestosuj¹ce siê do fenomenów ([...] pojêcie myœlenia,
odnosz¹ce siê do bytu ca³kowicie skupionego na sobie, pojêcie znaku
g³osowego jako fenomenu fizycznego arbitralnie zwi¹zanego z pewnymi
myœlami i pojêcie znaczenia jako myœli ca³kowicie dla siebie jasnej, pojêcie
przyczyny jako zewnêtrznego wyznacznika swego skutku i pojêcie racji jako
prawa wewnêtrznej konstytucji fenomenu24).
Percepcja zewnêtrzna oraz percepcja w³asnego cia³a daj¹ przyk³ad
œwiadomoœci nieposiadaj¹cej pe³nego okreœlenia swych przedmiotów,
œwiadomoœci znaczeñ immanentnych, nieprzystawalnych do myœlenia
obiektywnego. Sensy rzeczy niekoniecznie musz¹ przedstawiaæ siê nam
jako realizacja jednego nastawienia. Przeciwnie, Maurice Merleau-Ponty
twierdzi, ¿e proces rozumienia zdarzeñ ma charakter konstrukcyjny,
dokonuj¹cy aktualnej syntezy przedmiotu z perspektywy pól zmys³owych
i percepcyjnych uwzglêdniaj¹cych uniwersalny schemat bytu.
Perspektywê widzenia wyznacza intencja podmiotu ekstazy
transcenduj¹cej jego styk ze œwiatem, dlatego zwi¹zek miêdzy podmiotem
bêd¹cym projektem œwiata, a œwiatem przez niego projektowanym
(centrum znaczeñ i sensów i wszystkich sensów) jest nierozerwalny25.
Widzenie bêd¹ce aktem percepcji jest [...] spotkaniem, jakby na
skrzy¿owaniu, wszystkich aspektów bytu26, jest wreszcie uzewnêtrznion¹
aktualizacj¹ sensotwórczych mo¿liwoœci podmiotu.
Szczególnie interesuj¹c¹ koncepcjê widzenia subiektywizuj¹cego
rzeczywistoœæ prezentuje Vilém Flusser w Für eine Philosophie der
Fotografie, dziele ci¹gle jeszcze fundamentalnym dla wspó³czesnej refleksji
nad statusem fotoobrazów, w którym zwraca uwagê na mo¿liwoœæ
zaistnienia momentu twórczego w procesie realizacji obrazów
technicznych. W analizach Flussera pojawia siê jednak dodatkowy czynnik,
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maj¹cy niebagatelny wp³yw na jakoœæ i rezultat relacji podmiot – przedmiot,
a jest nim sprawcze narzêdzie fotografii: fotoaparat (apparatus). Filozof
zwraca uwagê na ³aciñski Ÿród³os³ów terminu aparat – apparare, który
oznacza czasownik „przygotowywaæ” i jednoznacznie wskazuje na
aktualizuj¹c¹ rolê kamery fotograficznej. Sam aparat jest urz¹dzeniem
niejednoznacznym: z jednej strony jest obiektem kultury, instrumentem
powo³anym do istnienia, by pe³ni³ wyznaczon¹ mu funkcjê, z drugiej zaœ
strony ma wszystkie cechy urz¹dzeñ epoki postindustrialnej, które
zmuszaj¹ cz³owieka, by pe³ni³ funkcje maszyny27.
Artyœci korzystaj¹cy z us³ug fotokamery pos³uguj¹ siê ni¹ nie po to, by
zmieniaæ naturê, ale by zmieniaæ znaczenie œwiata; ich intencje s¹ natury
symbolicznej: fotografuj¹c wytwarzaj¹, opracowuj¹ i gromadz¹ symbole.
Wytworzone przez nich obrazy nie s¹ celem samym w sobie, pe³ni¹ rolê
œrodków do osi¹gniêcia celu, jakim jest wytwarzanie symbolicznych
powierzchni, pomna¿anie uniwersum fotograficznego o kolejne
urzeczywistnienie informuj¹cych obrazów. Artysta, kieruj¹c w stronê œwiata
obiektyw swojego aparatu [...] nie czyni tego z powodu zainteresowania
œwiatem, lecz dlatego, ¿e poszukuje nowych mo¿liwoœci wytwarzania
informacji oraz sprawdza wartoœæ aparatu [...], a œwiat s³u¿y mu jako
pretekst do urzeczywistnienia mo¿liwoœci aparatu28 . Relacja miêdzy
aparatem a jego u¿ytkownikiem ma szczególny wymiar, maszyna i cz³owiek
stanowi¹ jednoœæ. Fotograf, choæ zna input i output kamery, nie do koñca
jest œwiadom tego, co zachodzi we wnêtrzu aparatu, a jednak zmusza go
do uleg³oœci. Gra miêdzy „funkcjonariuszem aparatu” i sk³adaj¹cym siê
z symboli aparatem jest gr¹ z symbolami i kombinacj¹ symboli zarazem.
