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Czarno-białe strony sztuki
Jarosław Wiśniewski

Kazimierz Malewicz, Kompozycja suprematyczna: białe na białym, 1918
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Fotografia jest młodsza od malarstwa o kilkanaście tysięcy lat, 
ale niewątpliwie, niczym świeży pęd, wyrasta z gałęzi sztuk pla-
stycznych. Przez długi czas uznawana była jednak za zaledwie 
techniczną ciekawostkę, magiczną sztuczkę, nieposiadający iskry 
bożej dokument. Matka Marcela z arcydzieła Prousta, jak więk-
szość mieszczan przełomu XIX i XX wieku, przedkładała dzieło 
malarza nad autorską fotografię. Niżej od malarstwa, ale wyżej od 
autorskiego zdjęcia, sytuowała sfotografowane płótno, gdyż to, we-
dług niej, „tworzyło jeden stopień sztuki więcej. Ale, o ile usunięto 
w ten sposób fotografa od odtworzenia arcydzieła sztuki lub przy-
rody i zastąpiono go wielkim artystą, odzyskiwał on swoje prawa, 
aby zreprodukować tę interpretację.” Podobnie jak malarstwo, 
fotografia zaistniała więc jako sposób możliwie najwierniejszego 
zapisu rzeczywistości, przy czym obraz na kartoniku wykonany 
przez przeciętnego fotograficznego rzemieślnika odtwarzał czło-
wieka i jego otoczenie precyzyjniej niż płótno zdolnego malarza. 
Z czasem twórcy fotografii zaczęli eksperymentować, ale realizm 
pozostał do dziś stylem najpopularniejszym. Fotorealizm zainspi-
rował zresztą malarzy tworzących hiperrealistyczne obrazy, choć 
najsilniejszy wpływ fotografia wywarła na impresjonistów. Arcy-
dzieła wiszące dziś w Musée d’Orsay obrazowały rzeczywistość 
w  ten sam sposób co anonimowe, amatorskie kolodionowe ne-
gatywy odbite na papierze. Fragmentaryczność, pozorna niedba-
łość i — przede wszystkim — wyjątkowy nastrój połączył Moneta 
i spółkę z fotografami drugiej połowy XIX wieku.

Główną przewagą aparatu fotograficznego nad pędzlem pozosta-
ła szybkość i łatwość zatrzymywania chwili. Jest to jednak chwila 
zastana w otaczającej rzeczywistości lub w niej zainscenizowa-
na. Malarz zaczyna dosłownie i w przenośni od białej karty, ma 
praktycznie nieograniczone możliwości kreacyjne, a ich efekt 
zależy wyłącznie od kombinacji talentu, umiejętności i pomysłu. 
Fotograf, zanim stworzy dzieło, musi wybrać lub zbudować model, 
który będzie chciał utrwalić, a później, korzystając z technicznych 
środków, twórczo go przetworzyć. Oczywiście bez talentu, umie-
jętności i pomysłu (w dowolnej kolejności) nie można liczyć na 
osiągnięcie zamierzonego celu. Fotograf i malarz, Man Ray twier-
dził: „Fotografuję to, czego nie mam zamiaru malować, i maluję 
to, czego nie mogę sfotografować”. Wbrew jego oczekiwaniom, to 
fotografie unieśmiertelniły jego nazwisko. W malarstwie konku-

rencja paryskich surrealistów okazała się zbyt silna lub, po prostu, 
środkiem wyrazu, w którym dobrze zbilansował talent, umiejęt-
ności i pomysł, była fotografia.

Jest jednak kwestia, która wyraźnie odróżnia obie dziedziny sztu-
ki. To supremacja fotografii czarno-białej nad kolorową (nie mylić 
z suprematyzmem Malewicza i jego, czarno-białym zresztą, kwa-
dratem). Ta supremacja jest czymś wyjątkowym i niezmiennym 
od czasu pierwszych dagerotypów. Choć technika fotograficzna 
zrobiła wielki postęp, czerń i biel pozostały głównym i najpow-
szechniejszym sposobem wyrazu w tak zwanej fotografii arty-
stycznej. W malarstwie, choć zachwycamy się czerniami Goi czy 
bielami Utrilla, równie efektowne są żółcie van Gogha, błękity 
Vermeera i cała gama ich odcieni. Dlaczego zatem fotograficy 
świadomie odrzucają kolor, będący dla wielu malarzy głównym 
wyznacznikiem ich twórczości? Odejście od koloru umożliwia 
pełniejsze skoncentrowanie się na przedmiocie fotografii, dzięki 
temu staje się on bardziej dosadny, pozbawiony mogących odwró-
cić uwagę elementów. Uzyskany w ten sposób obraz nabiera cha-
rakteru prymarnego, a często symbolicznego. Redukcja kolorów 
zamazuje kontekst fotografowanego przedmiotu, co stwarza nowe 
płaszczyzny interpretacyjne. Stąd popularność czerni i bieli w foto-
grafii abstrakcyjnej. Na czarno-białym zdjęciu łatwiej wytworzyć 
wreszcie atmosferę przemijania, melancholii, nostalgii, a fotografia 
z założenia przecież kojarzy się z zatrzymanymi w kadrze wycin-
kami przeszłości.

Dla wielu amatorów fotografia czarno-biała może być (i często jest) 
drogą na skróty, próbą oszustwa mającą zamaskować brak talentu, 
umiejętności i pomysłu. Naturalnie jednak, nie każde niewyraźne 
czarno-białe zdjęcie posiada walory artystyczne, podobnie zresztą 
nie posiada ich każda fotografia  technicznie perfekcyjna (arty-
stowski to nie artystyczny). W dobie masowej fotografii telefonicz-
no-cyfrowo-internetowej, coraz trudniej wyłuskać jednak zdjęcia 
wartościowe, niebędące dziełem przypadku, lecz konsekwentną 
i świadomą realizacją wizji artysty. Aby tego dokonać, przydaje się 
pewien zasób wiedzy, ale najważniejsza wydaje się być wrażliwość, 
umiejetność wychwycenia w zdjęciu artystycznych imponderabi-
liów czyli, mówiąc krótko, odkrycia tajemnicy Sztuki. Dotyczy to 
w takim samym stopniu fotografii jak i malarstwa.

Jarosław Wiśniewski — urodził się w roku śmierci Nabokova. Ro-
bił i robi tak różne rzeczy, że jedynym ich wspólnym elementem, 
jest on sam. Jego fotografie pojawiają się często na łamach rodzin-
nych albumów.
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Ślad, pamięć, świadek, oko, ale też kłamstwo, halucynacja, sy-
mulakrum – to niektóre z „metafor fotografii”, których katalog 
opracował Bernd Stiegler. Najczęściej metafory te wypływają 
z namysłu nad relacją zdjęcia do rzeczywistości, czasu i emo-
cji.  Rzadko natomiast fotografia porównywana jest do myśli. 
A przecież słowo „refleksja”, oznaczające myśl i zastanowienie, 
zawiera w sobie również „refleks”: umiejętność szybkiego re-
agowania, odblask, odbicie, które nieodłącznie związane są z fo-
tografią. Tytuł „Refleksje. Fotografie z lat 2006-2016” nadałam 

— jako kuratorka — wystawie zdjęć Krzysztofa Szlapy w wyniku 
przekonania, iż „refleksje” w swojej wieloznaczności, odsyłają-
cej zarówno do myśli, do szybkości, jak i do światła, pasują do 
nasyconych metaforyką prac katowickiego artysty. To zdjęcia 
przemyślane, co nie znaczy, że pozbawione emocji. „You don’t 
take a photograph, you make it”, zgodnie ze słowami Ansela 
Adamsa. 

Wystawa, którą od 13.09 do 31.10 można oglądać w Galerii 
pod 11 w Dziale Teatralno-Filmowym Muzeum Historii Kato-
wic, podsumowuje dekadę twórczości fotograficznej Krzysztofa 
Szlapy. Do prezentacji wybraliśmy zdjęcia z cykli: „Widokówki 
z miasta we mnie” (29×21, 2008), „Widzenie natury — natura 
widzenia” (Vandyke, 2009-2014), „Nowe widoki z miasta we 
mnie” (2011-2016), „Pamiętnik” (zdjęcia wykonane kamerą 
obskurą z papierośnicy, 2013-2014), a także kilka prac pojedyn-
czych. Ekspozycję uzupełniają obiekty-instalacje, zaprojekto-
wane i wykonane specjalnie dla „Refleksji”.

Układ pomieszczeń w Galerii pod 11 nie jest prosty w aranża-
cji, a jednak w tym wypadku podział przestrzeni na 3 pokoje 

w  układzie amfiladowym okazał się idealnie spełnić zamie-
rzenia wystawy, która pozwalałaby zarówno na kontempla-
cję, jak i na bliższy, intymny wręcz kontakt z prezentowanymi 
zdjęciami. W naturalny sposób powstały trzy „mikrokosmosy”, 
otwarte wzajemnie na siebie, na estetyczne i symboliczne od-
działywania zdjęć z długiego przecież okresu. Widać i zmiany 
w sposobie fotografowania i komponowania prac (na przykład 
zniknięcie słowa, obecnego tylko w „Widokówkach z miasta we 
mnie”), i konsekwentnie rozwijane fotograficzne tematy: natury 
i przestrzeni tworzonych przez człowieka. Wyłączając „Pamięt-
nik”, na fotografiach Szlapy nie pojawia się człowiek, ale jego 
obecność jest wyczuwalna. To zarówno stojący za aparatem 
fotograf, który widzi i przemyśliwuje świat, jak i patrzący na 
fotografię widz.

Moim zamiarem nie było narzucanie odbiorcy ściśle wyty-
czonej ścieżki zwiedzania, tym bardziej, że amfiladowy układ 
pokoi zachęca do swobodnego poruszania się po galerii. Nie-
mniej myślę, że oglądając prace Szlapy, warto zwrócić uwagę na 
kilka tropów, które każdego zwiedzającego poprowadzić mogą 
w stronę własnych interpretacji. Tropy te można zawrzeć w sło-
wach-kluczach: miasto, widzenie, natura, myśl, perspektywa, 
światło, gest.

Jeśli staniemy w środkowym pomieszczeniu, po lewej stronie 
obejmiemy wzrokiem cykl „Widokówki z miasta we mnie”, a po 
prawej — „Nowe widoki z miasta we mnie”, które w sposób 
oczywisty korespondują ze sobą. Można porównywać obraz 

„miasta w artyście” sprzed niemal dziesięciu lat z tym dzisiej-
szym, a tym samym doświadczyć tego, jak zmienia się sposób Fo
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fotografie: Krzysztof Szlapa



patrzenia fotografa na otaczającą go przestrzeń. Co wybiera 
do zdjęcia? Jak komponuje kadr? Co go zachwyca, zasmuca, 
uwiera i zaczepia – jak pytałby Roland Barthes? Czy oba cykle 

„Widoków” opowiadają bardziej o artyście, czy może bardziej 
o mieście? Czy są bardziej dokumentalne, czy też może stwa-
rzają alternatywny świat wewnątrz fotografii? Czy to byłyby też 
widoki we mnie? 

