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Nic nie jest jednoznaczne   

Postawienie dzisiaj pytania „czym jest fotografia?” zdaje się bezcelowe. Każdy ją zna, każdy 

jej używa, więc mniej więcej wie czym jest. Zdjęcia robimy i przechowujemy, by mieć 

pamiątkę, bo wymagają jej od nas instytucje, bo chcemy pokazać się innym, wreszcie, bo 

sposób komunikowania się z innymi stał się współcześnie bardziej „wizualny” niż kiedyś (co 

nie znaczy, że wiemy, co widzimy). A jednak, patrząc na prace, zgromadzone na wystawie 

Buntownicy i Marzyciele, to pytanie nasuwa się samo. 

Otaczają nas obrazy, nieostre, fragmentaryczne, zabrudzone, przetworzone, nakładające się na 

siebie, monochromatyczne lub zadziwiająco pulsujące barwą. Gdybyśmy chcieli zdefiniować 

fotografię jako dokładne odwzorowanie rzeczywistości, to zapewne musielibyśmy powiedzieć 

– to nie są fotografie. Realizm fotograficzny przybierać może jednak różne formy. 

Przypomina o tym Cynthia Freeland, wskazując na dwa takie rozumienia: pierwsze, 

nazywane przez nią epistemicznym prowadzi do „precyzyjnego i wiarygodnego odtworzenia 

prezentowanych obiektów lub wydarzeń”1, drugie „psychologiczne”, podkreśla związek 

przyczynowy, zachodzący między przedmiotem, znajdującym się przed aparatem i obrazem. 

To pierwsze, wymaga ikonicznego podobieństwa oraz prowadzi w stronę dyskursu 

politycznego fotografii dokumentalnej i reporterskiej, to drugie – podąża tropem 

indeksalności (Charles S. Peirce), obrazu „tego, co było” (Roland Barthes), czy też pozwala 

powrócić Realnemu (Hal Foster). Freeland pisze: „już to, że dany obiekt spowodował w 

jakimś sensie powstanie swojego obrazu sprawia, że spoglądając na tenże obraz nawiązujemy 

swoisty kontakt z owym obrazem”2. To drugie podejście odnajdujemy w pracach artystów, 

których prace możemy oglądać na wystawie.  

Posłuchajmy zresztą ich głosów. Uczestnicy wystawy autodefiniują się najczęściej jako 

miłośnicy „klasycznego dokumentu oraz fotografii tradycyjnej” (Piotr Nowak). Lech 

Szymanowski „uprawia tradycyjną fotografię srebrową ale nie unika cyfry”, Matt Rutkowski 

„w fotografii poszukuje resztek odmienności w coraz to bardziej zunifikowanym świecie”. 

Interesuje ich proces wytwarzania, a nie sam efekt (Grzegorz Plenzler), „archiwizacja 

                                                 
1 C. Freeland, Fotografie i ikony, w: Fotografia i filozofia. Szkice o pędzlu natury, red. S. Walden, przeł. I. 

Zwiech, Universitas, Kraków 2013, s. 83. 
2 Tamże.  



pamięci” (Łukasz Kaczorowski), „próba zatrzymania ulotnej chwili, upływającego czasu” 

(Danuta  M.  Sobczyńska), eksperyment i odkrycie (Filip Fornalik), „spontaniczność w 

działaniu i spokój myśli” (Magdalena Siwek)3. Yuliia Andriichuk przyznaje się, że poruszyło 

ją odkrycie z dzieciństwa, że „wszystkie zdjęcia na świecie są jakościowo lepsze od tych, co 

robi nasz rodzinny najtańszy plastikowy Kodak”, dlatego też postanowiła odejść od 

technicznej doskonałości.   

W wypowiedziach powtarzają się zatem podobne frazy, podkreślające różnicę między 

fotografią „tradycyjną” i „cyfrową”, przeciwstawiające współczesną szybkość 

technologicznych wynalazków spokojowi i pewnej powolności fotografii fotochemicznej, 

przeciwstawiają fotograficzny proces ostatecznemu obrazowi, podkreślając znaczenie tego 

pierwszego. Wartość obrazu fotograficznego polega na tym, że staje się, dzieje się, zanika. 

Można by zastanowić się, jaka jest relacja tych światłoczułych, fizycznych obrazów do ich 

wersji zeskanowanych, przetworzonych cyfrowo i włączonych w rytm medialnej 

konwergencji.  Także tu nie znajdziemy jednoznacznej odpowiedzi – część twórców (np. 

