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1. REKONSTRUKCJA PROBLEMU I WSTČPNA PREZENTACJA
DZIEâ FILMOWYCH
W projekcie „Niewidzialnego miasta” punktem wyjĤcia i gãównym materiaãem do analiz sĈ fotografie. Wykorzystanie filmu pojawião sič dopiero
na dalszym etapie badaę i byão pomyĤlane jako dopeãnienie statycznego
materiaãu wizualnego, jego analizy oraz wywiadów z miejskimi twórcami.
To wãaĤnie ci ostatni byli typowani przez lokalne zespoãy do bycia bohaterami krčconych filmów. Kryterium wyboru stanowiã ich wysoki stopieę
zaangaİowania w realizacjč oddolnych dziaãaę i znaczenie, jakie miaãy one
dla lokalnej spoãecznoĤci. Filmy takie, które – jak je opisuje w ankiecie jeden
z badaczy realizujĈcych projekt – miaãy byþ w zamierzeniu „zwizualizowanym wywiadem z twórcĈ nm, który osadza bohatera i to, co on robi, w szerokim, lokalnym kontekĤcie”1, zrobiono cztery. Czas trwania gotowych po
zmontowaniu dzieã wynosi mičdzy 8 a 11 minut. SĈ to wičc filmy krótko________________
1
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metraİowe. Kaİdy z nich ukazuje konkretny aspekt „niewidzialnego miasta” w innej miejscowoĤci: Pewnie dlatego rosnĈ we Wrocãawiu, Dobre chčci
w âodzi, Nic mi nie zaszkodzi w Toruniu oraz Zapraszamy ponownie w Poznaniu. Ich twórcy deklarujĈ, İe nie kierowali sič podczas krčcenia İadnymi
z góry wzičtymi wzorami ani nie zakãadali İadnego konkretnego odbiorcy,
przyjmujĈc, iİ filmy bčdĈ prezentowane w róİnych miejscach dla bardzo
róİnej widowni. GãównĈ przyczynĈ sičgničcia po kamerč byão dla twórców
przekonanie o istotnej roli uzupeãniajĈcej peãnionej przez obraz filmowy
w stosunku do wczeĤniej zebranych fotografii: „Film jest wyjĈtkowo uİytecznym typem reprezentacji, pozwalajĈcym na pokazywanie tego, czego
nie pokazujĈ zdjčcia – emocji, ludzkiej zãoİonoĤci, kontekstu dziaãania”2.
Oprócz wyİej wymienionych filmów na potrzeby projektu nakrčcone
zostaãy bardzo krótkie, cztery kilkudziesičciosekundowe ujčcia przedstawiajĈce panoramy miejsc objčtych badaniem (Warszawa, Toruę, Poznaę, âódĮ).
Zamieszczono je na jednej ze stron internetowych projektu „Niewidzialne
miasto”3, gdzie peãniĈ rolč ilustracyjnĈ, pozwalajĈcĈ wyrobiþ sobie oglĈd
przestrzeni, a takİe doĤwiadczyþ jej poprzez wraİenia audialne. Trudno
nawet nazwaþ te ujčcia filmami – do ich okreĤlenia najlepiej nadaje sič termin kinogram, kojarzony z „krótkimi notatkami filmowymi, rejestracjĈ
fragmentów procesów, bardzo przydatnĈ, szczególnie w dydaktyce”4.
Ostatnim z filmów, które do tej pory zostaãy zrealizowane w ramach
„Niewidzialnego miasta”, jest dzieão autorstwa Waldemara Rapiora zatytuãowane Metafory niewidzialnoĤci. Jest to zmontowany film skãadajĈcy sič
z wypowiedzi poznaęskich socjologów, którzy uczestniczĈ w omawianym
projekcie. Ich uwagi dotyczĈce pojčcia niewidzialnoĤci i samego procesu
badawczego sĈ ilustrowane zdjčciami z bazy „Niewidzialnego miasta”.
Film ten posiada istotne pokãady autorefleksji i jest próbĈ przyjrzenia sič
myĤleniu samych badaczy o fenomenie „niewidzialnego miasta” i sposobach jego eksplorowania. Pičþ wystčpujĈcych osób moİna uznaþ za pewnĈ
reprezentacjč caãej grupy naukowców zajmujĈcych sič projektem, a ich przemyĤlenia za rodzaj manifestu badawczego, który odkrywa intencje metodologiczne i interpretacyjne.

2. FILM W BADANIACH NAUKOWYCH
Historia uİycia filmu w nauce jest tak stara jak sam film, a dokãadniej
mówiĈc, jak jego protoplaĤci, bowiem juİ w roku 1874 Pierre J.C. Janssen za
________________

Ibidem.
www.nmbadania.info [dostčp: 28.01.2014].
4 J. Jacoby, Reİyseria filmu amatorskiego. Film naukowy, Warszawa 1971, s. 11.

2

3

Zastosowanie filmu w projekcie „Niewidzialne miasto”

351

pomocĈ wynalezionego przez siebie rewolweru fotograficznego utrwaliã
przejĤcie planety Wenus przed tarczĈ sãonecznĈ, cztery lata póĮniej Eadweard Muybridge (zwiĈzany z Uniwersytetem Pensylwanii) wykonuje
pierwsze udokumentowane zdjčcia seryjne konia w ruchu, zaĤ w roku 1882
Étienne-Jules Marey (czãonek Francuskiej Akademii Nauk) stworzyã strzelbč fotograficznĈ, za pomocĈ której wykonywaã chronofotografie ludzi
i zwierzĈt. Wreszcie w roku 1895 bracia Auguste i Louis Lumière skãadajĈ
podanie o patent na kinematograf i zaczynajĈ krčciþ pierwsze filmy. UrzĈdzenie to traktowali oni jako narzčdzie naukowe, dlatego teİ podjčli decyzjč, by nie sprzedawaþ licencji na nie Georges’owi Méliès’owi, który chciaã
je wykorzystaþ do krčcenia filmów z pogranicza fantastyki.