Stojąc ciągle w tym samym pokoju, wokół siebie oglądamy se-
piowy cykl „Widzenie natury — natura widzenia”, przedziela-
jący fotograficzne weduty. Rozpoznajemy powracające moty-
wy, które szczególnie frapują artystę: drzewa, korzenie, gałęzie, 
kamienie, trawy. Niektóre prace są abstrakcyjne, trzeba długo 
przypatrywać się zdjęciu, by rozpoznać zamknięty w kadrze 
fragment natury. Być może czasem damy się zwieść fakturze 
i  kształtom, widząc na fotografii zupełnie coś innego, niż wi-
dział fotograf. Widzenie natury bowiem może być zwodnicze, 
odsłania przed nami naturę widzenia, w której ważną rolę grają 
przecież skojarzenia, wspomnienia, wyobraźnia. Prezentowany 
w tej sali cykl pozornie nie łączy się tematycznie z „Widokami…”, 
ale spójrzmy na nie raz jeszcze z tego miejsca: niektóre obrazy 
natury przenikają do miasta, budując spójność eksponowanych 
prac. Do tego dochodzą panoramy, z jednej strony osobne, od-
dzielne, ale w montażu ujęć widać odbicia tych samych moty-
wów, które zdają się wyznaczać fotograficzne myślenie Szlapy. 

Pasjonujący może się również okazać wątek technologiczny — 
poszczególne prace i cykle wykonane są różnymi technikami 
analogowymi i cyfrowymi, przy użyciu różnych aparatów, także 
zbudowanych samodzielnie przez artystę, a o wszystkim infor-

mują szczegółowe podpisy. „Ale sam aparat to nie wszystko”, 
jak przypomina nam w powieści „Wyspa” Dmitrij Strelnikoff.  
Krzysztof Szlapa jest fotografem wszechstronnym, opanował 
liczne techniki, a zatem każdorazowy wybór konkretnego spo-
sobu fotografowania na pewno nie jest bez znaczenia. Możemy 
patrzeć na „Refleksje”, zastanawiając się, jaką rolę w tworzeniu 
i odbiorze zdjęć odgrywa technika.

Zarysowane wyżej tropy interpretacyjne spotykają się również 
w obiektach przygotowanych specjalnie na wystawę. Oto lustro, 
na którym spoczywa odlew dłoni fotografa, znak właściwych 
mu gestów fotograficznych: budowania aparatów otworkowych, 
pracy w ciemni, naciskania spustu migawki aparatów analogo-
wych i cyfrowych. Kiedy chcemy przyjrzeć się dłoni, nachyla-
jąc się nad lustrem, widzimy odbicie swojej twarzy. Być może 
metaforyczne odbicie siebie samych zobaczymy też, patrząc na 
prace Szlapy. Drugi obiekt to statyw-manekin z aparatem za-
miast twarzy. Tu spojrzenie fotografa jest odwrócone: obraz zo-
baczymy, zaglądając w obiektyw. Czy patrząc na obraz, pozna-
my lepiej pracę Szlapy? Czy może więcej dowiemy się o swoich 
oczekiwaniach związanych z fotografią? W sali z „Nowymi wi-
dokami…” czeka na nas „Pamiętnik” (2013-2014), unikatowy 
album, który zbiera wybrane wspomnienia fotografa utrwalone 
na błonie światłoczułej w domowej roboty aparacie. Możemy 
potraktować go równie dobrze jako opowieść, szukać powiązań 
między zdjęciami, rozpoznawać powtarzające się postaci i ryso-
wać w głowie mapę podróży, ale też możemy patrzeć na zdjęcia 
jak na fragmentaryczne strzępki wydarzeń, których pełny prze-
bieg pozostanie przed nami ukryty. 

Obiekty przełamują konwencję kontaktu z fotografiami w gale-
rii, z dystansu, w odpowiedniej odległości — musimy podcho-
dzić blisko, a nawet dotykać („Pamiętnik”) zdjęć, tak jak dzieje 
się to w przestrzeni prywatnej, kiedy oglądamy albumy swoje 
i  bliskich. Eksponowane na wystawie zdjęcia wymagają i  dy-
stansu, i zbliżenia się — z daleka ogarniamy cykl, temat, z bli-
ska przyglądamy się szczegółom i technicznym właściwościom 
prac. 

Fotografie i instalacje Krzysztofa Szlapy składają się na „Reflek-
sje” — zapisy przefiltrowanego przez umysł widzenia. Potrze-
bują czasu, uważności, ale są również otwarte na odbiór emo-
cjonalny, angażujący wyobraźnię. Nie zamykają się w jednym 
odczytaniu, potraktujmy je jako zaproszenie do konfrontacji 
przemyśleń fotografa z naszymi własnymi. Obrazy bowiem 
zawsze tworzą się na styku świata artysty ze światem odbiorcy.

Justyna Hanna Budzik — filmoznawczyni, adiunkt w Zakładzie 
Filmoznawstwa i Wiedzy o Mediach na Uniwersytecie Śląskim. 
Współtworzy Fundację dla Filmu i Fotografii. Zajmuje się edu-
kacją filmową i nauczaniem języka polskiego jako obcego.



Nie ma niewinnych fotografii
Jarosław Makowski
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Artur Rychlicki,  fotografia z cyklu: Katowice-Berlin



1. Patrzenie. Sięgać po aparat fotograficzny bez bo-
jaźni i drżenia, by robić zdjęcia, to żadna zbrodnia. 
To błąd. Błąd niewybaczalny, jeśli nie opanowało się 
w pierwszej kolejności sztuki patrzenia. A raczej: 
oglądania, by nie rzec więcej — podglądania świa-
ta. Fotografowanie w pierwszej kolejności bazuje na 
zmyśle wzroku. Powie ktoś: przecież niemal każdy 
widzi, więc każdy może robić zdjęcia. I tak, i nie. 
Widzenie jest może dane każdemu, ale podgląda-
nie świata, chwytanie w kadrze chwili, która w oku 
fotografika nagle zastyga, zmieniając się w zdjęcie, 
dane jest już nielicznym. Jest to niezwykła umie-
jętność „dopadnięcia” chwili, gdzie współgrają ze 
sobą światło, forma, układ, chwila… Katalog ele-
mentów, które muszą zaistnieć, aby udało się zrobić 
dobre zdjęcie — w jednym momencie zgrać się ze 
sobą niczym Orkiestra Wiedeńska grająca Requiem 
Mozarta — jest niezliczony. A wszystko to dzieje się 
w oku. To właśnie z tego powodu nigdy nie wziąłem 
do ręki aparatu, w tym sensie, by potem swoje zdję-
cie wystawić na publiczny widok. Pod osąd widza.

2. Uwaga. Fotografowanie w sposób fundamentalny 
wiąże się z uwagą. „Uważność” fotografa, wiedziona 
czujnością, nie pozwoli ominąć wyjątkowego kadru. 
Nie mam wątpliwości, że to uwaga, która charakte-
ryzuje mistyków i — a jakże — dobrych fotografów, 
umożliwia tak dobierać proporcje, że zdjęcie nie 
pozwala nam potem przejść obok siebie obojętnie. 
Filozofką, która rozumiała znaczenie uwagi w życiu 
twórczym, choć w jej przypadku szło o namysł fi-
lozoficzny, była Simone Weil. Przypadek tej francu-
skiej myślicielki pokazuje, że uwaga nie jest kwestią 
wrodzoną, ale można ją nabyć. Można, a nawet trze-
ba, jeśli chce się podglądać świat, ćwiczyć się w uwa-
dze. Gdy przyglądam się zdjęciu Artura Rychlickie-
go, mam wrażenie, że pobierał lekcje z uważności.

Jak swoją uwagę ćwiczyła Weil? Swoją uważność 
wobec świata doskonaliła powtarzając po grecku 

„Ojcze Nasz” tyle razy, aż powiedziała przynajmniej 
raz bez żadnego roztargnienia, nie pozwalając so-
bie na najmniejszą ucieczkę, czy nieuwagę. Uwaga 

i skupienie były dla niej czymś najważniejszym. Po-
słuchajmy samej Weil: „Od tego czasu jako jedyną 
praktykę narzuciłam sobie odmawianie każdego 
ranka raz jeden z absolutną uwagą. Jeżeli, kiedy od-
mawiam, moja uwaga rozprasza się i słabnie choć-
by w najmniejszym stopniu, zaczynam na nowo, aż 
zdobędę się na uwagę absolutnie bez domieszki. 
Zdarza mi się niekiedy powtarzać jeszcze raz przez 
czystą przyjemność, ale robię to tylko, kiedy mam 
na to ochotę”. Uwaga i skupienie, jak sądzę, są nie-
odzownym elementem pracy fotografika. Efekt tej 
współpracy, współpracy między uwagą i skupie-
niem, widać w tej fotografii.

3. Praca. Fotograf chwyta dla nas rzeczywistość. Za-
trzymuje ją, by potem oddać ją naszym oczom. Tak 
staje się naszym przewodnikiem. W tym jednym 
akcie jego sposób patrzenia staje się naszym sposo-
bem patrzenia. Jego ogląd świata naszym oglądem 
świata. To akt na wskroś intymny, gdy fotograf od-
daje swój sposób patrzenia we władanie odbiorcy. 
Dlaczego nam go oddaje? Dlaczego potrzebuje tego, 
kto patrzy? Kto ogląda fotografię? „Na tej ponurej 
pustyni nagle pojawia się przede mną zdjęcie — pi-
sze francuski myśliciel Roland Barthes w książce 

„Światło obrazu”. Bo tak muszę nazwać siłę przycią-
gania, która sprawia, że zdjęcie istnieje: „ożywianie”. 
Zdjęcie samo w sobie nie jest ożywiane (nie wierzę 
w zdjęcie „jak żywe”), ale mnie ożywia; tak właśnie 
oddziaływuje każda przygoda”. Sęk w tym, że nie ma 
niewinnego oglądania zdjęć. Zdjęcia, podobnie jak 
książki, bywają niebezpieczne. Raz zobaczone, lub 

— używając pojęcia Barthesa — „ożywione”, zaczy-
nają swoją twórczą robotę. Praca fotografii polega 
więc na tym, że zmienia nasz sposób postrzegania 
świata. Obraz zapada w pamięć, by w sposób niemal 
niezauważalny, zmienić również naszą świadomość. 
A  zatem: fotografia, kiedy już zostanie ożywiona 
przez nas, widzów, bierze nas we władanie. Ni mniej, 
ni więcej.