W tej grze stawk¹ jest miejsce w hierarchii w³adzy; o ile aparat programuje
gesty fotografa, to jego funkcjonariusz zyskuje w³adzê nad obserwatorami
wytworzonych przy u¿yciu aparatu obrazów. V. Flusser ów fotograficzny
gest porównuje do polowania, które polega na przedzieraniu siê
i pokonywaniu kulturowych uwarunkowañ (intencjonalnie
uporz¹dkowanych przedmiotów kultury), co w efekcie uwidaczniaj¹
fotografie29 . Zmieniaj¹c schematy widzenia fotografowanych obiektów
i manipuluj¹c g³êbi¹ ostroœci, fotograf swobodnie przekracza formy
czasoprzestrzeni, podporz¹dkowuje je sobie, tworz¹c jej dowolne
kombinacje. W geœcie fotograficznym [...] aparat robi to, co chce od niego
fotograf, ale fotograf musi chcieæ tego, co aparat potrafi30. Respektuj¹c
mo¿liwoœci aparatu, balansuj¹c miêdzy realizmem a idealizmem, fotograf
wytwarza nieistniej¹ce stany rzeczy – rzeczywisty jest wiêc nie œwiat, ale
wytworzona fotografia. Gest fotograficzny jest „fenomenologicznym
w¹tpieniem”, o ile stara siê podejœæ do zjawiska z wielu punktów widzenia.
Lecz „mathesis” tego w¹tpienia, jego struktura, wytyczona zosta³a przez
program aparatu31. Dobre fotografie to te, które powsta³y na skutek
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przezwyciê¿enia programu aparatu (wszak […] najprecyzyjniejsza technika
mo¿e swoim wytworom nadaæ wartoœæ magiczn¹32 ), wskazuj¹c tym samym
na wielkoœæ ludzkiego ducha.
Czy mo¿na zatem bezwarunkowo podzieliæ pogl¹d Antonina Dufka,
¿e autoportret nie jest odbiciem subiektywnym, lecz oznacza
podporz¹dkowanie jaŸni przedmiotowi? Myœlê, ¿e postulat Dufka spe³nia
raczej fotograficzny dokument o charakterze naukowym, ale trzeba siê
zgodziæ, ¿e kryterium jego adekwatnoœci sytuuje siê raczej poza obrazem
ni¿ w nim samym (o sposobie obrazowania przedmiotu decyduje przede
wszystkim wiedza o nim lub intencja, z jak¹ zostaje zobrazowany).
Natomiast w tzw. dokumencie subiektywnym interpretacja rzeczywistoœci,
a zatem podporz¹dkowanie jej intelektowi, emocjom i intuicjom podmiotu
twórczego, jest ju¿ w sposób oczywisty pierwszorzêdna, a tym samym
problemem dyskusji pozostaje jedynie stopieñ kreacyjnego stosunku
do rzeczywistoœci. Teorie konfrontuj¹ce konwencje, które akcentuj¹
narracyjnoœæ i strukturê plastyczn¹ fotoobrazów z konwencjami
piktorialnymi lub dokumentacyjnie rejestruj¹cymi rzeczywistoœæ nie
wygasaj¹, choæ wydaj¹ siê byæ one raczej komplementarne ni¿
alternatywne, co wynika z indeksalnego i narracyjnego wymiaru
fotoobrazów. Dla fotografii pozostanie jednak pytanie o jej paradygmat:
czy postrze¿enia s¹ obrazem rzeczywistoœci, czy raczej stanem umys³u
wynikaj¹cym z subiektywnoœci jakoœci zmys³owo-intelektualnoemocjonalnych – a zatem, czy nale¿y j¹ sytuowaæ w obszarze sztuki –
uwzglêdniaj¹c tym samym specyfikê medium obrazowania i przynale¿ne
tylko jemu œrodki estetyczne – czy te¿ nale¿y w niej widzieæ przede
wszystkim nastêpstwo obiektywnie zachodz¹cego procesu fizykochemicznego, którego rezultatem s¹ neutralne i transparentne wobec
rzeczywistoœci obrazy, czy mo¿e wreszcie fotoobrazy […] tworz¹
paradoksaln¹ dialektyczn¹ ca³oœæ33.
Historia sporu zwi¹zanego z relacj¹ podmiot – przedmiot, któr¹ w sposób
szczególny unaocznia problem portretu/autoportretu, jest histori¹ nie tylko
wspó³czesnej fotografii. Znakomitym przyk³adem w tej materii jest analiza
dokonana przez Urszulê Czartorysk¹ w zasadniczym dla refleksji nad
fotografi¹ dziele Przygody plastyczne fotografii, które w Polsce do dzisiaj
wyznacza sposób myœlenia o fotomedialnych mo¿liwoœciach kszta³towania
materii plastycznej. Autorka nie pozostawia w tej kwestii ¿adnych
w¹tpliwoœci, stwierdzaj¹c, ¿e fotografia to […] jakiœ ¿ywio³ du¿o bardziej
nieokie³znany ni¿ forma malarska powolna cz³owiekowi, a zarazem – to
miliony luster z milionami obrazów, spoœród których pozostaje dokonaæ
wyboru. Nie ka¿dy plastyk oczywiœcie i nie zawsze aktywnie uczestniczy
w kszta³towaniu materia³u fotograficznego, czêsto raczej po prostu
poprzestaje na refleksjach, które mu ten materia³ przynosi34.
