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The starting point for the article is a comparison of two understandings of photography: one presents photography as a pure information on physical entities of stream of light, another emphasis
the importance of image in expressing of human experience. The text is parted into three sections.
In the first one, regarding to texts by Bernd Stiegler, Umberto Eco, Lev Manovich and Siegfried
Zielinski I consider the definitions of photographical archive and database. I put a thesis that
a notion of photographical archive is used for bodies of collections that contains varied kinds of
objects: images, texts and material items, while database in usually connected to digital images. The
second part presents the process of passing from data to the memory. Jean-François Lyotard’s and
Aleida Assmann’s theories on memory let me shape an idea that a narration is a tool that organizes
both an archive and database. The last part is a comparison of two artworks. I contrast Akram
Zaatari’s archival project “Twenty-Eight Nights and a Poem” to Mikoãaj Dãugosz’ “Real Photo”
installation, that uses fragments of internet database. My final thesis is that data, which are inscribed in photosensitive emulsion and stored as digital information, are equally dependent on
human narration that make a sense of it.
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„ZwiĈzany z konwencjonalnĈ fotografiĈ Ĥlad fizycznej obecnoĤci jest niesionĈ przez
promieniowanie (na ogóã Ĥwietlne) informacjĈ o trzech cechach metrycznych rzeczywistoĤci. Chodzi o kierunki, natčİenia i czčstotliwoĤci promieni. Promienie nie
przenoszĈ informacji o swojej historii. […] Po dotarciu do obiektywu i dalej do warstwy Ĥwiatãoczuãej, informacja o trzech cechach metrycznych rzeczywistoĤci zostaje
zakodowana, tworzĈc w koęcu (z nielicznymi wyjĈtkami) zapis o strukturze odczytywanej przez patrzĈcego jako perspektywa, jasnoĤþ i barwa”1.
________________
1 S. Wojnecki, Pojčcie modelu jako podstawa pojmowania fotografii, [w:] idem, Fotografia –
gwiazda podwójna kultury, Poznaę 2007, s. 229.
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Zacytowany fragment pochodzi z refleksji znakomitego poznaęskiego
artysty i teoretyka fotografii Stefana Wojneckiego. Dlaczego jednak, przedstawiajĈc refleksjč na temat zwiĈzków fotografii z bazami danych, przedstawiam tč definicjč, a nie innĈ, powiedzmy – bardziej kulturowĈ, która
zwracaãaby uwagč na aspekty mniej techniczne obrazu? Otóİ, jeĤli sičgniemy do definicji sãownikowej, przeczytamy, İe baza danych to po prostu
„program komputerowy pozwalajĈcy na przechowywanie informacji zapisanej w rekordach i jej wyszukiwanie wedãug róİnorodnych kryteriów”2.
W takiej perspektywie zarówno baza danych, jak i fotografia sĈ zbiorem
informacji, niczym wičcej. Przywoãajmy jednak inny przykãad. W berlięskim Kunst-Werke Akram Zaatari pokazaã instalacjč „Twenty-eight nights
and a poem”. Skãadaãa sič z szafki-kartoteki zawierajĈcej 28 fotografii, monitorów, na których oglĈdaliĤmy wywiady, oraz projektora kinowego wyĤwietlajĈcego film. Moİna by powiedzieþ, İe oto widzieliĤmy miniaturowĈ
bazč informacji. Jednak İeby odczytaþ jej znaczenia, naleİy znaleĮþ powiĈzania mičdzy obiektami – trzeba zbudowaþ narracjč.
JeĤli koncepcja Wojneckiego pozbawia nas zãudzeę co do tego, İe fotografia jest w istocie czymĤ wičcej niİ zapisem fizycznych danych i wszystko
poza nimi: nasza wiara w „pamičþ” fotografii, jej antropologizacja, szukanie
emocjonalnej reakcji na obraz, jest kulturowe (jak moİna by powiedzieþ –
„jest opowieĤciĈ”), to Zaatari zdaje sič reprezentowaþ stanowisko odmienne –
liczy sič tylko narracja, dane sĈ waİne, ale bez opowieĤci nic nie znaczĈ. Jak
spróbujč pokazaþ w tym tekĤcie, trudno, przyglĈdajĈc sič fotografiom, przestaþ myĤleþ o ich kulturowym wymiarze, odciĈþ ich metafizyczny wymiar.
Dzieje sič tak, İe owĈ zakodowanĈ w obrazie informacjč musimy zdekodowaþ, a by to uczyniþ, posãugujemy sič narracjami, tak samo jak wtedy, gdy
w narracjč przeobraİamy dane na temat wãasnego İycia.
W tekĤcie, odwoãujĈc sič do przykãadów wspóãczesnej praktyki artystycznej, skupič sič na trzech kwestiach – pierwsza dotyczy pytania o fotografič jako bazč danych wobec tradycyjnego ujmowania medium jako archiwum, druga odnosi sič do procesu przeobraİania danych w pamičþ,
trzecia zaĤ – do wykorzystania metafory bazy danych w pracach wybranych artystów.