Jarosław Makowski — filozof, teolog, publicysta, 
miejski aktywista. Szef portalu BoMiasto.pl. Stale 
publikuje w Gazecie Wyborczej, Rzeczpospolitej, 
Newsweeku, Polityce. Autor książki: „Wariacje Ti-
schnerowskie” (2012).
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Lecz dla wrażliwych i uczuciowych mieszkańców miasta ruiny są tylko smutnym 
wspomnieniem siły i bogactwa, które odeszły wraz z dawną  cywilizacją i nigdy już 

nie wrócą . Tutaj zabytki przypominają  ludziom, jak bardzo są biedni i zagubieni.
Orhan Pamuk „Stambuł”



zdjęcie i tekst Jarosław Wiślak

Aglomeracja Górnośląska to miasto – miast. 
Istotnym składnikiem jej zewnętrznego po-
wabu są charakterystyczne wyrwy w zwartej 
zabudowie, poskładane w miasta, niepodob-
ne do siebie dzielnice, wyrosłe z wiosek wokół 
nieistniejących kompleksów przemysłowych. 
Na niezorientowanym obserwatorze robiące 
wrażenie posadowionych w  szczerym polu. 
Przebywanie w przestrzeni charakteryzującej 
się naprzemiennością struktur stworzonych 
od kreski, z nawarstwionymi nieciągłościami 
w istniejącej niegdyś zabudowie wzbudza nie-
pokój. 

Nauczyliśmy się poznawać i zapamiętywać 
odwiedzane miasta jako przestrzeń uporząd-
kowaną i przewidywalną. Osiedla robotnicze 
na zachodzie Europy to niejednokrotnie mo-
notonia ciągnących się kilometrami ulic zabu-
dowanych prawie takimi samymi budynkami, 
z identycznym otoczeniem.  

Miejską przestrzeń naszej części Europy dobrze 
opisują słowa takie jak: chaos, prowizorycz-
ność, niedokończenie (dotyczy zarówno pro-
cesu powstawania jak i destrukcji budynków 
czy całych dzielnic), rozpad. Genezę tego stanu 
łatwo wytłumaczyć prostymi twierdzeniami 
odwołującymi się do trudnej historii, nieubła-
galnych praw ekonomii, zaniedbań w  zarzą-
dzaniu. Oczywistość tego rodzaju wyjaśnień 
nie wymaże smutku towarzyszącego przeby-
waniu wśród ruin i wyrw. 

Ukryte piękno tych miejsc doświadczone nie-
jednokrotnie w okresie dorastania, jest z cza-
sem wypierane ze świadomości. Mają nam 
w tym pomóc już to nabyte uprzedzenia i wy-
obrażenia , już to stanowiące barierę dla oczu 
( i obiektywu) kolejne nawarstwienia zabudo-
wy:  przecinające tereny dawnych osiedli drogi,  
fasady biurowców, tafle tablic reklamowych,  
nade wszystko jednak tempo życia wymuszają-
ce szybkie przemieszczanie się bez możliwości 
spokojnej obserwacji i refleksji nad przestrze-
nią w której przyszło nam mieszkać. Obecny 
obok, równoległy świat, pozostaje czymś wsty-
dliwym, nie spełniającym kryteriów miejsca 
dobrego na niedzielny spacer, czy wartego po-
kazania odwiedzającym nas znajomym.

Zadanie fotografa polega tutaj nie na wyjaśnie-
niu, lecz w pewnym sensie przypominaniu 
utraconego  doświadczenia miasta.



Ewolucja malarstwa, rozwój prasy, powstanie 
filmu i wzrost zainteresowania fotografią coraz 
to nowych środowisk, przygotowały grunt pod 
nowoczesne pojęcie tej dyscypliny. Ale fotogra-
fia nowoczesna powstała nieco później, naro-
dziła się na skutek rewolucji artystycznej, za-
początkowanej przez kubizm oraz głębokiego 
przełomu dokonanego w zakresie masowych 
środków informacji. Oba te czynniki sprawiły, 
że — obok tradycyjnych gatunków i tematów 
fotografii, tej którą nazywa się artystyczną — 
nieco na uboczu powstały całkiem nowe jej 
gałęzie, nowe zastosowania.

Sztuka XX wieku postawiła szereg zagadnień, 
których echo przedostało się do innych dzie-
dzin, między innymi do fotografii. Korzyści, 
jakie fotografia wyniosła z rozwoju sztuki, mia-
ły swoje źródło z jednej strony — we wszyst-
kich jej cechach zbliżających ją do dyscyplin 
plastycznych, z drugiej — w jej odmienności, 
widocznej dopiero na tle rewolucji w malar-
stwie. Jednocześnie wraz z postępem techniki 
i ogólnej wiedzy, które odegrały ogromną rolę, 
w przemianach artystycznych XX wieku pew-
ną funkcję spełniała także fotografia. Pośred-
nio zasługa jej polegała na jej zawartości infor-
macyjnej, na wiadomościach, dostarczanych 
przez nią malarzom o dalekich kontynentach, 
o nieznanych cywilizacjach, o wynikach prac 
w  laboratoriach naukowych i bieżących wy-
padkach. Natomiast jej znaczenie bezpośred-
nie, istotne dla kształtowania się świadomości 
malarzy, tkwiło w jej warstwie technicznej, wia-
rygodności, narzucającej się dosłowności. 

Jak wiadomo, przełomu dokonał kubizm. Ku-
biści po raz pierwszy uznali malarstwo za dys-
cyplinę intelektualną, która winna wyciągnąć 
wnioski z dorobku nauki i ogólnej wiedzy 
człowieka o świecie, i jednocześnie predesty-
nowaną do tego, aby do tej wiedzy dodać nową, 
twórczą interpretację. Podobnie, jak Apollina-
ire w odniesieniu do poezji, tak kubiści w swo-
im zakresie wyznawali prawo artysty do wła-
snego, syntetycznego spojrzenia na otoczenie. 
Pragnęli wyeliminować wszystko, co zwiazek 
artysty z rzeczywistoscią gmatwa i jednocze-
snie wulgaryzuje, co nie licuje z współczesnym 
życiem. Stworzyli pojęcie obrazu jako tworu 
rządzonego wewnętrznymi prawami, nie wy-
prowadzonymi bezpośrednio z powierzchow-
nych wrażeń wzrokowych, z rygorów rzutu 
perspektywicznego. 

Spośród wielu zasług tego kierunku nas inte-
resuje przede wszystkim fakt, że licząc się z ist-
nieniem mechanicznych narzędzi rejestracji, 
głównie z istnieniem fotografii, kubiści dążyli 

do przekazania obrazu przedmiotów w sposób 
głębszy, ogólniejszy i, co za tym idzie, praw-
dziwszy. Podobne konsekwencje dla poezji 
przewidywał zresztą Apollinaire w związku 
z narodzinami kina i fonografu — zapisu ludz-
kiego głosu. Sprowadzając obraz zjawisk do 
jednolitej budowy, eliminując wszystko, co na-
skórkowe, kubiści pragnęli powiedzieć o świe-
cie to, co o nim teoretycznie wiedzieli, o jego 
trwaniu w czasie i jego przestrzenności. A tego 
nie mogło wyrazić tradycyjne malarstwo, ani 
tym bardziej mechanizm aparatu fotogra-
ficznego. One bowiem ujmują widok natury 
powierzchowny, ograniczony do określonego 
momentu i  punktu widzenia, a ponadto roz-
proszony na dziesiątki szczegółów, zdaniem 
kubistów, nieważnych. O ile jednak malarstwo 
naturalistyczne było dla nich absolutnie nie do 
przyjęcia, o tyle fakt istnienia fotografii stano-
wił dla nich jeden z istotnych argumentów za 
potrzebą zrewidowania zadań sztuki. Wierność 
fotografii w stosunku do natury jest od czasów 
kubizmu stałym już atutem malarzy, dopatru-
jących się w fotografii następczyni dawnego 
malarstwa w jego roli informacyjnej i  apoteo-
zującej. Zwalniając malarstwo z rozlicznych 
funkcji, fotografia sama spełnia je bez zarzutu, 
ściśle i  łatwo. W rozwoju tendencji kubizmu 
do syntetycznego widzenia przedmiotów, poza 
ich nieważnymi szczegółami i przypadkowy-
mi punktami widzenia, fotografia odegrała też 
pewną rolę. Picasso, Metzinger, Gris, Gleizes 
widzieli w fotografii mnogość możliwych ujęć, 
dowolność wyboru przeróżnych okoliczności, 
takich, jak np. pozycja modela i oświetlenie, 
szybkość utrwalania przemijających sytu-
acji. Interesowali się przełomowymi wówczas 
próbami fotografowania ziemi z nieznanych 
perspektyw, z  drapaczy chmur, a nieco póź-
niej z samolotów. Wszystko to mogło im za-
sugerować myśl o  konieczności znalezienia 
w malarstwie metody spojrzenia, sumującego 
te wycinki, w jakąś twórczą, odkrywczą wizję, 
adekwatną do tego, co człowiek współczesny 
wie o rzeczywistości.

Oto słowa Jeana Metzingera, potwierdzające 
potrzebę tych poszukiwań: „Kubizm istotnie 
wykracza poza przedmiot zewnętrzny, aby 
ogarnąć go lepiej i uchwycić. Obserwacja mo-
dela już nie wystarcza, malarz musi go także 
przemyśleć. Przenosi go w przestrzeń duchową 
zarazem i plastyczną, o której można, nawet 
bez zbytniej lekkomyślności, powiedzieć, że 
jest czwartym wymiarem. Proporcje przecho-
dzą tam w jakości, doznania zmysłowe prze-
stają być ściśle skoordynowane, o kolejności ich 
transkrypcji decyduje już tylko siła ich wyrazu. FOT
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Miejsce różnych części figury, martwej natu-
ry czy pejzażu nie jest uzależnione od innych 
części, lecz zależy od miejsca, jakie zajmuje 
w umyśle artysty, od prawdziwego swojego 
miejsca. Gdy usiłujemy sobie przypomnieć 
jakąś twarz, jakieś miasto, nie troszczymy się 
zwykle o to, czy twarz en face czy z profilu, 
ani czy miasto ukaże się nam z topograficzną 
dokładnością. A jednak obraz tej twarzy jest 
wierniejszy niż najwierniejszy portret, wizja 
tego miasta jest prawdziwsza, pełniejsza niż 
sto pocztówek, sto pracowicie odmalowanych 
obrazów w dawnym guście. Poza nauką i jej 
aparaturą przedmiot, ów zespół wrażeń zmy-
słowych, daje się uchwycić całkowicie tylko 
wspomnieniu lub pożądaniu. Kubizm usiłuje 
odtworzyć rzeczywistość wewnętrzną, jedyną 
istniejącą z  punktu widzenia sztuki.” (Albert 
Gleizes i Jean Metzinger „Du Coubisme”, Paris 
1947 – cyt. w „Panorama des Idees Contempo-
raines”, Paris 1947, s.248).