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Istotnym i aktualnym g³osem w polskim dyskursie na temat statusu
fotografii, rozwa¿anym w obszarze szeroko rozumianej strategii
postmodernistycznej owe podzia³y afirmuj¹cej (mo¿e ona dziœ funkcjonowaæ
dwojako: staj¹c siê sk³adnikiem przestrzeni opisywanej w terminach
„narkomani obrazu” lub te¿ w przestrzeni opisywanej w terminach
eksperymentowania i oporu35 ) jest sformu³owany i stosowany przez Stefana
Wojneckiego program fotografii postmedialnej36, który tak¿e nie potwierdza
zasadnoœci dyskutowanej tu tezy A. Dufka. Zasadnicz¹ spraw¹ dla
zrozumienia idei fotografii postmedialnej jest odkrycie, ¿e w realizacji tego
programu idzie nie o wypracowanie nowej stylistyki obrazu fotograficznego,
ale o poszukiwanie nowych sposobów myœlenia o obrazie. G³oszone
i publikowane przez Stefana Wojneckiego tezy programowe
postmedializmu37, choæ ró¿ni¹ce siê pod wzglêdem redakcyjnym, wychodz¹
niezmiennie z tych samych za³o¿eñ: pojêcia modelu rzeczywistoœci
(materialnej i kreowanej) oraz mo¿liwych relacji miêdzy medium a obrazem.
Pojêcie modelu jako podstawy pojmowania fotografii Wojnecki omawia
na dwóch p³aszczyznach. Pierwsz¹ p³aszczyznê wyznacza pozakulturowy
kontekst obrazu bêd¹cego struktur¹ z³o¿on¹ z perspektywy, barwy
i œwiat³ocienia, bêd¹cy z jednej strony nieuchronn¹ konsekwencj¹ zjawiska
fizycznego (œlad obecnoœci promieniowania), z drugiej zaœ – praw
organizuj¹cych sensorowe pole zmys³u wzroku. Natomiast drugi wymiar
obrazu wynika ju¿ z uwarunkowañ kulturowych, które rzutuj¹ na obraz
zarówno na etapie jego konstruowania, kiedy to podmiot twórczy
[...] wprowadza do obrazu fotograficznego elementy w³asnego modelu
rzeczywistoœci”38 , jak i wówczas, gdy poddaje go interpretacji. Te wzajemne
zale¿noœci sprawiaj¹, ¿e obraz stanowi model innego obrazu, bowiem
obrazy rodz¹ siê z obrazów, a historia z historii. ¯adne z nich nie mo¿e
„ruszyæ” bez odniesieñ [...] do tego, co by³o przedtem39.
Sytuacja ta rodzi dwie zasadnicze konsekwencje: intersubiektywnoœæ
obrazu wymaga znajomoœci modelu (Sztuka manifestuje „wspóln¹ wiedzê”
kultury40 ), zaœ percypuj¹c obraz fotograficzny wchodzimy w konstrukt
intelektualny, a nie w niczym nieuwarunkowany obraz rzeczywistoœci.
Œwiadomoœæ istnienia sprzê¿enia zwrotnego w relacji miêdzy podmiotem
a przedmiotem, nazywanym przez Wojneckiego „wk³adem mentalnym”
podmiotu twórczego, stwarza uzasadnion¹ postawê dystansu zarówno
wobec rzeczywistoœci, jak i jej obrazu. Kwesti¹ nadrzêdn¹ przesta³ byæ
bowiem przedmiot, a sta³ siê sposób jego widzenia i zobrazowania.
To z konstrukcji modelu ma wynikaæ zwi¹zek obrazu z przedmiotem,
a nie z dotychczasowych kryteriów wartoœci obrazu, wyra¿anych przez
opozycyjne pary pojêæ: „realnoœæ – fikcja”, „prawda – iluzja”, „mo¿liwe –
nieadekwatne”, etc.).
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Obraz fotograficzny, historycznie definiowany jako „lustro
rzeczywistoœci” (zrazu g³adkie i z wysi³kiem polerowane, potem na drodze
eksperymentu z przedmiotem, przez zmyœlenie, metaforê i grê znaczeñ
skrzywione), w refleksji postmedialnej zredukowane do uzewnêtrznionego
widzenia41 , pêk³ i rozsypa³ siê. Epoka cyzelowania wiernoœci odbicia
przedmiotu lub nadawania mu na drodze deformacji nowych znaczeñ
z postmedialnego punktu widzenia dobieg³a koñca. W centrum uwagi
pojawi siê sam obraz, problem jego konstrukcji i mo¿liwoœci jego
zaistnienia, a zatem to, co le¿y u jego podstaw – widzenie. Sprzeciw wobec
schematów ogl¹du rzeczywistoœci nie jest jednak wynikiem buntu
estetycznego, ale intelektualnej postawy zarówno wobec percepcyjnych
i interpretacyjnych uwarunkowañ kulturowych, jak i le¿¹cego u podstaw
obrazu fotograficznego zjawiska fizycznego.