1. OD FOTOGRAFICZNEGO ARCHIWUM DO BAZY DANYCH
W tradycji fotografii fotochemicznej zwykão sič mówiþ raczej o archiwum fotograficznym niİ o bazie danych, zapewne dlatego, İe uİytkowni________________
2

Sãownik wyrazów obcych. Wydanie nowe, red. E. Sobol, Warszawa 1997, s. 116.
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kom fotografii chodzião o zobaczenie w niej bardziej obrazów niİ wykresów
danych technicznych. Przypomina o tym Bernd Stiegler, który pod hasãem
„Archiwum” w swoim leksykonie metafor fotograficznych pisze, iİ baza
danych sãuİy
„archiwizowaniu Ĥwiata, zapisywaniu go z nieprzekupnĈ dokãadnoĤciĈ. Przemienia
przedmioty w obrazy i przechowuje je pod postaciĈ obrazów, które nawet po znikničciu przedmiotów poĤwiadczajĈ ich istnienie. Obrazy te gromadzone sĈ w archiwach, bibliotekach, albumach i sãuİĈ do dalekich i bliskich podróİy, w gãĈb wãasnej
historii, a takİe tej, której samemu sič nie widziaão, a to wszystko bez koniecznoĤci
opuszczania pokoju”3.

Archiwum zawieraão zatem obrazy ludzi i Ĥwiata, które sãuİyãy wyraİaniu tego, co zostaão doĤwiadczone na skórze wãasnej (jak albumy z wakacji), lub tworzeniu wyobraİeę tego, czego sič nie przeİyão (jak wtedy, gdy
oglĈda sič wizerunki miejsc, w których sič nie byão). Jednak najwičksze
archiwa zbieraãy informacje nie o natčİeniu promieni Ĥwietlnych, lecz o osobach przedstawionych na zdjčciach. Gromadzone dane powinny byþ jednak
klasyfikowane i porzĈdkowane wedãug wyznaczonych z góry kategorii, np.
przestčpcy, ofiary, chorzy. To przyporzĈdkowywanie obrazów odpowiednim klasom przypomina ukãadanie pasjansa, przekãadanie obrazów tak, by
ich rozkãad zaczĈã wyraİaþ jakiĤ sens – opowieĤþ.
Pozwolč sobie w tym miejscu na przywoãanie przykãadu literackiego:
w powieĤci Zamek krzyİujĈcych sič losów Italo Calvino opowiadaã fantastycznĈ historič4. Oto w gãčbi baĤniowego lasu staã zamek, w którym zebraão sič
grono przypadkowych podróİnych. Ci podczas wčdrówki przez las utracili
gãos i teraz, milczĈc, opowiadajĈ swoje losy, posãugujĈc sič taliĈ kart tarota.
Kaİdy z obrazów ma jednak wiele znaczeę, wičc poszczególne osoby, posãugujĈc sič tym samym zestawem kart, mówiĈ co innego. Czyİ nie dzieje
sič tak równieİ z archiwami fotograficznymi? Zdjčcia pacjentek dr. Charcota w Salpêtrière, niegdyĤ bčdĈce dokumentacjĈ przypadków histerii, dzisiaj
staãy sič podstawĈ opowieĤci o fotografii i chorobie, zaĤ kartoteka Alphonse’a Bertillona z archiwum przestčpców zmienia sič w narracjč o metodach
inwigilacji jednostek5.
Racjč ma wičc Stiegler, gdy pisze o ambiwalentnym charakterze archiwum fotograficznego, nie tylko dlatego, İe to miejsce – jak chce autor –
________________

B. Stiegler, Obrazy fotografii. Album metafor fotograficznych, Kraków 2009, s. 22.
I. Calvino, Zamek krzyİujĈcych sič losów, Warszawa 2000.
5 Por. interpretacje Johna Tagga i Allana Sekuli w: J. Tagg, The Burden of Representation.
Essays on Photographies and Histories, Hampshire-New York 1988; A. Sekula, The Body and the
Archive, „October” 1986, vol. 39.
3