Nie bez wpływu na malarstwo pozostawała 
wówczas także fotografia stroboskopowa, nie 
ukazująca ludzi zamarłych w przypadkowym 
położeniu ciała, lecz rejestrująca przebieg ko-
lejnych faz ruchu. W Paryżu w pierwszych 
dwudziestu latach XX wieku malarze na równi 
z całym społeczeństwem pasjonowali się oglą-
daniem stroboskopii. Obok fotografii animo-
wanej, poruszanej w przeróżnych przyrządach 
optycznych, stroboskopia stanowiła popularną 
rozrywkę, imitującą w jakiś sposób kino. Ono 
zaś intrygowało wszystkich jako ciekawostka, 
jako narzędzie dokumentacji naukowej, wresz-
cie jako sztuka. Stroboskopia, jak i kino, po-
zwoliła artystom uświadomić sobię, że ludzie 
i rzeczy nie mają w zasadzie kształtu ostatecz-
nego. Czas rządzi każdą formą przestrzenną, 
zmieniającą nieustannie pozycję, otoczenie, 
światłocień. Czas sprawia, że obraz przedmio-
tów, jaki odbieramy wzrokiem i jaki dotychczas 
przedstawiano w sztuce, jest zawsze wycinkiem 
jakiegoś ruchu, jest jedynie „zjawiskiem” tych 
przedmiotów, uwarunkowanym przez ich sy-
tuację w określonym momencie i określonej 
przestrzeni. Symultaneizm kubizmu analitycz-
nego, nakładanie na jednym obrazie różnych 
widoków tegp samego przedmiotu, miał być 
próbą złożenia ich razem w jedną wizję, na za-
sadzie, która da się porównać z zasadą działa-
nia stroboskopu. 

Jeszcze dalej niż kubiści poszedł w tym kie-
runku Marcel Duchamp, późniejszy dadaista. 
Urzeczony możliwością uchwycenia ruchu 
w  sposób mechaniczny na drodze fotogra-
ficznej, spróbował czegoś podobnego w ma-



larstwie: swój Akt schodzący po schodach 
(1912  r.) pozbawił wszelkich cech określone-
go modela, koncentrując się na ścisłej analizie 
ruchu, na następstwie kolejnych faz położenia 
ciała ludzkiego tak, jak je odtwarza zdjęcie stro-
boskopowe. Wychodząc z założenia, że ruch 
jest zjawiskiem mechanicznym, Duchamp na-
dał Aktowi kształt studium mechaniki na wzór 
zdjęć, które trzydzieści lat przedtem wykony-
wali Jules Marey i Edward Muybridge. W ten 
sposób Marey i Muybridge nie wiedząc o tym 
stali się inspiratorami pewnego typu poszuki-
wań sztuki. Obraz Duchampa wykraczający 
poza zakres problematyki, którą dotychczas 
interesowali się malarze wywołał konsternację 
nawet wśród jego przyjaciół, przy czym oczy-
wiście Apollinaire czy Picabia zdawali sobie 
sprawę z jego doniosłości.

Kubiści przygotowali grunt pod jedną jeszcze 
metodę twórczą, która nas będzie interesować. 
Wprowadzając collage, naklejanie skrawków 
różnych materii — świstków papieru, gazet, 
szmatek płótna — na malowaną, integralnie 
zharmonizowaną kompozycję obrazu, wypi-
sując urywki słów, zainicjowali już w latach 
1911–1912 powstanie w kilka lat później tech-
niki montażu, która przyjęła się powszechnie 
w  innych kierunkach sztuki i  grafiki użytko-
wej. W collage’ach kubistycznych wprawdzie 
elementy obce są ściśle podporządkowane ca-
łości, współgrają swoją fakturą czy rysunkiem 
czcionki i tylko jakby mimochodem dodają 
nowe znaczenia do treści obrazu, a zatem nie 
stanowią jeszcze takiej rewolucji jak montaż 
dadaistyczny, niemniej, zwłaszcza w zestawie-
niu z analogicznymi przemianami w literatu-
rze czy muzyce, wprowadzonymi m.in. przez 
Joyce’a i Strawińskiego, collage jest przejawem 
pojawiania się nowych technik, właściwych 
odtąd wszystkim sztukom: techniki montażu, 
dygresji, cytatu, swobodnej formy kompozycji. 

Malarze tworząc obraz z wycinanek, kompozy-
torzy — przepisując całe motywy i instrumen-
tację z muzyki „gotowej”, pisarze — cytując 
cudze utwory, mieszając obrazy i wątki — do-
wiedli przeświadczenia, że dzieło sztuki może 
w  bardziej niż dotychczas bezpośredni spo-
sób wykorzystywać bogactwo rzeczywistości, 
że nie musi jej opisywać, lecz raczej winno ją 
transponować. Collage pozwalał dojść przed-
miotowi do głosu już nie za pośrednictwem 
jego iluzjonistycznego wizerunku, ale przez 
jego realną obecność na płaszczyźnie obrazu. 
Collage Braque’a czy Legera, z kartami do gry, 
wycinankami z gazet itp. stawiał na nowo pro-
blem stosunku pomiędzy dziełem sztuki a rze-

czywistością. Dalsze konsekwencje tej postawy 
były decydujące dla późniejszych związków 
fotografii i sztuki. 

Na wizję cywilizacji, która była konglomeratem 
nowych bodźców, nowych narzędzi informacji, 
wyczuleni byli przede wszystkim futuryści we 
Włoszech i w Rosji oraz ich sympatycy w kilku 
innych krajach Europy. Cywilizacja przenikała 
do nich bezpośrednio jako obserwowane na 
codzień intensywne życie nowoczesnych miast, 
ale również przez kino, prasę, fotografię. Cieka-
wość świata, kult zdobyczy techniki, cechujące 
futurystów, sprawiały, że wszystkie te „kanały” 
miały udział w kszałtowaniu się nowej sztu-
ki. Na przykład Majakowski już od 1913 roku 
pisywał z entuzjazmem o dokumentalności 
i  demokratyzmie fotografii, z każdej podróży 
do Paryża przywoził do Moskwy sterty zdjęć 
i  pocztówek, później podziwiał Man Raya, 
uczęszczał regularnie na wystawy fotograficzne. 

Futuryści swoją wizję świata wyprowadzali 
z  chaotycznych wrażeń wzrokowych, tekstów 
i  dźwięków nieartystycznych, z bodźców, ja-
kich o im dostarczały migocący obraz filmowy, 
gazeta, fotografia prasowa i naukowa. W 1910 
roku pisali: „Wspaniałość świata wzbogaciła się 
o nowe piękno — piękno szybkości. Będziemy 
opiewać człowieka za kierownicą(...) Kto jesz-
cze może wierzyć w nieprzezroczystość ciał, 
skoro dzięki wyostrzonej i zwielokrotnionej 
czułości możemy przeniknąć niedostępne do-
tychczas przedmioty? Dlaczego mamy zapo-
minać w naszej twórczości o zdwojonej sile na-
szego wzroku, zdolnej do osiągania wyników 
analogicznych do tych, jakie dają promienie — 
Roentgena?”. (Manifest futurystów z 1910 r. — 
cyt. w Laszlo Moholy-Nagy „Vision in Motion”, 
Chicago, wyd. VI 1961, s 248) 

Pragnienie futurystów oddania dynamiki ru-
chu było analogiczne do o prób kina urzeczo-
nego szybkością. Zainteresowanie futuryzmu 
filmem miało źródło oczywiście nie w warstwie 

„teatralnej” seansu kinowego, lecz właśnie 
w zdolności wdarcia się do aktualnego, pulsują-
cego życia oraz w możliwości intensyfikowania, 
karykaturowania i tworzenia zdeformowanych 
wizji świata. Ideologia futuryzmu pozostawiła 
ślad w późniejszym o kilka lat filmie awangar-
dowym w Związku Radzieckim, w Niemczech 
i Francji, odezwała się też echem w dziedzinie 
fotografii.

Cała ta gwałtowna rewolucja, która za sprawą 
kubizmu i futuryzmu dokonywała się w sztuce, 
sprawiła, że pomiędzy malarstwem i fotogra-
fią nastąpił ostateczny i nieodwołalny rozbrat. 
Przemiany w sztuce były równoznaczne z fak-

tem, że zajęła się ona nowymi dla siebie spra-
wami. Fotografia pozostała sama, bez walki, na 
placu boju. Fakt, że w dziedzinie informacji 
i  dokumentacji nie miała już konkurencji ze 
strony malarstwa, stał się przyczyną niespoty-
kanego dotychczas ożywienia środowisk foto-
graficznych, pozbawionych wreszcie komplek-
sów i mogących znaleźć swoje miejsce wśród 
dyscyplin plastycznych.

Oprócz gwałtownego rozkwitu fotografii do-
kumentalnej także i moment narodzin foto-
grafii twórczej przypada na pierwsze kilka-
naście lat XX wieku. Wtedy w Paryżu działał 
prekursor reportażu Eugène Atget; wtedy też 
fotografowie amerykańscy skupieni wokół Al-
freda Stieglitza (przede wszystkim Paul Strand), 
zaczęli szukać nowych tematów, nie podejmo-
wanych w fotografii tradycyjnej; interesowali 
się coraz głębiej życiem zwykłych ludzi, bory-
kających się z nowymi warunkami, które stwo-
rzyła rozwijająca się bujnie cywilizacja Amery-
ki. W owych latach Stieglitz i jego przyjaciele 
porzucili pseudoimpresjonistyczną fotografię 
wykonywaną w „technikach szlachetnych”, któ-
rą uprawiali w okresie istnienia grupy „Photo-

-Secession”.