Przyporz¹dkowanie postmedializmu któremuœ z ci¹gle jeszcze ¿ywych
nurtów w sztuce nastrêcza spore trudnoœci. Choæ sytuuje siê on w opozycji
do piktorializmu, nie wynika jednak ze strukturalizmu czy
dekonstrukcjonizmu. B³êdem by³oby równie¿ rozwa¿anie zjawiska fotografii
postmedialnej na gruncie postmodernizmu. Jedyn¹ bowiem przes³ank¹,
która mog³aby uzasadniæ takie za³o¿enie jest (zachodz¹ce na skutek
eksplorowania cech pozamedialnych fotografii) podwa¿anie przez ten jej
rodzaj odzwierciedlaj¹cej i symbolicznej wiêzi obrazu z jego przedmiotem
odniesienia. Postmedialiœci nie realizuj¹ jednak takich wyznaczników
postmodernizmu, jak krytyczny dystans wobec kulturowego kontekstu
fotografii (jej obecnoœci w sztuce, masowej produkcji i konsumpcji),
eklektyczna stylistyka, pos³ugiwanie siê cytatem czy pastiszem. Rezerwa,
z jak¹ postmedializm (ta postmodernistyczna herezja czy mo¿e raczej
radykalny modernizm) odnosi siê do roli fotografii w kulturze wizualnej,
wyra¿a siê w d¹¿noœci do ci¹g³ego przekraczania granic sposobów
rejestracji obrazu utrwalonych konwencj¹. Fotografie postmedialne,
nie bêd¹c odzwierciedleniem rzeczywistoœci, chc¹ byæ jedynie wygl¹dami
œwiata istniej¹cego na mocy hipotezy kreuj¹cego go artysty.
Powstaj¹ce wed³ug tych za³o¿eñ obrazy, choæ s¹ nastêpstwem
zachodz¹cego z koniecznoœci zjawiska fizycznego, maj¹ swe oparcie ju¿ nie
w rzeczywistoœci, ale w jej (rzeczywistoœci) modelu. W obu postawach
artystycznych widzenie jest pochodn¹ œwiadomoœci technicznej i pochodn¹
modelu rzeczywistoœci, a postmedializm u swych Ÿróde³, jak siê okazuje, staje
siê przede wszystkim uprawianiem metafotografii. W stwierdzeniu,
¿e fotograf to [...] samotny czarownik, filozof œwiat³a. Jego iluminacja
wewnêtrzna bez filozofii ogranicza go do bycia rzemieœlnikiem42, Wojnecki
precyzuje coœ wiêcej ni¿ tezê manifestu artystycznego problematyzuj¹c¹
obraz i mo¿liwe sposoby rozwa¿ania o nim. Przede wszystkim stawia kwestiê
dotycz¹c¹ samego myœlenia o widzeniu, nowych mo¿liwoœci bycia
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z rzeczywistoœci¹, bycia w œwiecie. Tak okreœlona przez Stefana Wojneckiego
postawa artystyczna w swej praxis zdaje siê wype³niaæ treœci¹ apel Viléma
Flussera o ufilozoficznienie twórczoœci fotograficznej zarówno w teorii, jak
i praktyce. Filozofuj¹cy fotografowie nie przestaj¹ byæ artystami: dokonuj¹c
ogl¹du rzeczywistoœci, a w jego nastêpstwie tworz¹c teoretyczne modele, nie
zmierzaj¹ w stronê filozoficznej syntezy. Ich s¹dy artystyczne z natury rzeczy
maj¹ charakter jednostkowy i subiektywny, a co za tym idzie, twórcze
upodmiotowienia œwiata musz¹ byæ dzia³aniem permanentnym, otwartym,
niemog¹cym aspirowaæ do mo¿liwoœci sformu³owania odpowiedzi na pytania
wykraczaj¹ce poza konkretny akt twórczy.
Aktualizuj¹c praktykê artystyczn¹, trzeba siê zgodziæ, ¿e dzie³o sztuki
(tak¿e fotograficzne) w swym akcie zak³ada œwiadomoœæ wypracowanej
uprzednio wiedzy o przedkulturowym i kulturowym kontekœcie obrazu
(tymczasem filozofia rozstrzyga kwestie poznawcze odpowiadaj¹c na
pytania wolne od za³o¿eñ), jak równie¿ ponadracjonaln¹ intuicjê,
wyobraŸniê, wolê i emocje fotografa. Wyrastaj¹cym z racjonalnych
przes³anek, d¹¿¹cym do uniwersalnoœci s¹dom filozoficznym Wojnecki
z ca³¹ moc¹ przeciwstawia te, które opieraj¹ siê o œwiadomoœæ wp³ywu
pierwotnych, irracjonalnych pok³adów psychiki na nasze postawy,
o œwiadomoœæ blokady wiedzy przez nasze nastawienie43.
Dotychczas (mimo pewnych ró¿nic, zarówno w modernizmie, jak
i postmodernizmie) wydawa³o siê oczywiste, ¿e fotografia jest œladem
spostrze¿onego z okreœlon¹ intencj¹ realnie istniej¹cego przedmiotu
(co oznacza, ¿e jest równoczeœnie wskaŸnikiem i coœ znacz¹cym znakiem),
a o walorach artystycznych obrazu decydowaæ bêd¹ wypracowane w historii
piktorializmu jakoœci estetycznie donios³e, o tych zaœ z kolei decyduje
œwiadomy warsztatu artysta. Postmedialiœci nie przezwyciê¿aj¹ tej logiki,
a jedynie przenosz¹ j¹ w obszar rzeczywistoœci hipotetycznej. Posi³kuj¹c siê
myœl¹ wspomnianego wy¿ej Flussera, mo¿na by stwierdziæ, ¿e fotografie
powsta³e w nurcie postmedializmu to p³aszczyzny wyobra¿one przez
w pe³ni œwiadomych swej kreacji imaginatorów, które oznaczaj¹ modele
prze¿ywania, poznania i wartoœciowania – s¹ obrazami o w³aœciwoœciach
programuj¹cych44. Zdeterminowana ide¹ obrazu samego w sobie
przedmiotowa rzeczywistoœæ jest jedynie widmem nowo odkrytego œwiata –
realnoœæ podporz¹dkowuj¹c siê czystej mo¿liwoœci w sposobie jej widzenia,
tworzy obrazy niepoddaj¹ce siê schematycznym ujêciom poznawczym
(tradycyjnym kryteriom semantycznym i strukturalnym).