4
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„miejsce przechowywania i jednoczeĤnie zagubienia”6, lecz poniewaİ peãnego archiwum nigdy nie moİna zbudowaþ i nigdy nie bčdzie ono w peãni
obiektywne, lecz – jak tego chce Paul Ricoeur – raczej po prostu neutralne.
Jak koęczĈ sič próby tworzenia obiektywnego archiwum zbierajĈcego kryminalistyczne dowody przestčpstw, pokazujĈ losy zbioru Cesare Lombrosa,
opisywanego przez Siegfrieda Zielinskiego w Archeologii mediów. Lombroso,
jak pisaã Zielinski, „dogmatycznie propagowaã wspóãczesne [mu] metody
pomiaru, a zarazem wskutek braku umiaru i subiektywnoĤci ocen sprowadzaã je do absurdu”7, traktujĈc fotografič jako narzčdzie potwierdzajĈce jednoznacznie biologiczne dyspozycje fotografowanych do popeãniania
przestčpstw. Archiwum to zatem zbiór, nic wičcej, i to jego wãaĤciciel lub
interpretator zadecyduje o celu, w jakim zostanie wykorzystane. Gdzie jednak wobec tej tradycji archiwum fotograficznego miejsce na bazč danych?
I czym owa baza miaãaby byþ? Spróbujmy uporzĈdkowaþ nieco naszĈ wiedzč na ten temat.
Dotychczas opisywane praktyki zwiĈzane byãy przede wszystkim z instytucjonalnymi wykorzystaniami obrazów fotograficznych oraz z prywatnymi zbiorami domowymi. Pomičdzy tymi dwoma uİyciami znajduje sič
caãa panorama róİnych archiwów fotograficznych – chociaİby archiwa muzealne (niewĈtpliwie instytucjonalne), kolekcje artystyczne (odmienne w konstrukcji ze wzglčdu na zasadč ich gromadzenia, czyli gust kolekcjonera,
oraz po czčĤci prywatne) czy teİ archiwa rodzinne. Kaİda z tych specyficznych praktyk ma swojĈ nazwč i okreĤlony obszar funkcjonowania, wszystkie jednak nazywamy archiwami. Gdzie zatem w tym uniwersum obrazów
przechowywanych dla róİnych przyczyn umiejscowilibyĤmy bazč danych?
Zauwaİmy przede wszystkim, İe o tworzeniu tych ostatnich zaczyna sič
mówiþ wraz z ekspansjĈ fotografii cyfrowej. Warto pamičtaþ takİe, iİ dla
teoretyków obrazu termin ten zarezerwowany jest dla zbioru cyfrowego,
dostčpnego kaİdemu potencjalnemu uİytkownikowi. Tym samym, zgodnie
z przywoãywanĈ na wstčpie sãownikowĈ definicjĈ, jest to zbiór informacji
bez przesĈdzania o ich formie – wizualnej czy tekstowej. W cyfrowym obiegu fotografia jest jednym z wielu rodzajów komunikatów przekazujĈcych
treĤþ. Archiwum cyfrowe staje sič po prostu bazĈ danych, którĈ dzisiaj tworzy kaİdy z nas. Mówi o tym archeolog mediów Wolfgang Ernst w rozmowie z Geertem Lovinkiem:
„Czy sam przechowujč archiwa? […] W rzeczywistoĤci nie prowadzč niczego innego niİ domowe archiwum: nie póãki na ksiĈİki, nie biblioteka, ale moduãowy system
tekstowych, obrazowych, a takİe dĮwičkowych informacji w przenoĤnych pudãach.
________________
6
7

B. Stiegler, op. cit., s. 23.
S. Zielinski, Archeologia mediów, Warszawa 2010, s. 273.
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SĈ to mičdzy innymi fragmenty ksiĈİek, rozmieszczone zgodnie ze zróİnicowanĈ
tematykĈ – wyzwolone z restrykcyjnych okãadek ksiĈİkowych”8.

