
Agata Zbylut – Ingerencja w obraz...

39

Agata Zbylut, Akademia Sztuki w Szczecinie 

Ingerencja w obraz fotograficzny jako
strategia artystyczna od Hippolita Bayarda
do sztuki postinternetowej 

The intervention in the photographic image
 as an artistic strategy from Hippolyte Bayard to post-internet art

The manipulation of a photographic image appeared al-
most exactly when the photography emerged. As early as in 
1840 Hippolyte Bayard created the Self Portrait as a Drowned 
Man – the first imaginative portrait. Already at that time pho-
tography had to confront itself with both problems – interpreta-
tion and manipulation. Next to the documentary photography, 
there emerged pictorialism, collage and finally – digital pho-
tography with the possibilities that Photoshop offers. The cre-
ation of an image becomes an artistic strategy which is broad-
ened in post-Internet art by using photos found on the Internet. 
The photography which uses all possible ways of processing, 
freed from the necessity of taking original photos, became a 
bridge between the reality of Internet and the spectator, for 
whom the images, that are created in the cloud, materialize in 
gallery rooms.

Keywords: history of photography, manipulation of photographic 
images, postinternet art.

Manipulacja obrazem fotograficznym powstała niemal w tym 
samym czasie, w którym powstała fotografia. Już w 1840 roku Hip-
polyte Bayard tworzy Portret topielca – pierwszy portret imagina-
tywny i tym samym rozpoczyna się zmaganie fotografii zarówno 
z kwestią interpretacji, jak i z manipulacją. Obok fotografii do-
kumentalnej powstaje piktorializm, kolaż czy wreszcie fotografia 
cyfrowa, wraz z możliwościami jakie daje Photoshop. Kreacja ob-
razu staje się strategią artystyczną, którą sztuka postinternetowa 
poszerza o wykorzystanie zdjęć znalezionych w internecie. Foto-
grafia korzystająca ze wszystkich dostępnych sposobów obróbki, 
uwolniona od konieczności wykonywania zdjęć autorskich, staje 
się pomostem pomiędzy rzeczywistością Internetu a widzem, dla 
którego obrazy powstające w chmurze materializują się w salach 
galeryjnych. 

Słowa kluczowe: historia fotografii, manipulacja obrazem fotograficz-
nym, sztuka postinternetowa.
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Fotografia fotografów, fotografia artystów

Fotografia pojawiła się w XIX wieku tak jak kolej że-
lazna, maszyna parowa, telegraf. Miała być transparentna 
i odbudować wiarę w wizerunek, gdy rysunek został uznany 
za zbyt subiektywny i uzależniony od umiejętności rysowni-
ka. Gdy w sierpniu 1839 roku Louis-Jacques-Mandé Dagu-
erre ogłosił wynalazek dagerotypii na Francuskiej Akademii 
Nauk, w listopadzie tego samego roku, na Akademii Sztuk 
Pięknych przedstawiona została inna metoda fotograficzna 
opracowana przez Hyppolite’a Bayarda (fotografia 1). 

 „W tle uwidacznia się spór pomiędzy nauką i sztuką, 
pomiędzy rzemiosłem a twórczością; (…) spór ten przenosi 
się również na instytucje: Daugerre cieszy się poparciem 
Arago i Akademii Nauk, Bayard z kolei wspierany jest przez 
Raoul-Rochette’a i Akademię Sztuk Pięknych. Mamy więc 
do czynienia zarówno ze współistnieniem, jak i z przeciw-

Fotografia 1. Hippolyte Bayard, Portret topielca (1840)

Źródło: http://alchetron.com/Hippolyte-Bayard-1129318-W#- 
[30.06.2016].
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stawianiem różnych metod, form i teorii, a spór ten będzie 
charakteryzował całą historię fotografii” (Rouille 2007: 19). 
Daugerre otrzymał dożywotnią pensję a Bayard w akcie de-
speracji wcielił się w rolę tragicznego bohatera i wykonał 
pierwszy portret imaginatywny, fotografując się jako pół-
nagi topielec. 