Trzeba zatem stwierdziæ, ¿e choæ relacja miêdzy rzecz¹ a jej obrazem
w fotografii nie ulega rozluŸnieniu, to z ca³¹ pewnoœci¹ mo¿e uzyskaæ w tym
zakresie now¹ jakoœæ, która nie poddaj¹c siê konwencjonalnemu sposobowi
widzenia, w sposób zasadniczy u³atwia spostrzeganie obrazu fotograficznego
w jego plastycznym wymiarze. Fotografia jako sztuka, jak siê okazuje, choæ
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nie prezentuje przede wszystkim semantycznej funkcji przedmiotu, nie jest
pozbawiona funkcji reprezentacji w ogóle. Swoj¹ jednoœæ, organicznoœæ
i wewnêtrzne treœci prezentuje w specyficznym uk³adzie form, a nie trac¹c
swych jakoœci i wartoœci nowego rzêdu, odgrywa rolê nie tylko równie wa¿n¹
jak fotografia konwencjonalna, ale ostatecznie dezawuuj¹c konieczn¹
zgodnoœæ obrazu z rzecz¹, stawia ów obraz w nowej perspektywie
artystycznej. Ta wzglêdna (w stosunku do realistycznej to¿samoœci widoku
z przedmiotem oraz do kulturowo skonwencjonalizowanych znaczeñ, sensów,
wartoœci i symboli) autonomia fotograficznego dzie³a sztuki odrywa je od
mo¿liwoœci bycia jednoczeœnie obrazem pozaartystycznym.
Intersubiektywnoœæ dzie³a fotograficznego (jak i dzie³a ka¿dej innej
konwencji artystycznej) uwarunkowana jest zatem korelacj¹ elementu
subiektywnego, czyli odbiorcy dzie³a, z elementem obiektywnym, jakim jest
przedmiot poznania i zale¿eæ bêdzie zarówno od stopnia zdekonstruowania
poznawczych schematów, w oparciu o które artysta dokona³ ogl¹du
rzeczywistoœci, jak i – przede wszystkim – od formalno-estetycznej
koncepcji obrazu. Kombinacja linii oraz zró¿nicowanych kszta³tem
i œwiat³ocieniem plam, umo¿liwiaj¹cych wyobra¿enie przedmiotu, choæ
z koniecznoœci ontologicznej jest obrazem materii przedmiotu, to jednak
niczego istotnego w swym obrazie nie skrywa, niczego nie falsyfikuje, jest
jedynie ogl¹dem specyficznie dojrzanej powierzchni przedmiotu, ukazanej
za pomoc¹ œwiadomie zastosowanych œrodków wyrazu plastycznego
przynale¿nych sztuce fotografii fotochemicznej. Zobrazowana
rzeczywistoœæ w³¹czona w strukturê artystyczn¹ fotografii przestaje byæ t¹
sam¹ rzeczywistoœci¹, a nabiera specjalnego znaczenia – staje siê
w pierwszym rzêdzie wyrazem stosunku do niej (rzeczywistoœci) obrazu
(st¹d rozpoznawanie jej w oparciu o wzrokowe przyzwyczajenia i stan
wiedzy o posiadanym przedmiocie przestaje byæ pierwszorzêdne); w drugiej
zaœ kolejnoœci – jest rezultatem œwiadomoœci plastycznej artysty
(znajomoœci narzêdzia i woli pokonania determinuj¹cych jego dzia³anie
w³aœciwoœci oraz dystansu w stosunku do schematów percepcyjnych
i obrazuj¹cych45).


Tekst ten w skróconej formie ukaza³ siê w „Kulturze Wspó³czesnej”
(Nr 4/2006) wydawanej przez Narodowe Centrum Kultury w Warszawie.

1

D u f e k A., Historyczne modele fotografii i moralnoœci, [w:] Etos fotografii. Materia³y
z sympozjum w ramach konferencji Wschód – Zachód „Europejska Wymiana”, Wroc³aw
1991, s. 15.
2
F l u s s e r V., Ku filozofii fotografii, Katowice 2004, s. 55.
3
I n g a r d e n R., Studia z estetyki, Warszawa 1958, s. 25.

akademia 37

Por. B a r t h e s R., S/Z, Warszawa 1999, s. 98. Na zbli¿onym stanowisku stoi tak¿e
R. Barthes, który stwierdza, ¿e portret jest obrazem w ruchu, obrazem ¿ycia, nie jest zatem
[…] przedstawieniem realistycznym, do³¹czon¹ kopi¹, której wyobra¿enie mog³oby nam
daæ malarstwo figuratywne; jest to scena wype³niona blokami sensu, jednoczeœnie
zmiennymi, powtarzaj¹cymi siê i nieci¹g³ymi (zarysowanymi); spoza (retorycznego,
anatomicznego i zdaniowego) uporz¹dkowania owych bloków wy³ania siê diagram cia³a,
a nie jego kopia […]. Postaæ nie jest ca³oœci¹, ram¹ lub wspornikiem sensów, lecz sensem
naddanym: swego rodzaju diakrytycznym parametrem.