Juİ zatem od poczĈtku swego istnienia film byã uİywany w celach naukowych. Mičdzynarodowe Stowarzyszenie Filmu Naukowego podzielião
filmy na trzy gatunki: fabularne, dokumentalne i naukowe5. Te ostatnie
zdefiniowaão jako „utwór opracowany i zrealizowany dla zdokumentowania lub przekazania pojčþ, zwiĈzanych z rozwojem, pogãčbianiem i rozpowszechnianiem wiedzy i umiejčtnoĤci”6. Z kolei filmy naukowe zostaãy
podzielone na badawcze, dydaktyczne i popularnonaukowe. Te pierwsze
skierowane sĈ do odbiorców bčdĈcych specjalistami w danej dziedzinie,
a kamera traktowana jest jako narzčdzie badawcze w rčkach przedstawiciela nauki. Filmy takie czčsto majĈ postaþ surowego materiaãu (w takim wypadku mówimy o dokumentacji badawczej), mogĈ jednak równieİ zawieraþ
elementy dydaktyczne (wtedy mamy do czynienia z filmem badawczodydaktycznym), bĈdĮ teİ byþ „filmem caãoĤciowym referujĈcym caãoĤþ badaę z uİyciem kamery filmowej wedãug okreĤlonej koncepcji autora”7 (film
badawczo-koncepcyjny). Drugi rodzaj filmu naukowego to film dydaktyczny, który przeznaczony jest dla konkretnej grupy odbiorców i ma za zadanie
pomóc w procesie nauczania na róİnych jego stopniach (od szkóã podstawowych po szkoãy wyİsze). Jako szczególne gatunki filmu dydaktycznego Jacoby wymienia film instruktaİowy oraz film informacyjno-propagandowy8.
Wreszcie trzecim rodzajem filmu naukowego jest film popularnonaukowy,
a wičc skierowany do odbiorcy masowego i majĈcy za zadanie propagowanie wiedzy. DziĤ tego rodzaju filmy pojawiajĈ sič najczčĤciej w telewizji.
Bogata literatura, zarówno polskojčzyczna, jak i obca, zaĤwiadcza, İe
wičkszoĤþ filmów naukowych powstaãa w obszarze nauk przyrodniczych.
________________
5 Do tego podziaãu moİna mieþ zastrzeİenia, gdyİ niekiedy film naukowy traktuje sič jako pewnĈ odmianč filmu dokumentalnego, a nie osobny gatunek.
6 Za: L. DĈbrowski, KorzyĤci z filmu naukowego, „Film Naukowy” 1996, nr 1-2, s. 41.
7 W. Strykowski, Wymagania stawiane filmowi naukowo-badawczemu, „Film Naukowy” 1977,
nr 1-2, s. 28.
8 J. Jacoby, op. cit., s. 17-20.
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Fenomenem, jeĤli chodzi o nauki humanistyczne, moİe byþ film etnograficzny, którego poczĈtki sičgajĈ juİ roku 1895 (chronofotografie autorstwa
Félixa-Louisa Regnaulta przedstawiajĈce kobietč z plemienia Wolof lepiĈcĈ
garnek). Rozwija sič on nieprzerwanie od koęca XIX wieku aİ po dzieę
dzisiejszy, wpãywajĈc twórczo na zastosowanie filmu w innych naukach
spoãecznych, m.in. w socjologii. KonfrontujĈc pojčcie filmu naukowego
z etnograficznym, trzeba stwierdziþ, iİ ten drugi wystčpuje w takich samych
odmianach jak pierwszy.
Przedstawiony wyİej podziaã filmu naukowego opiera sič na odniesieniu do treĤci, formy, zamierzonych celów i zakãadanej grupy docelowej. Na
podobnych kryteriach oparta jest charakterystyka filmu etnograficznego
poczyniona przez Petera Iana Crawforda9. Wyróİnia on siedem rodzajów
tegoİ filmu. Pierwszym z nich jest etnograficzny footage, czyli surowy, niezmontowany materiaã sãuİĈcy do celów badawczych. Stanowi on oczywiĤcie równieİ punkt wyjĤcia do dalszej obróbki prowadzĈcej do uzyskania
zmontowanej, ustrukturyzowanej wypowiedzi. Drugi to film badawczy,
który jest specjalistycznĈ, zmontowanĈ wypowiedziĈ naukowĈ przeznaczonĈ dla odbiorców ze Ĥwiata akademickiego. Trzecim jest etnograficzny
dokument, skierowany juİ do szerokiej widowni – moİna go zaliczyþ do
filmu dokumentalnego. Czwarty rodzaj to etnograficzny dokument telewizyjny. Jego specyfikĈ jest to, İe robiony jest dla telewizji i czčsto przez konkretnĈ stacjč telewizyjnĈ. Jako piĈty rodzaj Crawford wymienia film edukacyjny i informacyjny – jego celem jest edukacja odnoszĈca sič zarówno do
szkóã na róİnych poziomach, jak i do szerszej widowni. Szóstym rodzajem
filmu etnograficznego sĈ wszelkiego rodzaju filmy niefikcjonalne, w których moİna znaleĮþ treĤþ antropologicznĈ (kroniki filmowe, reportaİe, filmy podróİnicze itd.). Ostatnim rodzajem sĈ filmy fikcjonalne i dokumenty
fabularyzowane ze wzglčdu na pojawiajĈce sič w nich wĈtki, którymi równieİ zajmuje sič antropologia. Granice dzielĈce poszczególne kategorie, jak
dodaje Crawford, sĈ pãynne, natomiast kaİdy film moİe naleİeþ do wičcej
niİ jednej kategorii.
Do koncepcji Crawforda nawiĈzuje wprost wspóãczesny socjolog uİywajĈcy w swojej pracy filmu – Radhamany Sooryamoorthy. Posãuguje sič
on pojčciem filmu badawczego, który uwaİa za odrčbny gatunek – inny,
ze wzglčdu na bardziej dowolnĈ strukturč, niİ film dokumentalny. CharakteryzujĈc film badawczy, twierdzi, İe „moİe byþ poĤwičcony jakiemuĤ
problemowi badawczemu albo teİ stanowiþ czčĤþ projektu, o którego
przedmiocie badacz posiada solidnĈ wiedzč. O wiele czčĤciej jednak filmy
________________
9 P.I. Crawford, Film as Discourse: The Invention of Anthropological Realities, [w:] Film as Ethnography, eds P.I. Crawford, D. Turton, Manchester 1993, s. 74.
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badawcze sĈ naturalnym efektem badaę, czerpiĈc z nich zarówno fabuãč,
jak i aktorów. Znaczna czčĤþ zgromadzonego materiaãu przybierze pewnie
postaþ wywiadów z badanymi, którzy dostarczajĈ empirycznych informacji
z pierwszej rčki. Taki film nie wymaga szczegóãowego scenariusza – narracja wyãania sič spontanicznie z surowego materiaãu filmowego, zarejestrowanego przez badacza-filmowca na potrzeby badaę”10. ZaletĈ filmów
badawczych jest rozszerzanie zakresu wiedzy w danej dziedzinie nauki,
a takİe dodawanie do wyników badaę prowadzonych przez danego naukowca nowej wartoĤci w postaci przedstawieę wizualnych. Poza tym do ich
tworzenia nie potrzeba wielkich nakãadów finansowych oraz duİej ekipy
filmowej. Moİe je robiþ nawet sam badacz wyposaİony w kamerč wideo.