Można powiedzieć, że od samego początku, fotografia 
przekracza swoją dokumentalną i użytkową funkcję. Obok 
działań zmierzających do uzyskania maksymalnie ostrego 
„rzeczywistego” obrazu pojawiają się artystyczne zdjęcia 
piktorialistów. Negatyw, który jest nienaruszalnym elemen-
tem czystej fotografii, dla piktorialistów staje się obszarem 
interwencji artystycznej. Celem jest zaburzenie automa-
tyzmu procesu rejestrowania i zbliżenie się, w warstwie 
estetycznej, do klasycznego malarstwa przedstawiającego. 
Fotografia dokumentalna i fotografia artystyczna narodziły 
się więc niemal jednocześnie. Dzieliło je niemal wszystko 
poza wykorzystaniem aparatu fotograficznego. 

Bardzo szybko też ingerencja w obraz fotograficzny 
przestała się ograniczać do zmiany estetyki zdjęcia. W roku 
1858 Henry Peach Robinson wykonał zdjęcie Gasnące ży-
cie na wystawę londyńskiego towarzystwa fotograficznego 
w technice fotomontażu. Do jej przygotowania użył pięciu 
negatywów, a informacja o manipulacji obrazem była czę-
ścią zdjęcia. Po fotomontaż sięgnęła również awangarda 
zwiastując powstanie nowego, trzeciego obszaru fotografii: 
fotografii-artystów. Awangarda wykorzystała technologię 
a odrzuciła rozwiązania estetyczne i konwencje artystyczne, 
traktując zdjęcia jako materiał do dalszej pracy. Przykładem 
mogą być fotomontaże László Moholy-Nagy, do wykonania 
których wykorzystuje zarówno swoje zdjęcia jak i te wyko-
nane przez fotografów. Sam proces fotografowania trakto-
wał jako czynność mechaniczną, a statusu sztuki upatrywał 
dopiero w konstruowaniu fotomontaży. 

Fotografia rozbija się więc na trzy podstawowe sposo-
by traktowania obrazu. Pierwszym z nich jest aktywność re-
porterów i dokumentalistów, gdzie siłę obrazu odczytuje się 
w literalnym odtworzeniu rzeczywistości. Druga kategoria to 
fotograficy wykonujący „fotografię artystyczną”, która literalny 
zapis traktuje z dużą swobodą i dopuszcza manipulację ob-
razem, głównie w efektach estetycznych. Trzecia kategoria to 
fotografia wykonywana przez artystów, gdzie kwestia mani-
pulacji obrazem fotograficznym albo jest zupełnie nieistotna, 
albo staje się jednym z założeń. Artyści używający fotografii 
ustanawiają nową jakość relacji pomiędzy fotografią a widzial-
nym. „Widzialna materia powinna uchwycić niewidzialne siły. 
Uczynić widzialnym, a nie odtwarzać lub reprodukować to, co 
widzialne” (Deleuze, Guattari 2007: 522). Ten sposób postrze-
gania fotografii odcina się od widzialnego, jako wartości, do 
której należy się bezwarunkowo dostosować. 

Jednym z pierwszych artystów stosujących technikę cy-
frową był Andreas Gursky, który w 1992 roku sfotografował 
lotnisko Charlesa de Gaulle’a w Paryżu (fotografia 2). 

Fotografia 2. Andreas Gursky, Charles de Gaulle (1992)

Źródło: https://herrmanns.files.wordpress.com/2012/02/o_
gursky_degaulle.jpg [30.06.2016].

Ingerencja polegała na wymianie kilku elementów, 
które tworzyły nową, ale w pełni wiarygodną całość. Ma-
nipulacja wraz z ogromnym formatem (w latach 90. był 
znany jako fotograf używający papierów w największym 
dostępnym na świecie formacie), stały się wyróżnikiem 
prac Gursky’ego. W latach 90. obrabiał negatywy, które po 
zeskanowaniu oczyszczał ze zbędnych elementów, sklejał 
panoramy z kilu ujęć, łączył światło dzienne z nocnym. Jak 
sam podkreśla „sposób wykonywania przez niego zdjęć 
przypomina sposób pracy malarza” (Kołacka 2008). 