Nowy rodzaj fotografii, mądrej i odważnej, 
wzbudził entuzjazm malarzy. Alfred Stie-
glitz, będący właścicielem galerii sztuki pod 
nazwą „291” przy Piątej Avenue w Nowym 
Jorku, przyjaciel artystów, wystawiajacy jako 
pierwszy płótna kubistów, Duchampa, Picabii, 
współorganizator pierwszej w Stanach Zjedno-
czonych wystawy sztuki nowoczesnej — „Ar-
mory Show” (1913), na której pokazano np. 
Cézanne’a, Van Gogha, Brancusiego, Matisse’a, 
Picassa, Duchampa, a zarazem fotograf i re-
daktor fotograficznego kwartalnika „Camera 
Work” — jest symbolem tego sojuszu pomię-
dzy fotografami i malarzami. Był to sojusz 
nacechowany wzajemnym szacunkiem i świa-
domością podziału ról. Oto, co pisze o tej foto-
grafii Marcel Jean, monografista nadrealizmu, 
charakteryzując okoliczności narodzin dada-
izmu: „Fotografia, która że Stieglitzem i innymi 
pionierami prześcignęła tradycyjne malarstwo, 
przestała w owej epoce być jedynie techniką 
opisującą, doskonałym złudzeniem dla oka, 
tym wszystkim, za co ją potępiało prześciga-
jące ją ze swej strony nowe malarstwo; wkro-
czyła na drogę, gdzie malarze nowocześni nie 
mogli jej już dorównać, i dała ostatecznie do-
wód wstrętu do fotografii artystycznych 
mrocznych, przedstawiających brudne twarze, 
niewyraźnych i idiotycznych(...), ukazujących 
jedynie potoczny, wyblakły i nudny wygląd 

Eadweard Muybridge, Kobieta schodząca po schodach, 1887

ludzi i rzeczy. W Ameryce fotografia i kino 
bezpośrednio jakby wykorzystywały światło, 
to światło, które w  coraz większym stopniu 
stawało się dziełem ludzkim, «Oto są miasta! 
Oto lud, dla którego powstały wymarzone góry 
Alleghany i Libanu!» Wezwanie Rimbauda, od-
noszące się do Londynu z roku 1870, wydaje 
się być skierowane, ponad czasem i odległością, 
raczej do nowoczesnych metropolii Stanów 
Zjednoczonych, «gdzie dzicy dżentelmeni upo-
lowują swoje kroniki w świetle, stworzonym 
przez człowieka.» Cienie i drżące blaski, poły-
skujące na tłumach ludzi w głębi nowojorskich 
kanionów, noc z  wybuchającymi nagle świa-
tłami latarni morskich i sygnałów świetlnych 
na twarzach ludzi, owe gwałtowne lub też ła-
godne efekty, w większym stopniu roztapiające 
kontury niż światła w niskich miastach Starego 
Świata — wszystkie te blaski i niuanse mogło 
uchwycić jedynie oko fotograficzne, ze swoją 
nieograniczoną paletą szarości, delikatnych 
odcieni i poruszeń. Man Ray był wówczas jed-
nym z owych pionierów, zdolnych widzieć 
istoty żywe i przedmioty w tym dramatycznym 
nastroju, który im nadawało oświetlenie cywi-
lizowanego świata.” (Marcel Jean „Historie de 
la peinture surrealiste”. Paris 1959, s. 64. Cytaty 
pochodzą z tekstów G. de Chirico o Courbecie)

Fotografowie śledzili z napięciem przemiany 
dziejące się w malarstwie. Stieglitz w swojej 

„Camera Work” reprodukował między innymi 
Akt schodzący po schodach Duchampa (któ-
ry zresztą na „Armory Show” wywołał dużo 
większy entuzjazm niż kiedykolwiek w Pary-
żu). Stieglitz chciał uświadomić w ten sposób 
fotografom, że tak jak malarstwo liczy się z roz-
wojem techniki, tak fotografia winna brać pod 
uwagę rewolucję w sztuce. W istocie fotografo-
wie z jego kręgu zaczęli wówczas szukać nowe-
go spojrzenia na przedmiot, jego materialność, 
bryłę i oświetlenie, na stosunki między walora-
mi i kształtami. Problemy te, możliwe do pod-
jęcia dopiero na skutek rewolucji dokonanej 
przez Cézanne’a i kubistów, były wszakże przez 
fotografię rozwiązywane inaczej niż przez 
malarstwo. W przeciwieństwie do kubizmu, 
rozgrywającego te problemy w luźnym tylko 
związku z naturą, fotografia robiła to właśnie 
w oparciu o najwierniejszy jej wizerunek. 

Tak więc, jeśli w odniesieniu do ówczesnych 
zdjęć mówi się o bryle traktowanej kubistycz-
nie, pamiętać należy, że mamy do czynienia 
z  precyzyjnym oddaniem trafnie wybranej, 
prostej bryły istniejącej w naturze, nie zaś z ja-
kąś wizją powstałą w umyśle twórcy, jak to 
miało miejsce na obrazach Braque’a czy Picas-
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sa. Tym bardziej należy cenić podobne próby 
Coburna, Stranda i wreszcie Westona, którzy, 
wrażliwi na istotę współczesnego malarstwa, 
potrafili odpowiedzieć na postawione zagad-
nienia w sposób nie zaprzeczający specyfice 
techniki fotograficznej. Symbolem niezawisło-
ści fotografii od malarstwa stało się słynne zdję-
cie Stieglitza z roku 1907, pod tytułem „Tylny 
pokład”, przedstawiające imigrantów z Europy, 
przybywających do wybrzeży Ameryki. Oma-
wiając je na łamach pisma „291” (kontynuują-
cego od 1915 roku tradycję „Camera Work”) — 
Marius de Zayas, jeden spośród malarzy z tego 
środowiska, pisał: „(...) Stieglitz przywyższył 
Sztukę, to idiotyczne słowo, które w ciągu wie-
ków zdominowało wszystko i które nie wyraża 
w rzeczywistości nic innego, jak pewien stan 
umysłu, pewien stan niewiedzy. Sztuka stała 
się tajemnym Bogiem, jako jedynego proroka 
ma konwencjonalne Piękno. Sztuka postępuje 
z nim po tyrańsku; z pewnością tylko dzięki 
fotografii doszliśmy do tego, aby wyzwolić się 
z tego urzeczenia.” (Marius de Zayas w kwartal-
niku „291”, 1915, nr 7-8 — cyt. w Marcel Jean 

„Historie de la peinture surrealiste” Cyt. wyd. 
s. 57) 

Tu już jest nie tylko wdzięczność dla fotografii 
za uwolnienie malarstwa z krępujących je do-
tychczas więzów. Tu odzywa się bunt nowego  
pokolenia malarzy, którzy, jako antidotum na 
tradycyjnie pojmowaną sztukę, stworzą poję-
cie anty-sztuki, będą głosić siłę wyrazu tego, co 
nieartystyczne. Na rozwój i autorytet fotografii 
wpłynęły zbawiennie dwa, zresztą całkowicie 
różne, kierunki sztuki pierwszej ćwierci XX 
wieku — ruch Dada (a za nim — w pewien 
sposób inspirowany przezeń nadrealizm) oraz 
konstruktywizm. 

W swoich istotnych zarysach oba te kierunki 
stanowiły skrajne przeciwieństwo. Tak było 
choćby w ocenie roli czynnika intelektualnego 
i  elementu podświadomości w powstawaniu 
dzieła sztuki, w poglądach dotyczących prze-
znaczenia i celowości utworu, jego stosunku 
do przedmiotów „nieartystycznych”, istnie-
jących obok niego. Niemniej dadaizm i kon-
struktywizm przejawiały wspólne zaintereso-
wania dla pewnych faktów spoza sztuki, w tym 
także dla fotografii. W technice fotograficznej 
zasadnicze znaczenie miała dla nich możlo-
wość otrzymania obrazu drogą mechanicz-
ną, a więc odmienną od tej, którą dotychczas 
nazywano sztuką — od iluzji przedmiotów 
wywołanej ręką człowieka. „Nieartystyczność” 
przeciwstawiona „natchnieniu” intrygowała 

zarówno środowiska z których wyszli dadaiści, 
jak i twórców konstruktywizmu. Cytowana po-
przednio entuzjastyczna uwaga Zayasa pod ad-
resem fotografii Stieglitza wyraża pogląd grupy 
pre-dadaistów nowojorskich; z drugiej strony 
podobną wdzięczność dla fotografii przejawiali 
konstruktywisci. Dadaizm i orientacja kon-
struktywistyczna nie miały może bezpośred-
niego wpływu na fotografię, uprawianą przez 
izolowane od spraw nowej sztuki kręgi amato-
rów i rzemieślników czy oficjalnych fotografów 

– tradycjonalistów. Ale oba te kierunki musiały 
odegrać rolę w rozwoju tej dyscypliny, rozsze-
rzyły w ogóle zasięg jej możliwości, uczyniły ją 
użyteczną w wielu dziedzinach, dzisiaj nie do 
pomyślenia bez fotografii. 

Jednym z zasadniczych rysów postawy dada-
istycznej, manifestowanej jeszcze przed zrze-
szeniem się uczestników w zurychską grupę 

„Dada” w 1916 roku, była — zarówno w Euro-
pie, jak i w Nowym Jorku — bezinteresowna 
zabawa przedmiotami nieartystycznymi. Mia-
ła ona na celu przeciwstawienie się sztuce w jej 
dotychczasowym rozumieniu. Przez kpinę 
ze sztuki pompierskiej i naturalistycznej oraz 
z konwencjonalnej i wyjałowionej z twórczych 
sił literatury dadaiści wyrażali pośrednio swój 
bunt przeciw całej burżuazyjnej cywilizacji 
i obyczajowości, przeciw skrępowaniu jednost-
ki konwensansami i „zdrowym rozsądkiem”, 
wreszcie przeciw okrutnym stosunkom, które 
doprowadziły do wyniszczającej Europę wojny. 
Dadaiści ośmieszali wszystko, co ich zdaniem 
było stare i pozbawione żywej treści, przeciw-
stawiając temu grę nieskrępowanej wyobraź-
ni i bogactwo niespodzianek, które mogą się 
zdarzyć i zdarzają się w rzeczywistości. Mani-
festując program twórczości na wpół automa-
tycznej i niekontrolowanej przygotowali grunt 
pod nadrealistyczną koncepcję sztuki, według 
której istotną rolę w procesie twórczym odgry-
wa czynnik podświadomości, przenikającej się 
nawzajem z działaniem świadomym. 

Przedmioty — produkty dadaistycznej zaba-
wy — były odwróceniem tradycyjnego pojęcia 
twórczości artystycznej, były obiektem antysz-
tuki. Przychodziły im z pomocą, łączyły się 
z nimi w jedną całość zwykłe przedmioty co-
dziennego użytku, przypadkowe trofea, znale-
zione mimochodem, gdziekolwiek. Kompozy-
cje wykonywane drogą mechaniczną, montaże 
fragmentów mechanizmów, collage, będący 
parodią collage’u kubistycznego — wszystko to 
sprzyjało zainteresowaniu każdym procesem 
fizycznym, który obywa się bez użycia tradycyj-

Marcel Duchamp, Akt schodący po schodach, 1911-12



nych narzędzi artysty — pędzla i rylca graficz-
nego lub dłuta. W momencie, kiedy już od paru 
lat, od początku 1914 roku, nowojorski malarz 
Man Ray wraz z Marcelem Duchampem bawi-
li się robieniem obrazów mechanicznych przez 
montaż różnych drobiazgów, rozpryskiwanie 
farby na obraz, przez bezpośrednie odbicie na 
płótnie śladu dłoni umaczanej w farbie (Kom-
pozycja Man Raya z 1917 roku) — zupełnie 
naturalne było, że któryś z nich odnajdzie coś 
podobnego w fotografii: obraz, który tworzy 
się sam, bez ustawicznego udziału człowieka. 
Fotografia, jak kalkomānia i aerograf, jest śla-
dem przedmiotów, odciśniętych na martwej 
płaszczyźnie, uczulonej fizykochemicznie. 
Przez ten ślad obecność przedmiotów na zdję-
ciu wydawała się Man Rayowi i Duchampowi 
o tyleż bardziej realna niż na jakimkolwiek 
utworze wykonanym pędzlem. A o to im cho-
dziło — o obecność samego przedmiotu w ich 
dziele, nie zaś jego iluzji, wykonanej ręką ludz-
ką. W  kulcie dla procesów mechanicznych, 
jaki żywili dadaiści, komuś musiało rzucić się 
w oczy, jak dosłownie fotografia ucieleśnia ich 
ideał antysztuki. Marcel Jean przyznaje wy-
raźnie, że kalkomania i frottage — odbitki ry-
sunku słojów drewna, chropowatości kamieni, 
otrzymywane na kartce papieru przez pociera-
nie jej powierzchni ołówkiem, zastosowane po 
raz pierwszy przez Maxa Ernsta w 1924 roku 

— są utworami tej samej natury, co rayogramy 
Man Raya z 1921 roku. (Marcel Jean „Histo-
rie de la peinture surrealiste” Cyt. wyd. s. 127) 

Jedne i drugie są tak samo bezposrednim śla-
dem realnego przedmiotu: jedne owocem 
automatycznego pocierania ręką po papierze, 
drugie — skutkiem działania światła. Zresztą 
jednocześnie z Man Rayem jeden z dadaistów 
zuryskich, Christian Schad, również zastoso-
wał materiał światłoczuły do swoich „schado-
graphów”, stanowiących odbitki ścinków pa-
pieru łączone z rzeczywistym collage’em.