MówiĈc o zastosowaniu filmu w socjologii, trzeba wspomnieþ jeszcze
o pojčciu filmu socjologicznego, którego definicje bčdĈ z pewnoĤciĈ w jakiĤ
sposób nawiĈzywaþ do filmu etnograficznego jako jednego z poprzedników
filmu socjologicznego. Na ten ostatni moİna patrzeþ przez pryzmat dwóch
skrajnych biegunów, pomičdzy którymi moİliwe sĈ róİne poĤrednie definicje. Owo kontinuum nawiĈzuje w jakiĤ sposób do charakterystyki filmu
etnograficznego Crawforda. Zatem na pierwszym z biegunów sytuujĈ sič
szerokie okreĤlenia filmu socjologicznego, mówiĈce, İe moİe nim byþ kaİdy film w zaleİnoĤci od potrzeb badacza, który go za taki uzna. OkreĤlenie
to nawiĈzuje do szerokiej definicji filmu etnograficznego Sola Wortha, którĈ
Eva Hohenberger nazywa antydefinicjĈ11. Na drugim biegunie bčdzie sič
sytuowaþ utoİsamienie filmu socjologicznego z surowym materiaãem pozyskanym w procesie badawczym, który nie zostaã jeszcze w İaden sposób
poddany obróbce. Obie te skrajne definicje sĈ doĤþ maão uİyteczne w sensie
poznawczym, stĈd proponujč okreĤliþ film socjologiczny jako „autonomicznĈ pracč naukowĈ, analizujĈcĈ rzeczywistoĤþ spoãecznĈ na bazie wiedzy
socjologicznej. Praca ta jest wypowiedziĈ ustrukturyzowanĈ, zinterpretowanĈ i zmontowanĈ”12. Tak wičc film socjologiczny rozumiem jako wypowiedĮ
naukowĈ, która w swej formie oczywiĤcie róİni sič od prac posãugujĈcych
sič jčzykiem pisanym, jednak jej wartoĤþ poznawcza powinna stawiaþ jĈ na
równi z tradycyjnymi tekstami socjologicznymi. Do gãównych jego cech
zaliczam: temat (spoãeczny), posiadanie przez twórców kompetencji socjologicznej oraz technicznej, odpowiednioĤþ ujčþ, dĮwičku, komentarza i tematu, ujawnianie kontekstu oraz zakãóceę zachowaę filmowanych osób,
________________
10 R. Sooryamoorthy, Kulisy krčcenia filmów badawczych w socjologii, [w:] Badania wizualne
w dziaãaniu. Antologia tekstów, red. M. FrĈckowiak, K. Olechnicki, Warszawa 2011, s. 181-182.
11 E. Hohenberger, Die Wirklichkeit des Films. Dokumentarfilm – Ethnographischer Film – Jean
Rouch, Hildesheim-Zürich-New York 1988, s. 139.
12 J. Kaczmarek, Film socjologiczny w socjologii wizualnej, [w:] Do zobaczenia. Socjologia wizualna w praktyce badawczej, red. J. Kaczmarek, Poznaę 2008, s. 170.
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wyjaĤnianie przerw czasowych podczas krčcenia i w ciĈgãoĤci scen, unikanie inscenizacji oraz dopuszczenie do peãnej ekspresji i peãnych wypowiedzi
osób filmowanych13.
WaİnĈ kwestiĈ, jaka pojawia sič przy okazji krčcenia filmów etnograficznych czy socjologicznych, jest problem obecnoĤci kamery i osób filmujĈcych wraz z badaczem oraz ich wpãywu na filmowane osoby. IstniejĈ w tym
zakresie dwa stanowiska twórców. Pierwsze mówi o tym, İe ów wpãyw
trzeba minimalizowaþ, gdyİ ludzie, których sič filmuje, nie zachowujĈ sič
przed kamerĈ naturalnie. Drugie stanowisko podkreĤla z kolei pozytywnĈ
rolč kamery w procesie filmowania (moİe byþ ona katalizatorem wypowiedzi i dziaãaę ludzi filmowanych) i to, İe od jej obecnoĤci nie moİna uciec ani
jej przemilczeþ, lecz trzeba wprzčgnĈþ jĈ w proces badawczy. KonsekwencjĈ tych dwóch rodzajów podejĤþ sĈ dwa rodzaje filmów, które David
McDougall okreĤla jako filmy obserwujĈce i partycypujĈce14. Natomiast
Helen Lomax i Neil Casey stwierdzajĈ wprost, İe „proces gromadzenia
danych pomaga w spoãecznym konstruowaniu i produkowaniu danych,
które zostaãy zebrane”15. ģwiadome zatem posãugiwanie sič kamerĈ wĤród
filmowanej grupy moİe pomóc w uzyskaniu danych, których nie moİna by
byão uzyskaþ w przypadku dystansowania sič od osób filmowanych.
Z kolei wedãug Hansa-Joachima Koloßa film etnologiczny16 moİe albo
peãniþ funkcjč Ĥrodka dokumentacji, albo stanowiþ metodč badawczĈ17.
W pierwszym przypadku film dokumentuje pewien obszar rzeczywistoĤci
znany juİ badaczowi, jest zapisem zdarzeę majĈcych miejsce w danej spoãecznoĤci i moİe sãuİyþ jako materiaã dydaktyczny bĈdĮ dowód na prawdziwoĤþ jakiejĤ koncepcji czy teorii. W drugim przypadku „nagrywany jest
materiaã filmowy z wydarzeę wczeĤniej niespodziewanych. WãaĤciwe tworzenie teorii odbywa sič tutaj raczej po nakrčceniu filmu. Badacz wykorzystuje filmowe moİliwoĤci caãoĤciowego nagrania i odtwarzania, aİeby móc
przeanalizowaþ «nieznane» wydarzenie – uİywa on filmu jako metody badawczej”18. Wykorzystanie filmu i jego analiza moİe wičc tutaj skutkowaþ
________________

Wičcej na temat cech filmu socjologicznego zob. ibidem, s. 172-173.
Zob. R. Schändlinger, Erfahrungsbilder: visuelle Soziologie und dokumentarischer Film, Konstanz 1998, s. 88-102.
15 N. Lomax, N. Casey, Recording Social Life: Reflexivity and Video Methodology, „Sociological Research Online” 1998, no. 2/3, http://www.socresonline.org.uk3/2/1.html [dostčp:
28.01.2014].