I nie trudno skojarzyć ten sposób pracy z Henry’m Pe-
ach Robinsonem. Obu fotografom towarzyszyła potrzeba 
ingerencji w obraz, oboje zestawiają wiele ujęć w jedno, tak 
aby nie wygubić iluzji fotograficzności, i oboje nie ukrywają 
interwencji. Można więc założyć, że gdyby Henry Peach Ro-
binson żył na przełomie XX i XXI wieku, tak samo sięgnął by 
po cyfrowy montaż. I tak też robi wielu artystów, by wspo-
mnieć tych najbardziej znanych jak Jeff Wall, Erwin Olaf czy 
David Lachapelle, którzy projektując swoje zdjęcia od razu 
zakładają połączenie możliwości aparatu fotograficznego 
i postproducji. Z góry założone działanie, które opiera się 
na połączeniu obu tych narzędzi, jest strategią artystyczną 
w takim samym stopniu, jak inne supozycje, których do-
konuje artysta. Fotografii artystów nie obowiązuje teoria 
„decydującego momentu” Cartier-Bressona lub kult Bar-
thes’owskiego „tego-co-było”. Z historii fotografii czerpią 
w sposób nieskrępowany tak samo, jak z każdej innej dzie-
dziny sztuki i życia. Z jednej strony narzędzia jakie daje Pho-
toshop nie są niczym innym niż rozwinięciem możliwości 
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jakie sprawny fotograf posiadał w ciemni, z drugiej zaś arty-
sta wykorzystuje narzędzia z innych dziedzin sztuki, łącznie 
z duchampowskim ready made, zarówno poprzez wykorzy-
stywanie zdjęć innych fotografów, amatorów, czy też zdjęć 
naukowych, jak i poprzez bardzo daleko idącą współpracę 
przy powstaniu obrazu. Fotografia używana przez artystów 
jest więc konsekwencją przeobrażeń pojmowania sztuki 
jako całości, w której się sytuuje i do której się odnosi, a nie 
tylko jej części jaką jest fotografia. 

Idea ważniejsza niż zdjęcie

O ile ingerencja w obraz w świecie fotografii artystów 
nie budzi żadnych emocji, o tyle bardziej skomplikowana 
jest kwestia autorstwa, którą również artyści zakwestiono-
wali. Już dadaiści wykorzystywali zdjęcia innych fotografów, 
znalezione chociażby w gazetach, nie troszcząc się o ich au-
torstwo. Technika fotograficzna nadaje się do tego jak żad-
na inna. Wystarczy przefotografować cudzą pracę, tak jak 
to zrobiła Sherrie Levine w serii prac: After Walker Ewans, 
którą pokazała w 1981 roku na wystawie indywidualnej 
w Metro Pictures Gallery w Nowym Jorku (fotografia 3). 

Fotografia 3. Walker Evans, Alabama Tenant Farmer Wife 
(1936)

Źródło: Sherrie Levine, After Walker Evans, 1981 rok, https://
paulcolincliff.wordpress.com/page-1/week-7-notes/ [30.06.2016].

Levine przefotografowała zdjęcia Walker Evansa z kata-
logu wystawy i przedstawiła jako własne. Rozbrzmiała dysku-
sja o prawach autorskich, próbowano zakazać sprzedaży tych 
zdjęć, które dziś są własnością Metropolitan Museum of Art 
w Nowym Jorku. Oczywiście sięgając po tak dobrze rozpozna-
walne zdjęcia, a nawet umieszczając nazwisko autora w tytule, 
Levine nie ukrywa manipulacji. Wykonuje raczej postmoderni-
styczny gest zawłaszczenia i poszerza granice sztuki i wolności 
artystycznej. Gest Levine doczekał się kontynuatorów. W 2001 
roku Michael Mandiberg zeskanował fotografie Levine i stwo-
rzył AfterSherrieLevine.com wraz z linkami do fotografii, które 

można pobrać w wysokiej rozdzielczości i wydrukować. Korzy-
stając ze wskazówek zawartych na stronie można zdjęcie wy-
drukować, podpisać się pod nim i oprawić je tak, aby spełniało 
wymagania certyfikatu oryginalności. 