Dadaiści, a za nimi nadrealiści, po raz pierwszy 
postawili problem poematu i obrazu autono-
micznego, czyli takiego, którego zależność od 
świadomej kontroli twórcy zachodzi w pew-
nym tylko stopniu. Postawa ta sprawiła, że foto-
graf Man Ray, oczekujący wyników procesów 
odbywających się w ciemni, wydawał im się 
tym, który najbardziej ulegle poddaje się magii 
spraw nieodwołalnych i tajemniczych, niedo-
stępnych ingerencji człowieka.

Dadaiści znali jeszcze inny rodzaj zabawy fo-
tografią: cieszyli się możliwością fałszowania 

dokumentu tak pozornie wiarygodnego, jak 
portret fotograficzny. Man Ray nie ustawał 
w portretowaniu Duchampa w dziwacznych 
przebraniach i robieniu różnych zdjęć grote-
skowych. Zachowały się zdjęcia przedstawia-
jące Duchampa w strojach kobiecych, umalo-
wanego i uczesanego w loki, lub też w masce 
ulepionej z piany mydlanej. Zdjęcia te, nakle-
jane na zabawki, na flakony perfum, na paro-
dystyczne kupony gier hazardowych, przedru-
kowywane na okładkach pism dadaistycznych 
i  nadrealistycznych („New York Dada”, „La 
Révolution Surréaliste”), były czymś więcej niż 
pamiątkowymi fotografiami fantastycznych za-
baw wśród przyjaciół; właśnie dzięki swojej do-
kumentalności same były formą dwuznacznej 
kpiny, improwizacji, nie gorszą niż inne utwory 
dadaistów, makabryczne manekiny, nie służące 
niczemu skomplikowane maszynki czy najeżo-
ne gwoździami żelazko Man Raya. Podwójne, 
przewrotne znaczenie reżyserowanych zdjęć 
Man Raya miało to samo źródło, co zabawy 
z „ready mades” i grą słów, co cała poezja da-
daistyczna.

„Man Ray był twórcą najczęściej reprodukowa-
nym na łamach «La Révolution Surréaliste» — 
pisze Marcel Jean. — W jego utworach teoria 
«poety-maszyny» przejawiała się w najlepszych 
przykładach: obrazy robione pistoletem, przed-
mioty, rayogramy i owe klisze fotograficzne, 
o  których można powiedzieć, że zainicjowa-
ły powstanie fotografii nowoczesnej. Płyta 
światłoczuła, wywoływacz, utrwalacz, ekran 
projekcyjny nie były dla Man Raya symbola-
mi, lecz samymi narzędziami twórczymi. Pęd 
samochodu, szary i poprzecinany błyskami 
świateł, jak futurystyczny «stan duszy», Bul-
war Edgar Quinet w nocy, prawie abstrakcyjny 
z nałożonymi kołami światła, sztucznie zrobio-
ne pejzaże (Pejzaż morski), w których obiektyw 
bardziej działa na wyobraźnię niż natura, wi-
doki architektury, banalne lub nagle dziwnie 
upoetycznione («Sprawozdanie z Wystawy 
Sztuk Dekoracyjnych») i ów manekin, który 
rozmyśla siedząc pomiędzy kulą i stożkiem 

— oto kilka zdjęć, które publikowano w tym 
piśmie. (Marcel Jean „Historie de la peinture 
surrealiste” Cyt. wyd. s 142)

„La Révolution Surréaliste” zamieszczała rów-
nież niezliczone zdjęcia dokumentalne, naj-
częściej anonimowe. Były więc tam zdjęcia 
osób w nieznanych uniformach i przebraniach, 
ludzi dziwnych zawodów, fotografie figur wo-
skowych, wstrząsające dziewiętnastowieczne 
zdjęcia histeryków z domu starców, wreszcie 

fotomontaże, mające obrażać mieszczański 
zdrowy rozsądek i poczucie obywatelskie Fran-
cuzów, wykpiwające uroczystości polityczne. 
Brassaï opublikował w piśmie nadrealistów 

„Minotaure” komplet zdjęć przedstawiających 
prymitywne rysunki na murach Paryża, ma-
giczne, najczęściej erotyczne. (Brassai „Du mur 
des cavernes au mur d’usine”, „Minotare” 1933, 
nr 3-4) 

Podobne zamiłowanie do materiałów doku-
mentalnych, nie mających nic wspólnego ze 
sztuką, przejawili organizatorzy wielkiej wy-
stawy zbiorowej, ukazującej źródła myślenia 
nadrealistycznego i jego współczesne analogie, 
pt. „Fantastic Art, Dada, Surrealism”, która 
odbyła się w 1936 roku w Muzeum Sztuki No-
woczesnej w Nowym Jorku. Obok dzieł sztu-
ki pokazano na niej rysunki dzieci i chorych 
umysłowo, fotografie Man Raya przedstawiają-
ce modele przestrzenne reguł matematycznych 
z Instytutu Henri Poincaré w Paryżu, zdjęcia 
wystaw sklepowych itp. Okładkę katalogu tej 
wystawy zdobił rayogram Man Raya. Jeszcze 
i później, w latach pięćdziesiątych, na łamach 
wydawanego przez Bretona pisma „Le Surréa-
lisme, même”, reprodukowano zdjęcia jakichs 
dziwnych wyrobów sztuki ludów pierwotnych, 
oskalpowanych misjonarzy, fotografie niezwy-
kłych wydarzeń, paradoksalnych wypadków 
(np. zdjęcie roweru stojącego na ulicy, którego 
siodełko obsiadł rój pszczół). Do dziś niektó-
re pisma – kontynuujące tradycje czasopismu 
nadrealistycznych takie, jak „Bizzare” pełne są 
dokumentów fotograficznych, starych i współ-
czesnych, pokazujących np. najfantastyczniej-
sze dziwy natury. 

Wszystko to miało na celu coś więcej niż za-
skoczyć widza, jak to usiłuje na przykład robić 
prasa żądna sensacji. Nadrealistom chodziło 
o udokumentowanie faktu, iż sama rzeczywi-
stość przynosi tak nieraz groteskowe i nieprze-
widziane sytuacje, przybiera tak tajemnicze 
formy, że zupełnie usprawiedliwione jest, że 
sztuka robi coś podobnego. Jeśli naukowy mo-
del matematyczny stanowi kształt, nieznany 
oczom laika, jeśli fantazja dziecka rodzi nie-
przewidziane znaki, a w życiu zdarzają się fakty 
nieodparcie zabawne lub mrożące krew w ży-
łach, to i artysta może w tym wszystkim szu-
kać bodźców dla swojej wyobraźni. Brak sza-
cunku dla określonego przeznaczenia każdej 
rzeczy, potrzeba odwrócenia prostych znaczeń, 
sprawiły, że nie ostał się przed dadaistami rów-
nież materiał fotograficzny, oglądany w gaze-
tach, ulotkach itp. jednym słowem, że powstał 

El Lissitzky, autoportret, 1924

współczesny fotomontaż. Był on pośrednią 
konsekwencją collage’u kubistycznego. O ile 
jednak kubiści kierowali się zasadą integralne-
go plastycznego związku elementów obrazu, to 
w montażu dadaistycznym – nie bez wpływu 
ze strony futuryzmu – chodzi raczej o rozsa-
dzenie kompozycji siłą dynamiczną każdego 
z tych elementów. 

Podobna siła uderzenia i bogactwo niespo-
dzianek cechowały zapoczątkowaną kilka 
lat później twórczość filmową nadrealistów. 
Nadrealizm był pierwszym kierunkiem, który 
wypowiedział się w sposób tak konsekwentny 
z punktu widzenia swej ideologii — w dziedzi-
nie kina. Ono bowiem, jako sztuka rozgrywa-
jąca się w czasie i zarazem „obrazkowa”, a więc 
łącząca element utworu poetyckiego z  czyn-
nikiem wizualnym, zdawało się nadrealistom 
wymarzonym polem do popisu dla fantazji. 
Filmy nadrealistyczne stanowią ważną pozycję 
w historii kina nie tylko jako wykład nadreali-
stycznej koncepcji, łączącej w jedno podświa-
domość z działaniem świadomym, sytuacje 
przypadkowe z przewrotną logiką wypadków. 
Filmy te, także jako obraz, a więc   tym, co zbliża 
kino do fotografii, wzbudzają do dziś niesłab-
nące zainteresowanie. Są natchnionym dziełem 

„kuchni”, operatorki, montażu, trików, czerpią 
z nieograniczonych, a przecież najprostszych 
możliwości kinowej techniki fotograficznej.

Te spośród nich, których autorem był Man Ray, 
mniej może efektowne od innych, w większym 
stopniu opierały się na ekspresji elementarne-
go obrazu filmowego, na prostej zasadzie dzia-
łania ujęcia, zbliżenia przedmiotów, poetyckiej 
wymowy pojedynczego kadru. Mniej chodzi 
w nich o zaskoczenie widza sytuacjami i rekwi-
zytami, ile raczej o uzyskanie integralnej jedno-
ści środków warsztatu filmowego z baśniową 
atmosferą scenariusza (nieostre, migotliwe se-
kwencje, kręcone z ludźmi w L’Étoile de la mer, 

„ożywione”, rodzące się na oczach widza bez-
przedmiotowe rayogramy w Emak Bakia). Ta 
prostota warsztatu, pozbawionego szokujących 
efektów fabularnych, działanie wyłącznie ka-
drem, przedmiotem, nadaje filmom Man Raya 

— zdaniem Hansa Richtera, jednego z twórców 
filmu awangardowego — charakter utworu 
bardziej dadaistycznego niż nadrealistycznego. 
(Hans Richter „Dada und film” w pracy zbioro-
wej pod redakcją Villy Verkaufa „Dada, Mono-
graph of a Movement”, New York 1957, s. 68). 
Znaczy to, że przypominały one raczej dada-
istyczną zabawę przedmiotami niż pełniejszy 
wykład ideologii nadrealizmu, jakim były ta-
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kie filmy, jak Pies andaluzyjski Salvadora Dali 
i Luis Buñuela. Filmy Man Raya wypływały 
z tych samych założeń, co jego rayogramy, gro-
teskowe zdjęcia i fotomontaże dadaistów. Man 
Ray zresztą wielokrotnie do filmu L’Étoile de Ia 
mer wmontowywał swoje zdjęcia wcześniejsze, 
już publikowane w „La Révolution Surréaliste”.