Andrzej i Bogusław Biegowscy, Witold Jagiełłowicz, Ada Poziomka) opowiadają przeciw 

prymatowi komputerowego przetworzenia na rzecz efektów analogu, inni (Marcin 

Męczyński, Tomasz Drwęga, Heinz Ebert) także w świecie cyfrowym znajdują miejsca dla 

realizacji indywidualnej niezależności. Przemysław Loba komentuje preferencję dla technik 

fotochemicznych ironiczne „nie oznacza to, że technologia cyfrowa budzi we mnie odrazę”. 

Trudno dla tak wielu twórców znaleźć wspólny mianownik, wskażę jednak na kilka 

podobieństw. Artyści poszukują zatem spojrzenia zróżnicowanego, nienarzucanego przez 

zuniformizowaną doskonałość korporacyjnych produktów. Dlatego też tak chętnie sięgają do 

eksperymentów z chemią fotograficzną, pozwalających osiągnąć efekt zamiany tonalnej barw, 

lub rodzaj solaryzacji (lub pseudo-solaryzacji). Równie chętnie eksplorują pole wielokrotnej 

ekspozycji, poruszenia obrazu i fotomontażu (Dorota Oberc, Dawid Tatarkiewicz, Sławomir 

Gierczyk, Piotr Merda, Marek Sobkiewicz), co wracają do klasycznego dokumentu (Mirosław 

Dusza). Zauważmy, że jest to ta sfera poszukiwań artystycznych, która pojawiła się po raz 

pierwszy sto lat temu – w epoce Wielkiej Awangardy, lub wcześniej jeszcze – w okresie 

poprzedzającym uniformizację urządzeń dagerotypowych i kodakowskich, echem odbija się 

tu praktyka piktorialna (gumooleje i ambrotypy Tomasza Jaczewskiego, pejzaże Iwony 

Stopierzyńskiej i Marcelego Koniecznego, cyjanotypie i bromoleje Renaty Zarzyckiej). Nie 

mogło zabraknąć także fotografii otworkowej (Marlena Grewling, Jędrzej Paszak, Jarosław 
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Krzeminski). Każdy z tych efektów powraca jednak w nowej konfiguracji i nie da się go 

potraktować jako prostej kopii każdej z przywoływanych technik. Powiedziałabym raczej, że 

są one odkrywane na nowo, przywracane jak otoczona nową aurą archeologiczna ruina.  

Po cóż zatem wracać do tamtych fotograficznych pierwocin? Można traktować tę postawę po 

Flusserowsku, jako kontestację komercyjnej próby podporządkowania fotografii i 

ograniczenia artystycznej wolności. Można też uznać fotografię za narzędzie filozoficznej 

refleksji o widzeniu. Pisze jeden z autorów „widzenie: nic nie jest jednoznaczne tak, jak to w 

pierwszej chwili widzę” (Adam Fleks).   

Kluczem do tej fotografii nie jest więc wcale oryginalność medium, ani technologiczne 

mistrzostwo, a nawet wyjątkowość wydarzenia. Nie potrzeba egzotycznych widoków, 

medialnych gwiazd czy przerażających wydarzeń. Wystarczy coś o wiele prostszego – 

niespodzianka, będąca efektem intymnego przeżycia; niepewność, co ostatecznie zobaczymy 

na negatywie lub kawałku papieru; ciekawość, co wyłoni się z roztworu wywoływacza. 

Takiego też sens oglądanych obrazów naświetla mi Bogusław Biegowski, opisując swoją 

pracę następująco: „Od wielu lat prowadzę coś w rodzaju fotograficznej ruletki. Stare filmy 

niewiadomego pochodzenia własne lub podarowane przez dobrych ludzi naświetlam 

wszystkie niezależnie od tego czy mam pewność, że były nieużywane, czy są już raz  

naświetlone czy nie”. Biegowski wspomina sposób powstania pracy „Magnolia”. Negatyw 

został pierwotnie naświetlony w 1992 w Trzciance przez jego brata – Andrzeja i powtórnie, 

przez niego samego w Poznaniu. Fotograf pisze: „po wywołaniu filmu, między kwiatami 

magnolii, które fotografowałem kilka godzin wcześniej, zobaczyłem moich bliskich sprzed 

ponad dwudziestu  lat. Na chwilę powrócił utracony świat”. To zatem jest właściwy sens 

fotografii (nazywany przez Freeland „psychologicznym”), który pozwala nam doświadczyć 

świata, dotrzeć do jego fenomenu.  