4
Por. I n g a r d e n R., Spór o istnienie œwiata, Warszawa 1987, t. I, s. 187-232., t. II, s. 396-472
oraz ten¿e, O poznawaniu dzie³a literackiego, Warszawa 1976, s. 95-142.
5
I n g a r d e n R., Cz³owiek i czas, [w:] Ksi¹¿eczka o cz³owieku, Kraków 1987, s. 41.
6
Tam¿e, s. 42. W zamieszczonym w tekœcie przypisie Ingarden zwraca uwagê, ¿e okreœlenia,
których u¿ywa: „stany psychiczne” i „prze¿ycia œwiadome” w swym znaczeniu siê
wykluczaj¹. Stwierdza, ¿e: Prze¿ycia œwiadome, (choæ nie wszystkie) ujawniaj¹ tylko stany
i procesy psychiczne (np. stan rozbicia wewnêtrznego czy skupienia, proces wzrostu si³
wewnêtrznych cz³owieka itp.).
7
I n g a r d e n R., Spór..., dz. cyt. t. I, s. 219. Przy ca³ej jednak zmiennoœci w przedmiocie
trwaj¹cym w czasie, zmiennoœæ ta nie mo¿e naruszyæ wartoœci samego rdzenia przedmiotu.
W chwili gdy zostanie ona przekroczona, gdy wiêc i ów bezwzglêdnie niezmienny rdzeñ
zostanie w ca³oœci wci¹gniêty w proces zmian, dokonuje siê przebieg zniszczenia
przedmiotu. Traci on aktualnoœæ swego bytu, a jego ostatnia teraŸniejszoœæ zmienia siê
w przesz³oœæ.
8
Tam¿e, s. 78-79. O konstytutywnej naturze i w³asnoœciach przedmiotu indywidualnego
R. Ingarden pisze: Byæ samym sob¹, byæ pewnym okreœlonym „coœ”, byæ „przedmiotem” lub
byæ podmiotem, i to podmiotem w okreœlony sposób ukszta³towanym, ukwalifikowanym,
to jest w³aœnie owo „byæ” („jest”), tak trudne do oddania s³owami, które staramy siê tu
wyjaœniæ i które przy nazywaniu w³aœnie dlatego dochodzi do ujawnienia, poniewa¿ nazwa
odnosi siê do przedmiotu w jego „jaŸni” uchwyconego, do tego, co on sam jest. Formalnie
bior¹c, jest on podmiotem w³asnoœci, zaœ materialnie podmiot ten okreœlony jest przez
naturê. I dalej: Tylko dziêki temu i przez to, ¿e natura jest okreœleniem podmiotu („ja”)
w przedmiocie, mo¿e siê ona rozpoœcieraæ na ca³y przedmiot, obejmowaæ go ca³ego,
a zarazem ju¿ uformowana „ucieleœniaæ”, „uosabiaæ” sam przedmiot. Tego nie mo¿e zrobiæ
¿adna jego w³asnoœæ, nawet najbardziej istotna lub najœciœlej zwi¹zana z jego natur¹: nigdy
ona sama nie stanowi, nie jest danym przedmiotem samym, jest jedynie czymœ z niego.
9
I n g a r d e n R., Cz³owiek i czas, dz. cyt, s. 44. Ingarden podkreœla, ¿e termin
„transcendentny” w tym kontekœcie oznacza jedynie, ¿e to, co transcendentne wobec
prze¿ycia œwiadomego nie stanowi ¿adnego elementu ani momentu tego prze¿ycia.
10
Tam¿e, s. 45.
11
Tam¿e, s. 49.
12
Por. I n g a r d e n R., Spór..., dz. cyt., t. II, cz. 2, s. 423-424. O momentach
„to¿samoœciowych” przedmiotów trwaj¹cych w czasie („soboœæ”, „jednoœæ”) Ingarden pisze:
Ta „to¿samoœæ” przedmiotu trwaj¹cego w czasie (rzeczy, istoty ¿ywej, cz³owieka) jest czymœ
pierwotnym, czego nie podobna definiowaæ. (...) To, ¿e przedmiot, który trwa w czasie,
„jest jeden i ten sam” przez ca³y ci¹g swego istnienia, nie znaczy nic innego jak tylko, ¿e od
pierwszej chwili swego istnienia pozostaje sob¹, bez wzglêdu na wszystkie zmiany, jakie siê
w nim [ewentualnie] dokonuj¹. [i bez wzglêdu na up³yw czasu, w którym trwa] –
a¿ z jakiegoœ powodu przestanie istnieæ. Przedmiot pozostaje sob¹, a nie staje siê jakimœ
drugim przedmiotem. (...) Do istoty bowiem jego jako trwaj¹cego w czasie nale¿y, ¿e trwa,
¿e „sob¹ byæ pozostaje”, ale jest sob¹ tylko dziêki temu, ¿e w sobie ucieleœnia swoj¹ w³asn¹
istotê przez pewn¹ w³asn¹ naturê ukonstytuowan¹, poniewa¿ w ca³ym swoim istnieniu jest
w pe³ni tym, czym jest, a wiêc m. in., ¿e jest czymœ takim, co trwa i mo¿e trwaæ.