Wróćmy jeszcze do sprawy zainteresowania 
dadaistów fotografią. Z ich postawy wynika 
uznanie tej techniki za jedno z tworzyw w ręku 
artysty, w równym stopniu posłuszne imagina-
cji twórcy jak i autonomiczne, równie mecha-
niczne jak zarazem poetyckie, równie odtwór-
cze jak niekiedy abstrakcyjne. W następstwie 
takiego rozumienia fotografii ci spośród ma-
larzy czy grafików współczesnych, którzy się 
nią interesują, są wrażliwi przede wszystkim 
na jej pewne, ściśle określone cechy. A więc 

— w  przeciwieństwie do osób zajmujących 
się wyłącznie fotografią, nastawionych często 
głównie na to, co mogłoby ją upodobnić do 
malarstwa — plastycy cenią przede wszystkim 
to, co ją od malarstwa odróżnia. W zasadzie 
dziś, podobnie jak w środowisku dadaistów, 
żaden z plastyków nie rozpatruje zagadnienia 
tak, jakby tego może chcieli fotografowie, mia-
nowicie, czy fotografia jest, czy nie jest sztuką. 
Widzą w niej raczej coś, co można by określić 
mianem „anty-plastyki”, jeżeli przez plastykę 
rozumiemy te dziedziny twórczości, w których 
artysta do końca kształtuje swoje dzieło gestem 
rąk modelujących materiał. Przydatność foto-
grafii dla dadaizmu wynikała właśnie stąd, że 
to ów kierunek — przez przekorę wobec uświę-
conej tradycją celebracji sztuki i wobec podzia-
łów na techniki godne i niegodne prawdziwego 
artysty — przeszedł na stronę owej anty-plasty-
ki, na stronę „ready mades” collage’ów montaży, 
kalkomanii, fotografii i rayogramów.

Jeśli dzisiejsza postawa wobec fotografii jest 
pełniejsza i bardziej pogłębiona niż postawa 
dadaistów, stało się tak dzięki połączeniu ich 
dziedzictwa z osiągnięciami innych środowisk 
artystycznych, przede wszystkim konstrukty-
wistów.

Podobnie jak dla ruchu Dada i nadrealizmu 
fotografia stanowiła w istocie margines zasad-
niczej twórczości artystycznej, tak i dla kon-
struktywizmu była ona sprawą o znaczeniu 
drugorzędnym. Ale osobiste zainteresowania 
kilku konstruktywistów wzbogaciły jej środki 
wyrazu i uczyniły ją do dziś użyteczną pod wie-
loma względami.

Nie chodzi tu oczywiście o prywatne zami-
łowanie do fotografowania, które podzielali 
Laszlo Moholy-Nagy, El Lisicki czy inni artyści 
tej orientacji. To w podstawowych zasadach 
konstruktywizmu leżała możliwość znalezie-
nia dla fotografii ważnego miejsca, nie dają-
cego się wypełnić czym innym. Konstrukty-
wizm — zajmiemy się tu oczywiście tylko jego 
aspektami przydatnymi dla nas szczególnie — 
zakładał konieczność związku sztuki z życiem 
współczesnego społeczeństwa, związku opar-
tego na nowej zasadzie, gwarantującej sztuce 
rolę nie dodatkowego luksusowego ozdobnika 
życia, lecz rolę współtworzącą. Integralna więź 
sztuki z rzeczywistością nie miała, rzecz jasna, 
polegać na tradycyjnym obowiązku odzwier-
ciedlania natury, lecz przeciwnie, na ingerencji 
sztuki w otoczenie, kształtowaniu jego oblicza 
tak, jak kształtuje je np. nauka. Jednocześnie 
sztuka wg rozumowania konstruktywistów 

powinna w sposób racjonalny i skuteczny od-
powiadać na wszelkie potrzeby stawiane przed 
nią przez życie. Tym tłumaczy się u artystów 
orientacji konstruktywistycznej ciekawość 
wszelkich zjawisk współczesności, zaintere-
sowanie rozwojem techniki, rewolucyjnymi 
przemianami społecznymi (Wielką Rewolucją 
Październikową), sympatia dla wszystkiego, 
co nowe. Na tym też polega pewna odrębność 
tego kierunku od innych ówczesnych przeja-
wów nowej myśli w sztuce, jak neoplastycyzm 
i suprematyzm, skupionych raczej na proble-
mach ściśle plastycznych, które ewentualnie 
dopiero pośrednio mają przenikać do trakto-
wanych drugorzędnie sztuk stosowanych i do 
świadomości społeczeństwa.

Konstruktywiści wyobrażali sobie przyszłość 
sztuki jako związek wszystkich jej dziedzin 
między sobą, w którym każda z nich będzie 
miała swoje określone miejsce, zgodne z jej 
możliwościami. W tym związku czołowe miej-
sce należało się architekturze jako bezpośred-
nio kształtującej obraz świata, jako najbardziej 
uniwersalnej i użytecznej. Ale w tym wielkim 
kompleksie swoje zadanie spełniały obok ar-
chitektury, tej dyscypliny ściśle funkcjonalnej, 
także malarstwo, teatr, muzyka. W tym podzia-
le funkcji fotografia miała również swoją rolę 
do spełnienia. 

Jej rola „negatywna” polegała na uwolnieniu 
malarstwa od jego tradycyjnych obowiązków, 
by mogło ono zająć się, zgodnie ze swym istot-
nym przeznaczeniem, zagadnieniami ściśle 
plastycznymi. Respekt, jakim dzięki temu cie-
szyła się fotografia w środowiskach konstrukty-
wistów, przewyższał zapewne radość, którą bu-
dziła u dadaistów. Tutaj chodziło o jej ścisłość, 
przydatność do badań naukowych i powszech-
nej informacji. Były to zalety nie bez znaczenia, 
skoro działanie użyteczne i obiektywnie spraw-
dzalne było naczelną dewizą konstruktywizmu. 

Fotografia, zdaniem konstruktywistów, jest 
niezastąpionym narzędziem reprodukcji, spo-
sobem udostępniania społeczeństwu wyników 
poszukiwań artystycznych, które stają się dzię-
ki niej jakby wspólną własnością ogółu ludzi; 
upowszechnianie zdobyczy sztuki stanowiło 
przecież jedno z naczelnych zadań konstruk-
tywizmu. Oto, co na ten temat głosili w roku 
1924 polscy zwolennicy tego ruchu, zrzeszeni 
w grupie „Blok”, na łamach swojego pisma o tej 
samej nazwie:

„Maszyny dźwignie postępu to narzędzia, prze-
orywujące psychikę współczesnego człowieka. 
Jednym ze środków ułatwiających najszerszym 
masom publiczności zetknięcie się z dziełem 
plastyki, jest reprodukcja. Dotychczasowy spo-
sób wystawiania, wobec gwałtownego tempa 
życia współczesnego, daje rezultaty bardziej 
nikłe. Wystawa dostępna jest tylko w pewnych 
oznaczonych terminach, w oznaczonym miej-
scu, Dzieło nie dociera do odbiorcy. 

Reprodukcja ma tutaj tę wyższość, że: 

1. pozwala odbiorcy w najdogodniejszym dla 
niego czasie i miejscu zapoznać się z dziełem 
sztuki. 

2. ułatwia wymianę dzieł pomiędzy najbardziej 
oddalonymi od siebie środowiskami kultural-
nymi, co pociąga za sobą przenikanie się od-
rębnych kultur: wymogom tym powinien za-
dośćuczynić w pierwszym rzędzie sam artysta 
przez dobór środków technicznych, które do-

zwolą na masową produkcję jednego i tego sa-
mego dzieła sztuki. Środkami tymi są: fotogra-
fia, fotochemia, film. Stosowanie tych środków 
daje powody do powstania nowych założeń, 
a co za tym idzie – nowych form artystycznych” 
(„Blok”, Warszawa 1924, nr 2) 

Możliwość powielania była, jak widać, jednym 
z największych atutów techniki fotograficznej, 
tak wielkim, że polscy konstruktywiści pozwa-
lali sobie proponować dostosowanie tradycyj-
nych technik: malarstwa i grafiki do przewidy-
wanej reprodukcji, masowego kolportażu. 

Przydatność fotografii dla plastyki współcze-
snej przejawiała się, według konstruktywi-
stów radzieckich i profesorów weimarskiego 
Bauhausu, słynnej szkoły architektury i pro-
jektowania, w dokumentalnym, analitycznym 
stosunku tej dyscypliny do najdrobniejszych 
fragmentów rzeczywistości. Fotografia miała 
być techniką służebną przy studiach form ist-
niejących w naturze, studiach, które grają waż-
ną rolę w procesie edukacji artysty.