Dziaãanie Ernsta stanowi przejaw typowej praktyki dzisiejszego kolekcjonowania informacji, kiedy na twardych dyskach wãasnych komputerów
lub serwerach zewnčtrznych przechowujemy najróİniejsze dane, wszystkie
oparte na zero-jedynkowym kodzie pozwalajĈcym swobodnie wčdrowaþ
mičdzy tekstami, obrazami i dĮwičkami. Dawne, jakİe niewygodne, bo
zajmujĈce przestrzeę, ulegajĈce zakurzeniu i zniszczeniu archiwum fotografii fotochemicznych, posiadajĈce swój materialny (najczčĤciej papierowy)
noĤnik, zmienião sič w wirtualnĈ bazč danych. PrzejĤcie od archiwum do
bazy danych, jak sič zdaje, moİna by wyraziþ nastčpujĈco, poprzez historycznie zmieniajĈce sič kategorie:
 archiwa instytucjonalne, tworzone w tradycji dziewičtnastowiecznego obiektywizmu, czčĤciowo przeobraİone lub uzupeãnione bazami
cyfrowymi (np. Narodowe Archiwum Cyfrowe),
 archiwa rodzinne – umieszczane w albumach lub w formie portretów
wieszanych na Ĥcianach, zastĈpione cyfrowymi zbiorami na portalach
spoãecznoĤciowych – tworzone przede wszystkim w kontekĤcie „bazy
znajomych”, takİe porzĈdkowane poprzez albumy cyfrowe (np. program Picasa),
 „banki fotografii” komercyjnych zastčpujĈce dawne zbiory agencji fotograficznych, opatrzone róİnymi stopniami dostčpnoĤci obrazów.
Dla uproszczenia dalszego wywodu przyjmijmy zatem, İe terminu archiwum uİywaþ bčdziemy dla zbiorów „mieszanych” – przedmiotowo-cyfrowych, zaĤ bazy danych – dla informacji zgromadzonych w pamičci
komputera lub przestrzeni serwerów. Czy jednak przejĤcie od archiwum,
zawierajĈcego Ĥlady materialne, do etapu bazy danych zlikwidowaão wĈtpliwoĤci, które otaczaãy dawne zbiory? Czy ich zamkničte labirynty, niedostčpne powszechnie tomy akt ustĈpiãy powszechnemu dostčpowi? A co
z ideologicznymi sporami wokóã uİyþ ich obrazów? Trzeba wreszcie pamičtaþ, İe archiwa nie zniknčãy i nadal funkcjonujĈ obok „baz”, zbyt wiele bowiem archiwów wyprodukowaliĤmy, by teraz natychmiast przenieĤþ je do
sfery wirtualnej.
Nadal zatem wspóãczesne bazy danych trapiĈ te same aporie, które niegdyĤ trapiãy archiwa. Obraz pozostajĈcy w bazie jest neutralny, lecz gdy
zostaje z niej wydobyty, nie jest juİ niezaleİny od procesu interpretacyjnego, w który zostaje uwikãany. W tym momencie zaczyna byþ czčĤciĈ narracji
________________
8 G. Lovink, Archive Rumblings. Interview with German media archeologist Wolfgang
Ernst, 2002, http://www.nettime.org/Lists-Archives/nettime-l-0302/msg00132.html [dostčp:
15.08.2011].
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przychodzĈcej z zewnĈtrz, ze strony interpretujĈcego ów obraz podmiotu.
Jak inaczej bowiem stworzyþ sensowny ciĈg znaczeę, jeĤli nie Ĥrodkami
narracyjnymi? Jak inaczej poãĈczyþ dwa skatalogowane obiekty? W istocie
zatem pytanie o definicjč archiwum lub bazy danych jest drugorzčdne wobec pytania waİniejszego: O czym archiwum lub baza jest nam w stanie
powiedzieþ?
W rozumieniu teoretyka mediów Lva Manovicha baza danych i narracja
wydajĈ sič sobie przeciwstawne – pierwsza jest bowiem listĈ pozycji, a druga stanowi ciĈg pozornie nieuporzĈdkowanych obiektów (zdarzeę). Jednak
Manovich wcale nie rezygnuje z moİliwoĤci, İe baza danych z narracjĈ bčdĈ wspóãpracowaþ9, dlatego teİ postuluje stworzenie dla nowych mediów
narracji nowej, nielinearnej, uporzĈdkowanej wedãug odmiennego niİ dotĈd jčzyka. Dlatego autor Jčzyka nowych mediów szuka sprzymierzeęców
u wielkiego „narratywisty” wspóãczesnej sztuki mediów, Petera Greenawaya, który swojĈ opowieĤþ opiera nie na historii, lecz na liĤcie.
Takİe w perspektywie kulturowej bazy danych i narracje sĈ powiĈzane.
GdybyĤmy sičgnčli do perspektywy semiologicznej (która to perspektywa
jest mi bliİsza od technologicznej), okazaãoby sič, İe lista pozycji jest istotnym materiaãem tworzenia narracji – dowodem liczne listy obiektów, dziaãaę, fantazji i obsesji starannie zestawione w niezwykãej „bazie danych”
o bazach danych – ksiĈİce Szaleęstwo katalogowania Umberta Eco. Byãby to
dowód na istnienie baz danych od staroİytnoĤci – w literaturze, sztukach
plastycznych, spisach z natury. Listy tworzono od zawsze, poniewaİ wydawaãy sič one lekarstwem na chaos otaczajĈcego nas Ĥwiata. Eco pisze:
„Obawa, İe nie da sič wypowiedzieþ wszystkiego, ogarnia czãowieka nie
tylko w obliczu nieskoęczonoĤci nazw, ale i bezkresu rzeczy”10. Tak samo
tworzymy bazy danych, bo drčczy nas lčk przez rozpadem i nieuniknionym koęcem. WiedzĈc, İe materialnoĤþ ulega rozkãadowi, chwytamy sič
sposobów jej zastĈpienia.
Baza danych staje sič zatem fascynujĈca wtedy, kiedy zapytamy nie o to,
jak wyglĈda jej struktura czy sposób organizacji, lecz dlaczego sič jĈ tworzy
i dlaczego nigdy nie moİe byþ skoęczona. W perspektywie proponowanej
przez semiologa zbieranie, katalogowanie, tworzenie zespoãów informacji
jest bowiem dziaãaniem specyficznie ludzkim. Takİe w Systemie kolekcjonowania Jeana Baudrillarda proces pozyskiwania danych (tutaj przejmowania
obiektów do kolekcji) to wcale nie chãodna, matematyczna operacja, lecz
peãna emocji praca zaspokajania poİĈdaę. Kolekcja staje sič wyrazem obse-

________________
9
10

L. Manovich, Jčzyk nowych mediów, Warszawa 2006, s. 356.
U. Eco, Szaleęstwo katalogowania, Poznaę 2009, s. 67.
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sji, realizacjĈ pragnieę i fetyszem11. Byþ moİe to wãaĤnie z powodu emocji
ludzi, którzy i archiwami wãadajĈ, i bazy danych konstruujĈ, marzenia
o idealnej bazie pozostajĈ niezrealizowane – za duİo w niej przepisów,
ograniczeę, sprzecznych poleceę. PojawiajĈ sič pytania o dostčp i próby
dostčpu blokowania. Kto jest uprawniony? I na jakich prawach? Bazy danych sĈ obszarem walki o wãadzč, która nie naleİy jednak do ich struktury,
lecz jest konsekwencjĈ towarzyszĈcych im narracji.