16 Koloß nie posãuguje sič pojčciem filmu etnograficznego, lecz etnologicznego.
17 Zob. H.-J. Koloß, Der ethnologische Film als Dokumentationsmittel und Forschungsmethode.
Ein Beitrag zur anthropologischen Methodik, „Tribus” 1973, Nr. 22; idem, The ethnological Film
as a Medium of Documentation and as a Method of Research, [w:] Methodology in Anthropological Filmmaking: Papers of the IUAES Intercongress Amsterdam 1981, eds N.C.R. Bogaart,
H.W.E.R. Ketelaar, Göttingen 1983.
18 H.-J. Koloß, Der ethnologische Film…, s. 27.
13
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stworzeniem nowej koncepcji bĈdĮ teorii. Koloß w swoich artykuãach pisaã
z punktu widzenia antropologa o filmie etnologicznym, natomiast jego
uwagi mogĈ równie dobrze dotyczyþ filmu socjologicznego.
PodsumowujĈc rozwaİania nad uİyciem filmu w nauce i przenoszĈc je
szczególnie na obszar socjologii, moİna wskazaþ 10 sposobów ich zastosowania. Po pierwsze, film moİna wykorzystywaþ jako materiaã zastany do
analiz socjologicznych. Takie analizy odnajdujemy chociaİby w klasycznej
socjologii filmu czy we wspóãczesnych badaniach socjologów wizualnych.
Materiaãami do nich mogĈ byĤ tutaj bardzo róİnorodne filmy, np. fabularne, programy telewizyjne, prywatne nagrania z wesel itd. Po drugie, materiaã filmowy moİna specjalnie tworzyþ do celów badawczych. TwórcĈ moİe
byþ sam socjolog bĈdĮ teİ, na jego polecenie, osoby badane. Przykãadem
takich badaę sĈ coraz bardziej dziĤ popularne Workplace Studies, czyli analiza materiaãu nagranego przez naukowców w miejscach pracy ludzi róİnych zawodów. Trzecim sposobem uİycia filmów w socjologii jest stworzenie autonomicznej wypowiedzi naukowej, czyli filmu socjologicznego, co
zostaão opisane wyİej. Czwarty sposób to uİywanie filmów w celach dydaktycznych i ilustracyjnych, a wičc prezentowanie ich podczas wykãadów,
na pokazach bĈdĮ w publikacjach tradycyjnych tudzieİ online. Po piĈte,
filmów uİywa sič jako stymulatorów w wywiadach. Obecnie w socjologii
wizualnej waİne miejsce zajmuje wywiad z uİyciem zdjčþ (photo-elicitation
interview), natomiast coraz czčĤciej podejmowane sĈ równieİ próby wywiadów z uİyciem filmu. Szóstym sposobem uİycia filmu w socjologii jest potraktowanie go jako narzčdzia interwencji spoãecznej. Przykãadem moİe byþ
tutaj wideorzecznictwo stosowane w róİnych kampaniach. Po siódme,
waİne jest tworzenie archiwów i baz danych z materiaãów pozyskanych
bĈdĮ nakrčconych przez badaczy, co jest szczególnie istotne w dzisiejszym
Ĥwiecie. Ósmym sposobem uİycia filmów sĈ tzw. praktyki okoãofilmowe,
czyli Ĥledzenie tego, co dzieje sič wokóã samego filmowania. Zwraca sič
tutaj uwagč na sposoby uİycia sprzčtu, rozmowy o krčceniu, porady dotyczĈce robienia filmów itd. W centrum nie znajduje sič wičc film, ale to, co
dzieje sič wokóã niego. Po dziewiĈte, trzeba zauwaİyþ, İe pozyskiwanie
danych za pomocĈ filmu (bĈdĮ wideo) jest juİ pewnym procesem spoãecznym, który moİe nawet generowaþ te dane. O tym równieİ wspomniano
wczeĤniej. Wreszcie dziesiĈty sposób na uİycie filmów w socjologii to krčcenie ich w celach popularyzatorskich i promocyjnych. Szczególnie dziĤ,
gdy odnotowuje sič spadek zainteresowania studiami socjologicznymi,
waİnym zadaniem staje sič zachčcanie mãodych ludzi do podjčcia nauki na
tym kierunku, a taka zachčta moİe zostaþ wyraİona poprzez medium, jakim jest film.

356

Jerzy Kaczmarek

3. MIEJSCE FILMÓW W PROJEKCIE
ZastanawiajĈc sič nad powodem wykorzystywania obrazów przez socjologów w ich badaniach, Marcus Banks w swojej ksiĈİce Materiaãy wizualne w badaniach jakoĤciowych stwierdza, İe „ich analiza lub choþby samo ich
wãĈczenie w proces tworzenia i zbierania danych moİe pozwoliþ na tego
rodzaju wglĈd w spoãeczeęstwo, jakiego nie da sič osiĈgnĈþ za pomocĈ
İadnych innych narzčdzi”19. W innym zaĤ miejscu pisze, iİ film i fotografia
„umoİliwiajĈ taki wglĈd w przedmiot badania, którego sãowa nie sĈ w stanie zapewniþ”20. Te twierdzenia w przypadku projektu „Niewidzialne miasto” nabierajĈ podwójnego znaczenia. Po pierwsze, rzeczywiĤcie materiaãy
wizualne dajĈ takie moİliwoĤci poznawcze, jakich inne dostarczyþ nie mogĈ. Po drugie, moİna stwierdziþ, analogicznie, İe wĤród materiaãów wizualnych film umoİliwia taki wglĈd w przedmiot badania, którego fotografia nie jest
w stanie zapewniþ. Tč samĈ zresztĈ intuicjč wyraziã jeden z twórców filmów
„Niewidzialnego miasta”, który, w cytowanym juİ wczeĤniej zdaniu,
stwierdziã, İe film pokazuje to, „czego nie pokazujĈ zdjčcia”21. Ma to oczywiĤcie przede wszystkim zwiĈzek z tym, iİ film z jednej strony prezentuje
rzeczywiste dziaãania odbywajĈce sič w ruchu i pozwala ukazaþ zaleİnoĤci
czasowe mičdzy wydarzeniami, z drugiej zaĤ strony jest przekazem audiowizualnym, a wičc dopeãnionym o dĮwički i sãowo mówione. Spójrzmy
zatem, jakich nowych rzeczy dowiadujemy sič z prezentowanych filmów,
a czego nie ma w fotografiach.