Zagadnieniu metody nauczania fotografii 
w  Bauhausie musimy poświęcić nieco więcej 
uwagi, metoda ta bowiem była wykładnikiem 
założeń teoretycznych grona profesorskiego tej 
uczelni: Waltera Gropiusa, Moholy-Nagyego 
i El Lisickiego, przez pewien czas związanego 
z Bauhausem. Ich poglądy wyłożył najpełniej 
Moholy-Nagy, zajmujący się teoretycznie tą 
dziedziną przez całe życie, obok problematyki 
dotyczącej malarstwa, architektury i filmu. Jego 
zdaniem najważniejszą zaletę zyskała fotografia 
dzięki zastosowaniu nowoczesnych układów 
optycznych, nowego sprzętu projekcyjnego, 
nowych materiałów, rejestrujących m. in. nie-
widzialne długości fal świetlnych. Wyniki tych 
udoskonalonych metod poznania sugerują 
malarzom, że winni oni skoncentrować się na 
zagadnieniach innych niż powierzchowna opi-
sowość. Fotografia ze swej strony, śledząc tym 
bardziej dociekliwie przeróżne zjawiska wzro-
kowe i najdrobniejsze fragmenty rzeczywisto-
ści lub rejestrując po prostu wolną grę światła, 
jest w stanie wyrażać nowe zupełnie emocje, 
kształtować piękno nieosiągalne innymi środ-
kami. Fotografia była w Bauhausie nieodłącz-
nym narzędziem studiów natury, każdej formy 
ciekawej plastycznie, istniejącej w przyrodzie. 
Była niezbędna w sporządzaniu dokumentacji 
różnych typów brył, faktur, układów światło-
cieniowych, w wykładzie zagadnień związa-
nych z rzutem perspektywicznym itp. Studenci 
Bauhausu mieli obowiązek eksperymentować, 
fotografując z nieznanych punktów widzenia, 
w ostrych skrótach, w ogromnych powiększe-
niach najdrobniejsze formy natury. Miało to 
wzbogacać wrażliwość plastyczną, zdolność 
wywołania nastroju. Kojarzenie różnych, bar-
dzo odległych widoków — np. zdjęć astrono-
micznych z reporterskimi, fragmentów maszyn 
z formami istot żyjących, zdjęć dokonanych 
w promieniach niewidzialnych z wizerunkami 
ludzi — miało kształtować wszechobejmujące, 
syntetyczne spojrzenie na wszystkie zjawiska 
wizualne. Natomiast próby wykonywania zdjęć 
zdeformowanych, wzajemnie przenikających 
się, a także fotogramów otrzymywanych bez 
kamery, przewidywane były jako ćwiczenia 
przygotowawcze do studium formy abstrak-
cyjnej. Próbką tego sposobu myślenia był do-
bór materiału ilustracyjnego obszernej książki 
teoretycznej Moholy-Nagyego pt. „Malerei, 

Man Ray, Rayogramy, ca. 1922



jest terenem poszukiwań plastyków — najbar-
dziej funkcjonalnego a zarazem efektownego 
sposobu wykorzystania gotowego materiału 
zdjęciowego w grafice, poligrafii czy scenogra-
fii, przy czym najwyższą zaletą tego materiału 
ma być jego czytelność i łatwość przetwarzania 
lub reprodukcji. Wreszcie fotografia stano-
wiąca dokument — pozwala wyeksponować 
przede wszystkim walory informacyjne zdjęcia, 
jego treść intelektualną czy emocjonalną, jego 
działanie społeczne. Każde z tych wcieleń tech-
niki fotograficznej zahacza o zagadnienia spoza 
jej terenu, pozwala doświadczać, dokąd sięga 
jej specyfika, gdzie jej własne środki wyrazu 
dają się wykorzystać maksymalnie, jednocze-
śnie zazębiając się z innymi, właściwymi czy to 
dla grafiki, dla plastyki użytkowej czy środków 
masowego przekazu. Śledząc związek fotografii 
z innymi dziedzinami, przekraczając zatem jej 
granice, uda nam się wzbogacić wiedzę doty-
czącą jej własnych możliwości we współczesnej 
kulturze.

Urszula Czartoryska (ur. 1934, zm. 7 sierpnia 
1998) – polska historyk sztuki, zajmująca się 
głównie fotografią i sztuką współczesną.

Absolwentka Wydziału Historii Sztuki na Ka-
tolickim Uniwersytecie Lubelskim. W trakcie 
studiów pracowała jako publicystka i recen-
zentka. Następnie, po ukończeniu nauki, pra-
cowała w redakcji warszawskiego czasopisma 

"Fotografia". W latach 1970-1996 wykładała 
historię fotografii. Była również organizator-
ką wystaw, także światowych. W 1977-1998 
pracowała jako Kierownik Działu Fotografii 
i Technik Wizualnych Muzeum Sztuki w Łodzi.

Photographie, Film” wydanej w serii publikacji 
Bauhausu. Zestawiono tam wszystkie wymie-
nione tu typy ujęć, a także liczne zdjęcia agen-
cyjne, naukowe, trikowe. (Laszlo Moholy-Nagy, 

„Malerei, Photographie, Film”, „Bauhausbucher” 
Monachium, 1925)

Specjalnie ciekawe rezultaty w dziedzinie fo-
tografii skrótów perspektywicznych, zbliżeń, 
zaskakujących przerysowań, szokujących ujęć 
architektury i sylwetki ludzkiej, miał Herbert 
Beyer. Jego doświadczenia warsztatowe miały 
swój odpowiednik w działalności niezaleznej 
od Bauhausu grupy „nowa rzeczowość”, z Al-
bertem Renger-Patzschem jako głównym re-
prezentantem. 

Wszechstronne traktowanie materiału fotogra-
ficznego oddziałało na szersze kręgi fotografów 
i artystów, nie związanych nawet bezpośrednio 
z grupą konstruktywistów na terenie Niemiec, 
Francji, ZSRR i Stanów Zjednoczonych. Do-
wodem tej postawy, łączącej w jedno dorobek 
fotografii technicznej i eksperymentalnej, była 
otwarta w Stuttgarcie w 1929 roku przez stowa-
rzyszenie Deutsche Werkbund, wystawa „Film  
und Photo”. Chcąc stworzyć sugestię integralnej 
wizji świata, pokazano na tej wystawie, obok 
fotografii lotniczej, rentgenowskiej, astrono-
micznej, prasowej i kryminalnej, także zdjęcia 
fotografów-realistów — Steichena, wyznawców 

„nowej rzeczowości” — np. Renger-Patzscha, 
a obok nich — studia bezprzedmiotowe Lisic-
kiego, rayogramy Man Raya i „photogrammy” 
Moholy-Nagyego. Jednoczesnie wyswietlano 
filmy awangardowe (Variation Vikkinga Egge-
linga). Film bowiem, zdaniem reprezentantów 
tej orientacji, pozwalał do końca wyrazić to, 
czemu nie mogła sprostać fotografia. 

Kino, z całym swoim bogactwem ruchu, oczy-
wiście bez bagażu teatralnej fabuły i gwiaz-
dorskiego aktorstwa, wzbudzało niesłabnące 
zainteresowanie konstruktywistów. Propago-
wali oni twórczość ówczesnych pionierów fil-
mu: Hansa Richtera, Vikkinga Eggelinga i in-

nych, prowadzili też w Bauhausie katedrę filmu. 

Film przewyższał fotografię dzięki ogrom-
nej skali osiągalnych zmian tempa i światła, 
możliwości odkształcania zwykłego obrazu 
lub projekcji symultanicznej. Wszystkie triki 
warsztatu fotograficznego dawały się w kinie 
zwielokrotnić: takie proste metody, jak defor-
macja przedmiotów, gra światłocienia itp., uka-
zane w czasie, składały się na system, który Mo-
holy nazywał „nowym alfabetem filmowym”. 
Alfabet ten, wraz ze specjalnymi efektami 
dźwiękowymi, może dostarczać, jego zdaniem, 
niezrównanych wzruszeń estetycznych i emo-
cji wzrokowo-słuchowych. (Laszlo Moholy-

-Nagy „Problemes du nouveau film”, „Cahiers 
d’Art”. Paris 1932)

Część z tych marzeń realizowano, niektóre były 
w stadium doświadczeń, inne natomiast do-
piero rodziły się w laboratoriach Bauhausu czy 
uczelni radzieckich. 

Przy całym entuzjazmie dla eksperymentów 
konstruktywiści sympatyzowali z awangardo-
wym filmem fabularnym i dokumentalnym, 
którego drogę rozwoju w latach dwudziestych 
w głównej mierze znaczyły dzieła reżyserów ra-
dzieckich. Konstruktywiści podziwiali kinema-
tografię radziecką za znakomity, dynamiczny 
montaż, za porywający ładunek emocjonalny 
oparty na prawdzie historycznej. Ich zapatry-
wania na sztukę filmową były zbieżne z ich po-
glądami na fotografię: przekonanie o potrzebie 
poszukiwań warsztatowych i improwizacji szło 
w parze z szacunkiem dla wartości dokumental-
nych obu tych dziedzin. Konstruktywiści cenili 
też doniosły wpływ kina i fotografii na kształ-
towanie kultury i świadomości społeczeństwa. 
Ten ostatni rys ideologii konstruktywistycznej 
najsilniej doszedł do głosu u artystów radziec-
kich, takich jak Lisicki i Rodczenko.

Wyraźny i często podkreślany związek filmu 
i fotografii, zarówno w warstwie warsztatowej, 
jak i dokumentalnej, zamykał przed kinem 

drogę naśladownictwa teatru. Konstruktywiści 
byli zdania, że „gwałt” na potocznej rzeczy-
wistości może być dokonywany jedynie przez 
twórczy montaż, nowe punkty widzenia, czy 
nawet bezpośrednią ingerencję w obrazy po-
wstające na taśmie, nigdy zaś przez efekty te-
atralne, z teatralną dramaturgią i iluzjonistycz-
ną scenografią.

Na tym wszystkim nie wyczerpywało się zainte-
resowanie konstruktywistów fotografią. Dzięki 
nim technika ta wkroczyła do plastyki w  po-
staci surowca grafiki użytkowej. W Weima-
rze, Berlinie, Moskwie i Witebsku studiowano 
możliwości przetwarzania i montażu materiału 
fotograficznego, kojarzenia go z układami wy-
stawiennictwa, typografii, plakatu. Szczególnie 
doniosłą rolę odegrał konstruktywizm w dzie-
dzinie fotomontażu, dał mu uzasadnienie teo-
retyczne, wynalazł dla niego nowe zastosowa-
nia, nową skalę. 

Tak oto na każdym kroku dbano o wzajemną 
przydatność pokrewnych dyscyplin artystycz-
nych, o wyzyskiwanie walorów jednej z nich 
w zakresie innej. Stąd więc bierze się początek 
licznych wcieleń fotografii, których jesteśmy 
świadkami obecnie. Jej trzy główne wcielenia 
będą tematem dalszych naszych rozważań. Są 
to: fotografia „pracowniana”, traktowana jako 
studium formy, fotografia — serwis w praktyce 
plastyka-użytkowca, wreszcie fotografia „go-
towa” — dokumentalna, prasowa i amatorska. 
Każda z tych dziedzin fotografii, luźno zwią-
zana z pozostałymi, jednocześnie rozszerza 
możliwości warsztatu, przy czym usługi, jakie 
sobie wzajemnie świadczą, nie ograniczają się 
do zagadnień technicznych. 

Fotografia „pracowniana” pozwala wysuwać na 
pierwszy plan problemy dotyczące granic ule-
głości tworzywa światłoczułego wobec zamie-
rzeń twórcy, a więc antynomię pomiędzy opor-
nością autonomicznych procesów a koncepcją 
plastyczną, która ma nimi pokierować. Druga 
z  wymienionych typów fotografii, użytkowa, 
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Informacje o warsztatach:

www: warsztaty-fotograficzne.org
e-mail: artur@warsztaty-fotograficzne.org

tel.: 501 865 008 lub 601 928 339

adres: ul. Drzymały 9/6
Katowice

warsztaty fotograficzne
Nowa edycja warsztatów startuje już w październiku!

Szczegółowe informacje znajdziesz na naszej stronie i blogu.

Nie widziałem lepszych warsztatów
— Louis Braille
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