2. KWESTIA PRZENIESIENIA DANYCH NA PRAKTYKČ PAMIČCI
Zacznijmy ten fragment opracowania od przywoãania podstawowych
rozwaİaę nad kwestiĈ gromadzenia danych i inicjowania procesu pamičtania. W klasycznym juİ, lecz nadal fascynujĈcym eseju z 1991 roku zatytuãowanym Logos i Techne lub Telegrafia Jean-François Lyotard zastanawiaã sič
nad róİnicami i podobieęstwami zachodzĈcymi mičdzy sposobami przechowywania i operowania danymi przez umysã ludzki i maszyny. Przyjmowaã on, İe z zapisanymi danymi pamičþ postčpuje na trzy sposoby: wyboru (frayage), skanowania i przechodzenia, co odpowiada formom operacji
czasowej: nawykowi, przypominaniu (rémémoration), oraz anamnesis12. Sposób pierwszy polega na wyszukiwaniu danych wedãug zadanego wzoru,
drugi na dziaãaniu kombinatoryjnym, zaĤ trzeci wymaga tworzenia zwiĈzków mičdzy informacjami bez okreĤlonego wzoru. O ile dwie pierwsze
operacje maszynom pamičci i ludziom sĈ wspólne, to trzecia charakteryzuje
wyãĈcznie umysã ludzki.
Mózg komputera „nie przypomni sobie” danych spontanicznie, jeĤli
wczeĤniej nie podamy mu Ĥcieİki dostčpu lub „nie zadamy” mu zadania
wyszukiwania. Ta róİnica wyznacza takİe moİliwoĤci wykorzystania bazy
danych do skonstruowania narracji. Baza danych jest bowiem synchroniczna – wszystkie zabrane dane funkcjonujĈ jednoczeĤnie i sĈ równie dostčpne,
nawet jeĤli zasymulujemy istnienie jakiejĤ linii czasowej. Dopiero przetwarzanie danych jest operacjĈ czasowĈ. Bazy danych udajĈ, İe nie ma czasu, İe
sĈ wszechpojemnym i uniwersalnym zbiorem. Tymczasem zasadniczĈ cechĈ ludzkiego trwania jest czas. Chodzi wičc o przeksztaãcenie diachroniczne – operacjč na İywym czasie.
Zjawisko przetwarzania danych jest znakomicie znane badaczom pamičci spoãecznej. Aleida Assmann pisze o pamičci magazynujĈcej i funkcjo________________
11 J. Baudrillard, The System of Collecting, [w:] The Cultures of Collecting, eds J. Elsner,
R. Cardinal, London 1997.
12 J.-F. Lyotard, Logos and Techne or Telegraphy, [w:] idem, The Inhuman. Reflections on Time,
Cambridge 1991, s. 48.
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nalnej, przypominajĈc dwa terminy odnoszĈce sič do pamičci uİywane
w Ĥwiecie staroİytnym. Pierwszy z nich, ars, oznaczaã sztukč mnemotechniki – gromadzenia i wydobywania jak najwičkszej iloĤci danych. Jak pisze
Assmann, jej celem byã „niezawodny zapis i wierne odtworzenie zdeponowanych treĤci. Wymiar czasowy zostaã z tej mnemotechniki caãkowicie wyekstrahowany, czas nie wpãywa nawet na ustrukturyzowanie samego procesu, który wydaje sič przeto operacjĈ wyãĈcznie przestrzennĈ”13. Drugi
termin, vis, odnosiã sič do pamičci İywej, doĤwiadczanej w İyciu. Tej pamičci „nie naleİy postrzegaþ – zauwaİa niemiecka badaczka – jako pojemnika ochronnego, lecz jako immanentnĈ siãč, jako rzĈdzĈcĈ sič wãasnymi
prawami energič”14. To zatem siãa angaİujĈca nie tylko sprawny umysã, lecz
takİe wyobraĮnič. Ars jest operacjĈ Ĥwiadomego umysãu, vis – ciaãa i z pamičciĈ ciaãa jest zespolona. Czy to przypadek, İe koncepcje pamičci zostajĈ
rozwiničte szczególnie w dobie rozwoju technologii cyfrowych? Pamičci
naszych komputerów stanowiĈ tryumf mnemotechniki, jednak nie sĈ zdolne do pamičtania w sensie ludzkim, takim, o jakim piszĈ: Lyotard, wskazujĈc na waİnoĤþ anamnezy, czy Assmann, piszĈc o pamičci funkcjonalnej. Te
bowiem tryby pamičci wymagajĈ nie tylko zapisu – gromadzenia danych,
lecz poãĈczenia siã pamičtania z zapominaniem (waİnoĤþ tej relacji bčdĈ
podkreĤlali takİe Paul Ricoeur czy Marc Augé). To zatem przejĤcie od relacji przestrzennej do czasowej – od bazy danych do narracji.
PrzejdĮmy jednak od tych filozoficznych rozwaİaę do kwestii praktycznych – do wizualnych baz danych. Podstawowym zadaniem, które
naleİy rozwiĈzaþ, rozwaİajĈc ich kwestič, to opracowanie takiej struktury,
by moİna byão korzystaþ z jej zawartoĤci. To wydaje sič oczywiste, czyİ
nie? Jednak wičkszoĤþ dawnych archiwów i dzisiejszych baz oskarİana jest
o niefunkcjonalnoĤþ. Problem narasta w przypadku baz wizualnych. Generalnie fotograficzne obrazy i ich komunikat kulturowy nie poddajĈ sič manipulacji w ramach algebry Boole’a z zasadami koniunkcji, alternatywy
i negacji. MuszĈ zostaþ uprzednio zakwalifikowane do okreĤlonej kategorii,
zanim stanĈ sič przedmiotem operacji logicznej. Kwalifikacji dokonuje zaĤ
czãowiek, którego umysã jest mieszaninĈ magazynujĈcej i funkcjonalnej pamičci. Problem ujawnia sič chociaİby w dyskusjach toczonych wokóã tworzenia fotograficznych baz danych, kiedy uwagč korespondujĈcych osób
zajmuje pytanie, czy fotografič moİna przypisaþ do jednego niİ wičcej wydarzenia. Kaİde bowiem przypisanie, kaİda próba kwalifikacji obrazu do
jakiejĤ kategorii, bčdĈca wyrazem tendencji magazynowania, to bolesna
________________
13 A. Assmann, Przestrzenie pamičci. Formy i przemiany pamičci kulturowej, [w:] Pamičþ zbiorowa i kulturowa. Wspóãczesna perspektywa niemiecka, red. M. Saryusz-Wolska, Kraków 2009,
s. 117.
14 Ibidem, s. 120.
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eliminacji charakterystycznego dla fotograficznego obrazu konotacyjnego
charakteru obrazu. Fotografia, jak sič okazuje, przejawia zarówno przynaleİnoĤþ do İywioãu vis, jak i ars. Jak opracowaþ system skojarzeę wizualnych? Wielki projekt Atlasu Mnemosyne Aby Warburga miaã na to pytanie
odpowiedzieþ, jednak takİe on pozostaã nieukoęczony. Co wičcej, jak wiemy z praktyki surrealistów, najbardziej absurdalne zestawienia obrazów
potrafiĈ tworzyþ caãoĤci znaczĈce.
Dlatego w mojej opinii fotografia jako baza danych (jeĤli chcemy jĈ analizowaþ z perspektywy recepcji) jest zwodnicza. Nie moİemy bowiem, patrzĈc na kolejne kadry, uciec od dodawania do niej tego, co znajduje sič
pomičdzy kadrami, a czego nie widaþ. JesteĤmy na narracyjnĈ moc fotografii, wynikajĈcĈ z gromadzonego w bazach materiaãu, skazani. Nie chcč tu
rozwijaþ caãej skomplikowanej koncepcji narracyjnoĤci obrazu fotograficznego i przywoãam jeden tylko, prosty przykãad rodzinnego archiwum zawierajĈcego fotografie z przeszãoĤci. WyobraĮmy sobie zbiór obrazów
z róİnego czasu, obrazów rozrzuconych w pudãach bez koniecznego opisu.
Oto potencjalny uİytkownik tego zbioru musi dokonaþ próby jakiegokolwiek jego uporzĈdkowania. Czy moİe uczyniþ inaczej, niİ wybierajĈc okreĤlonĈ narracjč – chronologicznĈ lub biograficznĈ? Wičcej moİliwoĤci archiwista/archiwistka bčdzie miaã/miaãa, jeĤli przetworzy swoje archiwum
w bazč cyfrowĈ. Wówczas poczĈtkiem kaİdej z narracji bčdzie polecenie
filtrowania treĤci, w wyniku czego otrzymamy przykãadowo: fotografie
z wakacji, portrety Zosi, zdjčcia wspólne, zdjčcia z widokiem nieba itd. Samo polecenie nie zbuduje narracji, wydobčdzie tylko materiaã do interpretacji. Co jednak z pozostaãym materiaãem? Z kolejnymi pudãami fotografii
niezeskanowanych? Z cyfrowymi plikami zalegajĈcymi na kartach pamičci
i nigdy nieoglĈdanymi z braku czasu? To, czego w narracji nie uwzglčdnimy, pozostanie – jak nazywa to Assmann za Krzysztofem Pomianem – odpadem, potencjalnĈ moİliwoĤciĈ kolejnych narracji. Autorka pisze: „odpady
sĈ dla archiwum strukturalnie tak samo waİne jak zapominanie dla pamičtania. UĤwiadamiajĈ to ex negativo owe artystyczne instalacje i fantastyczne
opowieĤci, które w myĤlach eksperymentujĈ z caãkowitĈ archiwizacjĈ odpadów”15. Skoro tak, to zajmijmy sič pracami artystów.
3. SZTUKA ARCHIWÓW/BAZ DANYCH
Przywoãywaãam na wstčpie instalacjč Akrama Zaatariego, prezentowanĈ na wystawie „Seeing is believing” w barlięskiej galerii Kunst-Werke
w listopadzie 2011 roku. Ten fotograf, twórca instalacji wideo, inicjator
________________
15