Filmy Pewnie dlatego rosnĈ, Dobre chčci, Nic mi nie zaszkodzi oraz Zapraszamy
ponownie to dzieãa zrobione w konwencji gadajĈcych gãów – w kaİdym z nich
pojawia sič bohater opowiadajĈcy w swoim naturalnym Ĥrodowisku o dziaãaniach zdefiniowanych przez badaczy jako typowe dla „niewidzialnego
miasta”. Owe opowieĤci stanowiĈ centralny element tych filmów. RównoczeĤnie pojawiajĈ sič ujčcia prezentujĈce konkretny przypadek bčdĈcy rezultatem oddolnej aktywnoĤci.
Pewnie dlatego rosnĈ to film przedstawiajĈcy ogród w cieniu blokowiska
w dzielnicy Wrocãaw-Krzyki, który zostaã zaãoİony w latach 1991-1992
przez mieszkaęców osiedla. O tej oddolnej inicjatywie, trwajĈcej juİ od
dwudziestu lat, opowiada jeden z jej pomysãodawców, który, jak twierdzi,
wiosnĈ i latem poĤwičca na pielčgnowanie ogrodu Ĥrednio cztery godziny
dziennie. Efekty owej pracy widaþ na filmie w postaci chociaİby fantazyjnie
uãoİonych i poprzycinanych drzew i krzewów. Drugim z filmów jest dzieão
Dobre chčci, w którym wypowiada sič jeden z inicjatorów zagospodarowa________________
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nia podwórka przy starej kamienicy w centrum âodzi. CzčĤþ terenu wãasnymi siãami ogrodzono drewnianymi barierami, ustawiono stóã, ãawki
i uczyniono coĤ, co narrator okreĤla relaksem dla lokatorów. Latem robi sič
tam grilla, dzieci czčsto odrabiajĈ lekcje, zaĤ zimĈ dekoruje sič choinki na
Boİe Narodzenie i zawiesza Ĥwiateãka. W filmie tym zastosowano napisy
zapowiadajĈce jego poszczególne czčĤci, które strukturyzujĈ caãoĤþ i stanowiĈ podstawowe punkty odniesienia dla wypowiedzi sfilmowanego mčİczyzny (Dlaczego?; Jak to powstaão?; Dla kogo to jest?; Moja âódĮ; Dobre İycie;
Marzenia). Trzeci film to Nic mi nie zaszkodzi, w którym wãaĤcicielka Drink-Baru „Juter” znajdujĈcego sič na peryferiach Torunia opowiada o swoim
İyciu, swojej dzielnicy i lokalu, który sama prowadzi. Jego specyfikĈ jest
rodzinna atmosfera panujĈca wĤród klientów i bogaty wystrój wnčtrza oraz
zewnčtrznego ogródka (wszelkiego rodzaju bibeloty, ogrodowe krasnale,
figury róİnych zwierzĈt, lampy naftowe, bogata roĤlinnoĤþ itd.). Wreszcie
czwartym filmem jest Zapraszamy ponownie – obraz traktujĈcy o zakãadzie
szewskim usytuowanym na poznaęskich Jeİycach, którego specyfikč stanowiĈ wãasnej roboty İoãnierzyki oraz stare buty ozdabiajĈce i reklamujĈce
warsztat. O swoim İyciu i historii zakãadu opowiada jego wãaĤciciel.
Przedstawione powyİej filmy sĈ rozmowami z osobami tworzĈcymi fenomen „niewidzialnego miasta”. Dwa z nich przedstawiajĈ pasjonatów,
którzy angaİujĈ sič na rzecz swojej spoãecznoĤci bezinteresownie, natomiast
w dwóch pozostaãych aktywnoĤþ bohaterów jest jednoczeĤnie ich pracĈ
zarobkowĈ. Tym, co ãĈczy te cztery postacie jest chčþ upičkszania swojego
otoczenia i ksztaãtowania go w taki sposób, aİeby mogli z niego korzystaþ
inni. IstotnĈ funkcjĈ tych dziaãaę, którĈ moİna odczytaþ przede wszystkim
z filmów, jest tworzenie wičzi w Ĥrodowisku, a takİe przyciĈganie do niego
osób z zewnĈtrz. Bohater Pewnie dlatego rosnĈ w jednoznaczny sposób owĈ
funkcjč charakteryzuje: „PracujĈc przy tym ogrodzie bardzo czčsto nawiĈzujč kontakty z róİnymi ludĮmi. Juİ mamy wielu znajomych, którzy spacerujĈ tutaj, albo nawet specjalnie przyjeİdİajĈ. […] Nie ma takiego dnia, kiedy bym pracowaã i nie nawiĈzywaã z kimĤ kontaktu bliİszego lub dalszego,
albo sĈ to dziaãkowicze, albo sĈ to ludzie prywatni, albo nawet przyjeİdİajĈ
z innego miasta. Byãy nawet przypadki, İe gdzieĤ tam jakaĤ wycieczka tutaj
przyjechaãa. No wičc jest bardzo duİe zainteresowanie. No i to troszeczkč
podbudowuje jednak, İe jest sens robienia tego wszystkiego, İe warto po
prostu robiþ coĤ ciekawego i takiego, co moİe sič ewentualnie ludziom podobaþ”. WaİnĈ pobudkĈ do dziaãania jest zatem równieİ pozytywny odbiór
przez ludzi, do których owo dziaãanie jest skierowane. Ich odzew równoczeĤnie je usensownia. Podobnie jest w przypadku obrazu Dobre chčci, gdzie
wypowiadajĈca sič osoba podkreĤla, İe zagospodarowane podwórko ma
sãuİyþ lokatorom, aby sič dobrze u siebie czuli i mogli mião i w towarzy-
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stwie innych spčdzaþ czas na zewnĈtrz, a nie tylko siedzieþ w czterech
Ĥcianach. Pojawia sič nawet zdanie doĤþ mocno akcentujĈce odniesienie do
wãasnej grupy: „To jest tylko dla naszego podwórka”. Podobnie jest
w dwóch pozostaãych filmach, których bohaterowie prowadzĈ swoje
punkty usãugowo-handlowe, a jednoczeĤnie sĈ bardzo zwiĈzani ze swymi
klientami. Szczególnie wãaĤcicielka baru ma wĤród klientów swoich sĈsiadów, którzy nawet pomagajĈ jej w róİnych pracach. Poza tym udostčpnia
lokal na organizowanie róİnych rodzinnych uroczystoĤci (chrzciny, wesela,
jubileusze zawarcia zwiĈzków maãİeęskich).
Charakterystyczne dla dziaãaę kaİdej z przedstawionych w filmach
osób sĈ pasja i zaangaİowanie w to, co robiĈ. Dotyczy to nie tylko tych, dla
których te dziaãania nie majĈ charakteru zarobkowego, co moİe wydawaþ
sič oczywiste, ale równieİ zarabiajĈcych w ten sposób na İycie. Szewc
z filmu Zapraszamy ponownie mówi o swoim fachu tak: „Trafiãem idealnie
w ten zawód. Lubič wykonywaþ to, co robič, i po prostu nie nudzi mnie to.