13
I n g a r d e n R., Cz³owiek i czas, dz. cyt., s. 52.
14
Tam¿e, s. 54.

38 akademia

15

Por. S t r ó ¿ e w s k i W., O swoistoœci sposobu istnienia cz³owieka, [w:] Roman Ingarden
a filozofia naszego czasu, Kraków 1995, s.126.
16
I n g a r d e n R., O poznawaniu dzie³a literackiego, dz. cyt., s. 107. To istnienie „¿ywej
pamiêci” – mimowolne, a tak¿e aktywne przypomnienia skierowane ku przysz³oœci
warunkuj¹, ¿e teraŸniejszoœæ prze¿ywamy jako fazê w³¹czon¹ w jednolit¹ ca³oœæ czasu.
Zjawisko perspektywy czasowej filozof okreœla jako: analogon perspektywy przestrzennej.
W tej ostatniej okreœlenia przestrzenne rzeczy materialnych oraz ich uporz¹dkowanie s¹
nam dane w wygl¹dach, w których zachodzi prawid³owe przesuniêcie i odkszta³cenie owych
okreœleñ, ale tak¿e, ¿e je¿eli in concreto doznajemy w wygl¹dach owych przesuniêtych
i odkszta³conych okreœleñ przestrzennych, wówczas dane nam s¹ odpowiednie rzeczy
w przys³uguj¹cych im „obiektywnych” cechach, tzn. mamy przeœwiadczenie, ¿e w danym
spostrze¿eniu widzimy je osobiœcie, choæ faktycznie w zawartoœciach wygl¹dów doznajemy
tylko owych przesuniêtych, „skróconych” kszta³tów. Zagadnieniu perspektywy czasowej
Ingarden w odniesieniu do konkretyzacji literackiego dzie³a sztuki poœwiêca w ca³oœci
rozdzia³ II.
17
Por. P ó ³ t a w s k i A., Œwiadomoœæ a dzia³anie w filozofii Romana Ingardena, [w:] Studia
Philosophiae Christianae, 11(1975), s. 143.
18
Por. H u s s e r l E., Wyk³ady z fenomenologii wewnêtrznej œwiadomoœci czasu, Warszawa
1989, s. 134-135. Husserl, analizuj¹c przebieg procesu konstytucji przejawów rzeczy,
stwierdza, ¿e dla ka¿dego temporalnego punktu immanentnej treœci, pod¹¿aj¹c wzd³u¿
przep³ywu œwiadomoœci, mamy tu mnogie zmodyfikowane pratreœci, które
scharakteryzowane s¹ jako retencjonalne pratreœci o charakterze „teraz”. Te pratreœci s¹
noœnikiem praujêæ, które w swym p³yn¹cym spleceniu (in flissenden Zusammenhang)
konstytuuj¹ czasow¹ jednoœæ treœci immanentnej w jej wycofywaniu w przesz³oœæ.
„Treœciami” w przypadku spostrze¿eniowego przejawu s¹ w³aœnie te ca³e przejawy
temporalne. Zatem takie ujêcie spostrze¿eniowe ukonstytuowane jest w takiej mnogoœci
odcieni, ujednianej przez jednoœæ ujêcia temporalnego. [...] Czas immanentny
obiektywizuje siê i staje siê czasem ukonstytuowanym w immanentnych przejawach
obiektów poprzez to, ¿e w mnogoœci odcieni i treœci wra¿eniowych, bêd¹cych jednoœciami
w czasie fenomenologicznym, resp. w fenomenologiczno-czasowej mnogoœci odcieni ujêæ
tych treœci, przejawia siê identyczny obiekt o charakterze rzeczy (Dinglichkeit), który
ustawicznie we wszystkich fazach przedstawia siê w mnogoœci odcieni. Rzecz konstytuuje
siê w up³ywie swoich przejawów, które same jako immanentne jednoœci konstytuowane s¹
w przyp³ywie pierwotnych impresji, i z koniecznoœci jedno konstytuuje siê wraz z drugim.
Przejawiaj¹ca siê rzecz konstytuuje siê, poniewa¿ w pierwotnym przep³ywie konstytuuj¹ siê
wra¿eniowe jednoœci i jednolite ujêcia, a wiêc wci¹¿ œwiadomoœæ czegoœ, przedstawienie
(Darstellung), mówi¹c inaczej, prezentacja w modus obecnoœci, a w ci¹g³ym nastêpstwie –
przedstawianie tego samego.
19
M e r l e a u -P o n t y M., Fenomenologia percepcji, Warszawa 2001, s. 444.
20
M e r l e a u-P o n t y M., Mowa poœrednia i g³osy milczenia, [w:] Oko i umys³. Szkice
o malarstwie. Gdañsk 1996, s. 153-154.
21
M e r l e a u-P o n t y M., Oko i umys³ [w:] Oko i umys³. Szkice o malarstwie, dz. cyt., s. 27.
22
Tam¿e, s. 31.
23
Tam¿e, s. 60.