Ibidem, s. 116.
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Akram Zaatari, „Twenty-eight nights and a poem”, instalacja w Kunst-Werke,
Berlin 2011, fot. M. Michaãowska

„Arab Image Foundation” gromadzĈcej opowieĤci i dokumenty mieszkaęców Bliskiego Wschodu, tematem archiwum zajmuje sič od dawna. Czym
jest „Twenty-eight nights and a poem” (2011)? To niewĈtpliwie rodzaj archiwum, chociaİ sam autor nazywa je raczej kolekcjĈ, podkreĤlajĈc w ten
sposób, İe tworzone jest wedãug kryteriów prywatnych preferencji artysty.
Spójrzmy jednak na poszczególne skãadniki dzieãa. Najpierw przedmioty:
szafka kartoteczna z dwudziestoma oĤmioma szufladami na zdjčcia, projektor filmowy Super-8, projektor wideo, trzy ekrany LCD, dwa monitory wideo.
Jak dotĈd pisaãam tylko o technologii wystawy. Co zaĤ byão prezentowane?
Osiem filmów, z czego filmy wideo pokazywaãy ludzi opowiadajĈcych
o swoich bliskich, na ekranikach LCD widzieliĤmy urzĈdzenia do rejestracji
obrazu, a w kartotece – 28 zdjčþ portretowych. Sensu pracy nie opisuje wymienienie pokazanych obiektów, bowiem w istocie, İeby zrekonstruowaþ jej
znaczenie, trzeba przejĤþ, by tak powiedzieþ, „z trybu bazy danych” „w tryb
narracji”. Kaİdy z pokazanych obrazów przywoãuje innĈ zawartoĤþ –
wspomnienia osób przedstawione na filmach lub portrety fotograficzne.
Pozornie uporzĈdkowany materiaã tworzy opowieĤþ o innym Ĥwiecie
w innym czasie. By jednak do niego sič zbliİyþ, trzeba wyobraĮni, czyli siãy
pozwalajĈcej przekroczyþ strukturalne ramy zbioru.
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Akram Zaatari, „Twenty-eight nights and a poem”, instalacja w Kunst-Werke,
Berlin 2011, fot. M. Michaãowska