Po prostu robič to z przyjemnoĤciĈ”. Natomiast bohaterka filmu Nic mi nie
zaszkodzi opisuje swojĈ pasjč, jakĈ jest praca, i istotnĈ wartoĤþ kontaktów
z ludĮmi: „Ja lubič pracowaþ. Ja jestem dwadzieĤcia lat bez jednego dnia
urlopu. Miaãam tylko jeden raz przez dwadzieĤcia lat miesiĈc chorobowego,
gdzie miaãam operacjč na İylaki. A tak jestem ĤwiĈtek, piĈtek, sobota i niedziela sama. Codziennie. Ale zawsze ten kontakt z ludĮmi to jest najwaİniejszy, bo jakby tak czãowiek miaã siedzieþ sam w domu, to jest przykre,
bo ani sič do nikogo nie odezwaþ, ani nic, a tak to przyjdzie sič, porozmawia sič”.
Omawiane powyİej filmy stanowiĈ waİny materiaã w myĤleniu o „niewidzialnym mieĤcie”, a takİe impuls do formuãowania pytaę o to, czym tak
naprawdč „niewidzialne miasto” jest, jak moİna je scharakteryzowaþ i co
tak naprawdč sĈdzĈ o swoich dziaãaniach ci, których naukowcy nazwali
jego twórcami. PierwszĈ rzeczĈ, jaka w formie wizualnej narzuca sič widzowi, sĈ oddolne dziaãania ludzi, a ĤciĤlej mówiĈc, efekty tych dziaãaę
w postaci róİnego rodzaju ozdób, rzeĮb czy fantazyjnie wymodelowanych
roĤlin. TwórczoĤþ taka moİe zaskakiwaþ poprzez zastosowanĈ formč, ale
równieİ poprzez kontekst, jak to jest chociaİby w przypadku ãódzkiego
podwórka, na którym miejsce relaksu dla lokatorów nie jest samo w sobie
formĈ niezwykãĈ, ale zaskakuje dlatego, İe jest czymĤ jednostkowym w porównaniu z innymi podobnymi podwórkami. Miejsca takie wzbudzajĈ teİ
niekiedy zainteresowanie swojĈ estetykĈ nadmiaru, o czym moİna sič
przekonaþ, oglĈdajĈc wnčtrze i otoczenie baru „Juter”, których przestrzenie
wypeãnione sĈ po brzegi ozdobami, bibelotami, rzeĮbami czy roĤlinnoĤciĈ.
NiezwykãoĤþ i nadmiar to cechy definiujĈce „niewidzialne miasto” w kontekĤcie jego egzotyki i oryginalnoĤci. W kaİdym z filmów jest mowa
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o wzbudzaniu zainteresowania (wãaĤcicielka baru „Juter” stwierdza: „Wycieczek to chodzi masč”). Niewidzialne miasto ma w sobie teİ coĤ dziecičcego, coĤ, co moİna zdefiniowaþ poprzez naturalnĈ potrzebč upičkszania
otoczenia, a pewnie i zabawy. Nic dziwnego, İe bohaterka Nic mi nie zaszkodzi, opisujĈc odwiedzajĈcych, konstatuje, İe „Najbardziej to sič dzieci cieszĈ”. IstotnĈ cechĈ wytworów „niewidzialnego miasta” jest teİ to, iİ sĈ one
wykonywane we wãasnym zakresie, jeĤli nie caãkowicie od podstaw, to chociaİby sytuowane w oryginalnych kontekstach bricolage’u. Bohater filmu
Dobre chčci mówi, İe „to nie jest sztuka, İeby kupiþ, tylko sztuka, İeby zrobiþ samemu”. Czčsto zresztĈ przedmioty uİywane w owych dziaãaniach
pochodzĈ z rozbiórek (Dobre chčci) czy zãomowisk (Nic mi nie zaszkodzi),
a wičc sĈ tak naprawdč surowcami wtórnymi przeksztaãcanymi w procesie
kreatywnego modelowania. Innym z motywów dziaãaę twórców „niewidzialnego miasta” jest chčþ pozostawienia po sobie jakiegoĤ Ĥladu, wpisania
sič w mikrohistorič swojej lokalnej spoãecznoĤci. Mčİczyzna wypowiadajĈcy sič w Dobrych chčciach ujĈã to w prosty sposób: „Trzeba coĤ po sobie
zostawiþ”. PewnĈ formč docenienia staraę bohaterów „niewidzialnego miasta” stanowiĈ teİ nakrčcone filmy. To, İe ktoĤ zainteresowaã sič ich dziaãaniami oraz je uwieczniã, jest juİ wyrazem dostrzeİenia i uznania. Tč funkcjč
filmów wskazali równieİ ich autorzy, wypowiadajĈc sič o swoich dzieãach
w wywiadzie; jak stwierdziã jeden z nich: „Nie wiem, czy mogĈ one przynieĤþ jakieĤ korzyĤci ich bohaterom – raczej drobne lokalne satysfakcje, dowartoĤciowanie tego, co sič robi, radoĤþ z tego, İe ktoĤ to dostrzega”22. Do
podstawowych elementów dziaãaę wyãaniajĈcych sič z „niewidzialnego
miasta” naleİy to, İe tworzĈ one przestrzeę nawiĈzywania kontaktów mičdzy ludĮmi i tworzenia wičzi spoãecznych. Dzieje sič tak poprzez wspólnie
wykonywanĈ pracč, wspólny wypoczynek, a takİe poprzez przyciĈganie
osób z zewnĈtrz – chociaİby tylko jako İyczliwych widzów.
W filmach pojawiajĈ sič równieİ bardzo interesujĈce refleksje dotyczĈce
stosunku twórców „niewidzialnego miasta”, a wičc osób dziaãajĈcych w przestrzeni publicznej, do problemu ingerencji w niĈ i przeksztaãcania jej. Bohater Pewnie dlatego rosnĈ optuje za przemyĤlanym projektowaniem architektonicznym, natomiast wystčpuje przeciwko İywioãowej zabudowie, której
synonimem mogĈ byþ róİnego rodzaju osiedla deweloperskie. Jest teİ przeciwny napisom i graffiti na murach. Podobne zdanie o takich napisach ma
bohater filmu Dobre chčci: „To jest po prostu niszczenie Ĥcian”. Proponuje za
to ustawienie specjalnej Ĥciany, na której kaİdy chčtny mógãby sobie pisaþ
i malowaþ. Natomiast jeĤli chodzi o zmiany w architekturze miasta, proponuje, aby dziaãania odgórne byãy konsultowane z mieszkaęcami: „Niech sič
________________
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spytajĈ raz a porzĈdnie, co by dany mieszkaniec chciaã zmieniþ u siebie, to
by byão od razu inaczej, nie byãoby tak ponuro”. Z wypowiedzi tych widaþ,
İe „niewidzialne miasto” nie jest przez jego twórców postrzegane jako zupeãnie spontaniczne, İywioãowe dziaãanie bez İadnych reguã. įĈdzĈ nim
oczywiĤcie pewne zasady, a ich odnajdywanie stanowi istotny element pracy badawczej nad tym fenomenem.