24
M e r l e a u-P o n t y M., Fenomenologia percepcji, dz. cyt., s. 68.
25
Tam¿e, s. 451.
26
M e r l e a u – P o n t y M., Oko i umys³, dz. cyt., s. 63.
27
F l u s s e r V., Ku filozofii fotografii, dz. cyt., s. 32.
28
Tam¿e, s. 34.
29
Tam¿e, s. 38.
30
Tam¿e, s. 40.
31
Tam¿e, s. 42.

akademia 39

32

B e n j a m i n W., Ma³a historia fotografii, [w:] Twórca jako wytwórca, Poznañ 1975, s. 29.
B r o g o w s k i L., ŸdŸb³o w oku. Fotografia i przecieranie oczu przez sztukê,
[w:] Plastyczne przygody fotografii, Gdañsk 2002, s. 5.
34
C z a r t o r y s k a U., Plastyczne przygody fotografii, dz. cyt, s. 169.
35
Z e i d l e r -J a n i s z e w s k a A., Miêdzy melancholi¹ a ¿a³ob¹. Estetyka wobec przemian
w kulturze wspó³czesnej, Warszawa 1996, s. 106.
36
Por. B a t o r A. P., Postmedializm – program intelektualizacji obrazu, [w:] Pismo
Artystyczne „Format”, nr 46.
37
Do powszechnie znanych publikacji S. Wojneckiego podnosz¹cych program fotografii
postmedialnej nale¿y zaliczyæ te, które zosta³y zamieszczone [w:] Kwartalnik
FOTOGRAFIA, nr 7/2001; Estetyka i racjonalnoœæ fotografii, Wroc³aw 2002; katalog
wystawy Stefan Wojnecki, Fotografia postmedialna, Galeria FF, £ódŸ 2002.
38
W o j n e c k i S., Pojêcie modelu jako podstawa pojmowania fotografii, [w:] Estetyka
i racjonalnoœæ fotografii, Wroc³aw 2002. s. 31.
39
Chiarenza C., Szkce do ca³oœciowej historii obrazowania, [w:] „Obscura”, 1987 (55), s. 8.
40
S c r u t o n R., Fotografia i reprezentacja, [w:] Estetyka w œwiecie, t. V, s. 208.
41
W o ³ y ñ s k i P., Apotropeje, katalog wystawy, BWA Wroc³aw, 2002, s. 7.
42
W o j n e c k i S., Alchemia szczelinowego otworka, maszynopis, s. 2.
43
W o j n e c k i S., Fotografia postmedialna, [w:] katalog wystawy Stefan Wojnecki,
Fotografia postmedialna, Galeria FF, £ódŸ 2002, s. 2.
44
F l u s s e r V., Ku uniwersum obrazów technicznych, [w:] Po kinie... (red.) A. GwóŸdŸ,
Kraków 1994, s. 67.
45
Por. B e n j a m i n W., Ma³a historia fotografii, dz.cyt, s. 36. Analizuj¹c zagadnienie aury,
która nie mo¿e byæ uzale¿niona dzia³aniem kamery, Benjamin stwierdza, ¿e: Czynnikiem
decyduj¹cym o obliczu fotografii, pozostaje jednak stosunek fotografa do techniki. Filozof
przywo³uje stwierdzenie Camille Rechta, który dobitnie wskaza³ na relacjê zachodz¹c¹
miêdzy artyst¹ a narzêdziem, którym siê on pos³uguje: Zarówno malarz, jak i fotograf
dysonuj¹ instrumentem. Rysunek i dobór farb stanowi¹ odpowiednik tworzenia dŸwiêku
przez skrzypka; w przypadku fotografa i pianisty dochodzi do g³osu aspekt maszynowy
ograniczony okreœlonymi prawami, które nawet w przybli¿eniu nie odnosz¹ siê do
skrzypka.
33

40 akademia

Andrzej P. Bator
Pictures and V
iews
Views
What are the specifics of a portrait/self-portrait produced with
a photographic camera? Can portraits/self-portraits reveal more than just
a momentary view of a subject? When trying to answer questions regarding
the relationships between subjects and objects, Bator is asking about the
idea of photography. He analyses the photomedial trend in art in the
context of creative act, and not in the context of the simple fact
of photographic registering of the subject.
He starts with the analysis of time and its perception by people.
He refers to the research by R. Ingarden and E. Husserl, and, in his
conclusion, he says that the time-space moment of the existence
of a subject, which was registered by photographic camera, includes an
image of the reality (constituted in time). He says, too, that portraits/selfportraits show the reality, and not the moment of an exposure.
Bator’s second most important question is: ‘Is it possible, that the
human mind really is the measure of things?’ Also: ‘Can artistphotographers influence the mechanical process of registration?’ Bator
quotes the Renaissance thinker, Nicholas of Cusa, who said that ‘creativity
begins in an eye of an artist’. He uses that quotation in the context of what
Merleau-Ponty and V. Flusser, the modern thinkers, wrote about creative
process.
Also, Bator refers to the postmedial program by S. Wojnecki, who didn’t
want to find a new style in photography, but, rather, he wanted to find new
ways of thinking about pictures. The era of meticulous registration of the
reality and/or the era of deformation in postmedial art is over. Artists
concentrate on pictures, and not on their construction or the problem
of their existence. Therefore, they concentrate on what they see.
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