Elementami znaczĈcymi pracy Zaakariego sĈ wykorzystywane przez
niego przedmioty i sugerowana nimi forma archiwum. Jest tak dlatego, İe
archiwum wymaga od swoich uİytkowników specyficznego zachowania.
Nie jest to tylko aktywnoĤþ nastawiona na oglĈdanie dzieãa, ale raczej czynnoĤci zwiĈzane z jego „studiowaniem”. W archiwum szuka sič obiektów,
wyjmuje szuflady, przeglĈda ksiĈİki. Kaİde zachowanie zwiĈzane jest
z aktywnoĤciĈ ciaãa. Archiwum zatem sič doĤwiadcza. Jednak samo rozmieszczenie obiektów w archiwum ma wiele wspólnego z przywoãywanym
juİ mnemotechniczny opanowaniem przestrzeni. Bowiem to w mnemotechnice naleİaão pojčcia poãĈczyþ z przedmiotami. Czy nie tak poruszamy
sič po wãasnej bibliotece, szukajĈc ksiĈİki, bo pamičtamy, gdzie leİaãa? Jednak to nie tylko system zapamičtywania obiektów, waİniejsze, İe obrazy:
fotografie i filmy, przypominajĈ nam o İyciu innych. Nawet jeĤli ich nie
znaliĤmy.
Na konferencji „Archiwum jako projekt” organizowanej przez Fundacjč
„Archeologia fotografii” w Warszawie Zaatari, mówiĈc o swoich pracach,
wspominaã, İe poczĈtkowo interesowaãy go caãe korpusy fotografii, jednak
stopniowo jego uwaga przesuwaãa sič ze zdjčþ w stronč pytaę, jak zdjčcia
zrobiono, które odrzucano, a które uznawano za udane. Równie waİna
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okazywaãa sič kwestia przechowywania obiektów16. Interesowaão wičc artystč archiwum jako caãoĤþ, a nie zbiór obrazów pozbawionych swego materialnego noĤnika. W jego opinii to bowiem te przedmioty sĈ noĤnikami
opowieĤci. Zaatari pisze:
„Z poczĈtku fotografia wydaje sič niema, ale potem okazuje sič przepeãniona narracjami, opowieĤciami. […] Kiedy zanurzasz sič w archiwum, niczym archeolog szukajĈcy obrazów w konkretnym miejscu, twoje pierwsze spotkanie bčdzie wyglĈdaão
wãaĤnie w ten sposób. Nastčpnie, gdy przetworzysz to, co widzisz, bčdziesz w stanie cieszyþ sič widokiem przypadkowej fotografii wyjčtej z takiego zbioru. WãaĤnie
ta podróİ – mičdzy obrazem czy spotkaniem «nudnym» i nieczytelnym a obrazem
Ĥwietlistym, przepeãnionym historiami – stanowi sedno mojej twórczoĤci”17.