Omawiane filmy peãniĈ jeszcze jednĈ istotnĈ funkcjč, a mianowicie stanowiĈ materiaã ilustracyjny i popularyzatorski podczas róİnych prezentacji
projektu „Niewidzialne miasto”. Jest to materiaã, który w atrakcyjnej formie
wizualnej pozwala wyjĤþ ku szerszej widowni i zainteresowaþ samym projektem bĈdĮ go dopowiedzieþ. Dzieje sič tak chociaİby podczas wystaw
prezentujĈcych zdjčcia „niewidzialnego miasta”. Przykãadem moİe byþ
pokaz filmów w trakcie wystawy Marginesy? zorganizowanej w poznaęskiej Galerii Miejskiej „Arsenaã” z okazji 7. Biennale Fotografii w dniach od
23 wrzeĤnia do 30 paĮdziernika 2011 roku. Filmy byãy prezentowane non
stop na monitorach w godzinach otwarcia wystawy, natomiast Ĥcieİkč audio moİna byão odsãuchiwaþ na zamontowanych sãuchawkach. Ruchome
obrazy i odgãosy miasta wraz z wypowiedziami bohaterów filmów pozwalaãy wyjĤþ poza same fotografie, przybliİajĈc atmosferč niewidzialnych
miejsc.
Trzeba jeszcze zastanowiþ sič, jakim rodzajem filmu naukowego sĈ prezentowane dzieãa i co je ãĈczy z wczeĤniej ukazanĈ tradycjĈ wykorzystywania filmu w nauce. Wedãug definicji filmu naukowego Mičdzynarodowego
Stowarzyszenia Filmu Naukowego opisywane filmy z projektu „Niewidzialne miasto” mieszczĈ sič w tejİe definicji, poniewaİ sĈ z pewnoĤciĈ
dzieãami dokumentujĈcymi i przekazujĈcymi pojčcia zwiĈzane z rozwojem,
pogãčbianiem i rozpowszechnianiem wiedzy i umiejčtnoĤci. Nie jest juİ jednak tak
jednoznaczne, do jakiego rodzaju filmu naukowego one naleİĈ. Takie zresztĈ byão zaãoİenie ich twórców, nieadresujĈcych swojego dzieãa do konkretnej grupy docelowej („Nie zakãadaliĤmy implikowanego odbiorcy, ale İe
filmy bčdĈ pokazywane w bardzo róİnych kontekstach”23). Jest pewnie tak,
jak podpowiada Crawford, İe kaİdy film etnograficzny moİe naleİeþ do
wičcej niİ jednej kategorii. Podobnie wičc analizowane tutaj filmy mogĈ
speãniaþ kryteria przynaleİnoĤci do kilku kategorii. W przypadku klasyfikacji Crawforda filmy o „niewidzialnym mieĤcie” bčdĈ naleİaãy do trzech
rodzajów: badawcze, dokumenty oraz edukacyjne i informacyjne. BčdĈ
zatem wykorzystywane w róİnych kontekstach – od wyspecjalizowanej
publicznoĤci naukowej aİ po masowego widza. Podobnie wedãug koncepcji
filmu badawczego Sooryamoorthy’ego omawiane filmy mogĈ byþ zaliczone
________________
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do tego gatunku, gdyİ sĈ czčĤciĈ pewnego projektu badawczego i opierajĈ
sič przede wszystkim na wywiadach. Moİna teİ patrzeþ na owe filmy
w kontekĤcie pojčcia filmu socjologicznego, a wičc jak na autonomicznĈ
wypowiedĮ naukowĈ, która speãnia wszelkie cechy jej przypisane. Trzeba
jednak dodaþ, İe wypowiedĮ ta jest w pewnym sensie anonimowa, gdyİ
w czterech wczeĤniej przedstawianych filmach nie zostaã podany ich autor
bĈdĮ autorzy, co mogãoby nawet sugerowaþ pewne dystansowanie sič twórcy od tego rodzaju wypowiedzi, która moİe aspirowaþ do wypowiedzi naukowej.
JeĤli chodzi o problem obecnoĤci kamery podczas krčcenia filmów pokazujĈcych fenomen „niewidzialnego miasta”, to trzeba stwierdziþ, İe ich
autorzy z pewnoĤciĈ reprezentujĈ model kina partycypujĈcego, a ponadto
byli Ĥwiadomi roli kamery w procesie filmowania. Sama zresztĈ przyjčta
konwencja gadajĈcych gãów wymusza owĈ partycypacjč. Równieİ w ankiecie jeden z twórców tychİe filmów wskazuje na wpãyw kamery i caãego
kontekstu filmowania na powstajĈcy film, gdyİ „filmy sĈ teİ zapisem sytuacji
filmowania, specyficznej konfiguracji sprzčtowo-ludzkiej, która w danym
momencie zaistniaãa, rejestracjĈ nie tylko tego, co mówi bohater, ale teİ
tego, co dziaão sič poza obiektywem”24. O jednoznacznej partycypacji twórców w sytuacjč filmowania i ich zaangaİowanie w kontakty z osobami
przed kamerĈ ĤwiadczĈ dalsze sãowa z ankiety, podkreĤlajĈce, İe osoby za
kamerĈ staraãy sič, by produkt finalny, czyli filmy, „nie krzywdziãy […] czy
deprecjonowaãy naszych bohaterów, ale raczej, by byãy ich İyczliwymi
rzecznikami”25. Problem pokazywania bĈdĮ niepokazywania czegoĤ w filmie to stary i obszerny temat obecny nie tylko w filmie naukowym, ale
ogólnie w filmach dokumentalnych, a takİe, choþ w mniejszym stopniu,
fikcjonalnych.