Ta staranna analiza caãoĤci archiwum nie zatrzymuje sič w momencie
odkrycia narratywnej mocy zbiorów i prowadzi dalej – w stronč pytaę
o fotografie jako noĤniki ideologii i praktyki fotografowania. Dlatego tak
istotnĈ rolč peãniĈ w opisywanej wczeĤniej instalacji urzĈdzenia sãuİĈce do
przechowywania i wyĤwietlania obrazów, poniewaİ przybliİajĈ nas do
oryginalnego materiaãu, który – zanim stanie sič, jak chce Zaakari, „Ĥwietlisty” – musi odzyskaþ swój pierwotny splendor. Archiwum Zaatariego ma
jednak nie tylko wymiar magicznego niemal „spotkania”, to takİe jak najbardziej krytyczna i staranna analiza wspóãczesnoĤci, badajĈca granice moİliwoĤci pokazywania i wypowiadania kulturowych znaczeę.
GdybyĤmy mieli spojrzeþ na „Twenty-eight nights…” z perspektywy
Assmann, okazaãoby sič, İe praca naleİy do obszaru pamičci funkcjonalnej,
która to pamičþ „wyznacza produktywnĈ, bo ruchomĈ granicč mičdzy elementami wybranymi, zinterpretowanymi i przyswojonymi, krótko mówiĈc:
skojarzonymi w konfiguracji narracyjnej (story) z jednej strony a amorficznĈ
masĈ niepowiĈzanych elementów z drugiej”18. Archiwum jest uporzĈdkowane i zinterpretowane przez jego twórcč. Jak jednak zmieni sič znaczenie
fotografii, jeĤli pozbawimy je materialnego wymiaru?
Sprawdzimy to na innym przykãadzie, pracy innego rodzaju i na inny
temat. W kontekĤcie prezentowanych tu rozwaİaę najistotniejsze bčdzie
jednak, İe jest to praca realizowana z wykorzystaniem amorficznej masy
obrazów z sieci. Pracč „Real Photo” (2007-2008) Mikoãaj Dãugosz zbudowaã
ze zdjčþ znalezionych na portalach aukcyjnych. Uİyã nie tyle archiwum, ile
pewnej specyficznej bazy danych o przedmiotach krĈİĈcych w sieci. Interesowaão go jednak nie to, co ludzie sprzedajĈ, lecz jak prezentujĈ sprzeda________________
16 A. Zaatari, Znoszenie granic narodowych: dokument fotograficzny jako narzčdzie, [w:] Archiwum jako projekt – poetyka i polityka (foto)archiwum, red. K. Pijarski, Warszawa 2011, s. 245.
17 Ibidem.
18 A. Assmann, op. cit., s. 130.
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wane przedmioty i jednoczeĤnie siebie. Praca wyraİa wičc zainteresowanie
podobne do tego, które byão udziaãem Zaakariego – jak ludzie uİywajĈ
zdjčþ. Jednak w sieci funkcjonujĈ tylko obrazy pozbawione swojego materialnego noĤnika. Z jednej strony ta cyfrowa baza danych wydaje sič zatem
uboİsza, z drugiej – dzički zogniskowaniu uwagi oglĈdajĈcego wyãĈcznie
na obrazie – kaİe nam staranniej jeszcze rozpoznawaþ wszystko to, co
w samych zdjčciach jest niewidoczne. Co jednak z brakiem przedmiotu?
Z nieobecnoĤciĈ fascynujĈcej architektury archiwum? Ona istnieje. Tyle İe
nie jest juİ materialna.
Mimo przejĤcia w inny wymiar obrazu nie zmienia sič relacja mičdzy
zbiorem a narracjĈ. Takİe przecieİ Dãugosz posãuguje sič pamičciĈ funkcjonalnĈ. Wyjmuje z magazynu sieciowego obrazy i poddaje je przetworzeniu
(chociaİ w istocie pokazuje je takimi, jakimi byãy w sieci). To przeksztaãcenie polega na zmianie celu uİycia zdjčcia z czysto instrumentalnego (np.
fotografujč sič w sukni Ĥlubnej, İeby pokazaþ, jak ona wyglĈda na osobie)
na analizč ludzkich zachowaę wokóã fotograficznego medium (dlaczego
ludzie prezentujĈ sprzedawane przedmioty w okreĤlony sposób). Prosta
baza danych zaczyna byþ podstawĈ do rozwaİaę nad przyczynami uİywania fotografii. W tych zdjčciach ujawnia sič zarówno ludzka naiwnoĤþ, bezbronnoĤþ, jak i pewnoĤþ siebie oraz buta. Takİe tutaj baza danych zmieniona zostaãa w narracjč o ludziach i kulturze, w jakiej İyjĈ. By tego dokonaþ,
musiaã jednak Dãugosz wydobyþ obrazy z bazy i je pokazaþ.
Dochodzimy tutaj do kolejnego elementu charakterystycznego i dla archiwów, i dla baz danych – muszĈ byþ uİywane i pokazywane. Co z tego,
İe istnieje zbiór, jeĤli jest niedostčpny? JeĤli nie moİna wprowadziþ jego
elementów do pamičci funkcjonalnej? Przywoãywany wczeĤniej Siegfried
Zielinski, zastanawiajĈc sič nad relacjĈ procesów artystycznych i medialnych, porównywaã miejsca, w których tworzy sič dzieãa artystyczne, do
laboratoriów alchemicznych19. Takİe tam dokonywaão sič dzieão rozkãadania czynników oraz ich ponowne skãadanie. Podobnie uİywamy wizualnych baz danych – najpierw je tworzymy, umieszczajĈc w nich obrazy. Pamičtajmy jednak, İe juİ na tym etapie dokonujemy segregacji materiaãu.
Wybieramy obiekty okreĤlonej klasy i katalogujemy. Czy nie jest to juİ
moment pierwszej selekcji, dopasowywania obrazów do narracji? Nastčpnie je przeszukujemy i wydobywamy to, co bčdzie dla nas waİne w danym
momencie.
Rozpoczynaãam swoje rozwaİania od przedstawienia koncepcji, zgodnie z którĈ fotografia ujmowana jest jako informacja o promieniowaniu.
Rzecz jednak w tym, İe owa informacja stanowi podstawč wyobraİonego
________________
19

S. Zielinski, op. cit., s. 367.
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przez czãowieka modelu rzeczywistoĤci. Fotografia jest informacjĈ, to nie
ulega wĈtpliwoĤci, póĮniej jednak jej fizyczny kod jest dekodowany. Informacja o widmie Ĥwietlnym zmienia sič w naszym umyĤle w opowieĤþ
o kolorach. „PatrzĈc na zapis, jakby przyoblekamy go w ciaão – pisze Wojnecki. – Caãe bogactwo fotografii poza informacjĈ o trzech cechach metrycznych rzeczywistoĤci jest wičc pochodnĈ umysãu. Bez niego fotografia
jest bezsensownym zapisem plĈtaniny linii i plam”20. Tak samo moglibyĤmy powiedzieþ o bazach danych niepoddanych procesowi interpretacji.
Tworzenie archiwów, porzĈdkowanie informacji w bazach danych moİna
uznaþ za jednĈ z wartoĤci kultury, w której İyjemy, lecz równie typowe jest
wykorzystywanie danych dla tworzenia narracji.
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