PiĈtym filmem, o którym trzeba wspomnieþ, jest dzieão Waldemara Rapiora Metafory niewidzialnoĤci. Chociaİ zastosowana przez autora konwencja
jest taka sama jak w przypadku poprzednich filmów (gadajĈce gãowy), to
film ten w istotny sposób róİni sič od wczeĤniej omawianych tym, İe wypowiadajĈ sič tutaj naukowcy, którzy badali dziaãania aktorów „niewidzialnego miasta”. Moİna zatem powiedzieþ, iİ stanowi on dopeãnienie
wczeĤniej omawianych obrazów i jest spojrzeniem z drugiej strony, a jednoczeĤnie uzewnčtrznia pewien rodzaj autorefleksji badaczy na temat samych
badaę. Pokazuje Ĥcieİki interpretacyjne i stĈd ma teİ istotne znaczenie metodologiczne. Film rozpoczyna sič napisem: „Co oznacza metafora «niewidzialnoĤþ»”?, a nastčpnie pojawiajĈ sič wystčpujĈcy w filmie uczeni i zdjčcia
________________
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z projektu. WypowiadajĈcy sič interpretujĈ pojčcie niewidzialnoĤci z jednej
strony jako coĤ celowo pomijanego w mieĤcie, odsuničtego na margines,
z drugiej zaĤ jako coĤ Ĥwiadomie ukrywanego przed oglĈdaniem. Poza tym
podkreĤla sič znaczenie wičziotwórcze owych dziaãaę oraz fakt ingerencji
w przestrzeę i jej przeksztaãcania. Naukowcy wskazujĈ teİ na problemy
interpretacyjne, to znaczy, czy nie pojawi sič tutaj nadinterpretacja, a takİe
czy bčdĈ oni w stanie spojrzeþ na „niewidzialne miasto” oczami ich twórców, a nie tylko z wãasnej perspektywy. Metafory niewidzialnoĤci to film,
w którym autor wykorzystuje zdjčcia z projektu w celu ilustracji pojawiajĈcych sič wypowiedzi i przybliİenia tego, czym „niewidzialne miasto” jest.
Podkãad dĮwičkowy stanowiĈ tutaj odgãosy ruchu ulicznego, ostry dĮwičk
karetki, Ĥpiew ptaków, co potčguje wraİenie bycia wewnĈtrz „niewidzialnego miasta” i zamienia poczucie bycia tylko obserwatorem na poczucie
bycia tym, kto uczestniczy w pokazywanej rzeczywistoĤci. Filmowi Waldemara Rapiora z pewnoĤciĈ najbliİej jest do klasycznego filmu badawczego skierowanego przede wszystkim do naukowców.
Ostanie cztery krótkie filmy, nazywane teİ, jak to juİ wczeĤniej zaznaczono, kinogramami, speãniajĈ rolč surowych notatek i materiaãu ilustracyjnego, który zostaã wykorzystany na stronach internetowych „Niewidzialnego
miasta”. Moİna go jednak wykorzystywaþ równieİ podczas wykãadów czy
w publikacjach online, bĈdĮ teİ w prezentacjach multimedialnych. Wraİenie
bycia wewnĈtrz tutaj takİe wywoãuje oryginalna Ĥcieİka dĮwičkowa.

4. PROPOZYCJE DALSZYCH BADAĘ
Materiaã filmowy zgromadzony podczas realizacji projektu „Niewidzialne miasto” – zarówno ten surowy, jak i zmontowany – moİna wykorzystaþ w toku dalszych badaę, poszerzajĈc zakres jego zastosowania. Po
pierwsze, analizie poddaþ moİna surowy materiaã, który stanowiã bazč do
stworzenia zmontowanych dzieã. Istnieje dziĤ w socjologii wiele metod analizy ruchomych obrazów i moİna je wykorzystaþ do analizy materiaãu powstaãego na potrzeby „Niewidzialnego miasta”. Byþ moİe taki materiaã
stanie sič przyczynkiem do powstania nowej teorii, a wičc bčdzie peãniã
funkcjč metody badawczej, jak pisaã Hans-Joachim Koloß. Po drugie, nakrčcone i zmontowane filmy mogĈ byþ wykorzystane przy przeprowadzaniu
za ich pomocĈ wywiadów26 – przede wszystkim z gãównymi aktorami
„niewidzialnego miasta”. Po trzecie, filmy te moİna potraktowaþ jako popularnonaukowe i za ich pomocĈ propagowaþ wiedzč socjologicznĈ na okre________________
26

O wywiadach na podstawie filmu zob. M. Banks, op. cit., s. 122-125.
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Ĥlony temat, a takİe sam projekt. Oprócz pokazów otwartych warto równieİ pomyĤleþ o dotarciu z materiaãem filmowym do stacji telewizyjnych.
Po czwarte, filmy moİna potraktowaþ jako dydaktyczne, a wičc zastosowaþ
je w procesie nauczania na wyİszych uczelniach, szczególnie w socjologii
miasta czy metodach i technikach badaę socjologicznych. Po piĈte, filmy te
moİna potraktowaþ jako elementy szerszego dyskursu spoãecznego, czy
wrčcz interwencji. Wtedy miaãyby one za zadanie inicjowanie dyskusji nad
waİnymi spoãecznie tematami, a w efekcie tego przyczynianie sič do zmiany spoãecznej. Po szóste, warto wykorzystaþ ogromnĈ bazč zdjčciowĈ
zgromadzonĈ w ramach projektu i zrobiþ film ikonograficzny27. Jest to interesujĈca metoda tworzenia filmów wykorzystana w takich klasycznych
dzieãach, jak City of Gold Colina Lowa i Wolfa Koeniga czy The Civil War
Kena Burnsa. SiódmĈ propozycjĈ moİe byþ wykorzystanie metody wideozwiedzania28, a wičc podĈİania z kamerĈ za informatorem, który opowiada
o swoim otoczeniu. Uzyskany w taki sposób materiaã moİe byþ wykorzystywany w surowej postaci bĈdĮ posãuİyþ do stworzenia zmontowanego
dzieãa. Wreszcie ostatniĈ propozycjĈ bčdzie rozdanie kamer twórcom „niewidzialnego miasta” z zadaniem filmowania swojego otoczenia i prowadzonej w nim aktywnoĤci29. Takie filmy pozwalajĈ na zmianč spojrzenia
i ukazanie, jak sami twórcy interpretujĈ swoje dziaãania. Powyİsze propozycje sĈ konkretnymi moİliwoĤciami wykorzystania filmu w projekcie
„Niewidzialne miasto”, aczkolwiek nie zamykajĈ dalszych sposobów jego
uİycia, tym bardziej İe metody wizualne w naukach spoãecznych charakteryzujĈ sič ciĈgãym rozwojem – równieİ jeİeli chodzi o wykorzystanie filmu.
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