Podobny gest wykonał polski artysta Piotr Uklański 
w londyńskiej Carlson Gallery na wystawie Polska Neo-a-
wangarda, gdzie zaprezentował szereg prac polskich arty-
stów lat 70. (fotografia 4.)

Fotografia 4. Piotr Uklański, Polska Neo-awangarda (2012)

Źródło: https://www.flickr.com/photos/happyfamousartists/
sets/72157632238253241/ [30.06.2016].

Ważnym aspektem projektu było to, że wystawa mia-
ła komercyjny charakter, co dodaje projektowi pikanterii. 
Prace mistrzów polskiej awangardy, szerzej nieznane an-
gielskiemu odbiorcy, zostają opatrzone nazwiskiem artysty 
funkcjonującego z powodzeniem na międzynarodowym 
rynku sztuki. Katarzyna Kozyra w „naTemat” pisze: „Dla-
czego nie pokazać tej wystawy w Warszawie? (…) Oczywi-
ście wystawa powinna być przeniesiona w całości. Myślę, 
że ‘wystawieni’ artyści chętnie by ją obejrzeli we własnym 
mieście. Koniecznie z cenami jakie uzyskały ich prace 
w Londynie!” (Kozyra 2012).

Zresztą ten gest zawłaszczenia artysta wykonał już 
wcześniej w projekcie Naziści, który pokazał w Zachęcie 
w roku 2000. Uklański wybrał z wielu filmów kadry przed-
stawiające aktorów w roli nazistów. W doskonałej większo-
ści byli to przystojni mężczyźni w dobrze skrojonych mun-
durach, którzy z jednej strony przyciągają widzów do kina, 
a z drugiej budują obraz nazisty, jako inteligentnego i atrak-
cyjnego mężczyzny. O projekcie zrobiło się głośno za sprawą 
performance Daniela Olbrychskiego, który odwiedził sale 
Zachęty z szablą i w towarzystwie kamer telewizyjnych. 
Manipulacja, która wzbudziła tak wielkie emocje aktora, 
nie leży w warstwie wizualnej ale kontekstualnej. Uklański 
ograniczył się do wyboru sceny filmowej, wykadrowania 
i oczywiście zmienił kontekst przedstawienia. 
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Po gotowe fotografie, tym razem zdjęcia satelitarne, 
sięgnął w 2010 roku Andreas Gursky w serii sześciu wielko-
formatowych zdjęć Ocean (fotografia 5). Fotografie przed-
stawiają bezkres wód, który wypełnia większość kadru. Na 
krawędziach pojawia się ląd, skonstruowany ze zdjęć sate-
litarnych wykonanych w dużej rozdzielczości.

Fotografia 5. Andreas Gursky, Ocean I (2010)

Źródło: http://publicdelivery.org/andreas-gursky-duesseldor-
f-museum-kunstpalast/ [30.06.2016].

Zdjęcia te nie obejmowały już jednak sfery przejściowej 
pomiędzy ziemią i wodą, a także wód oceanu, które w ca-
łości zostały wygenerowane cyfrowo. Z jednej strony więc 
artysta starał się w sposób jak najbardziej przekonujący od-
dać widok oceanu skupiając się na niuansach kolorystycz-
nych płycizn i kształtując powierzchnię wody. Z drugiej stro-
ny zaś odległości pomiędzy kontynentami nie odpowiadają 
kartograficznej rzeczywistości, są traktowane swobodnie, 
podporządkowane kompozycji zdjęcia. Nie zmienia to faktu, 
że stając przed wieloformatową fotografią mamy poczucie 
obcowania z wizerunkiem oceanu, jego ogromem i zaczy-
namy śledzić szczegóły.

Status fotografii w świecie postinternetu

Fotografie wykonane automatycznie, na potrzeby tech-
nologii, wykorzystuje też kanadyjski artysta Jon Rafman 
w projekcie The Nine Eyes of Google Street View (fotogra-
fia 6). Z niezliczonej puli zdjęć wykonanych przez dziewięć 
soczewek samochodu Google Street View na całym świecie 
wybiera te, które pasowałyby do koncepcji „decydującego 
momentu” Cartier-Bressona. Znajdujemy na nich zaskaku-
jące sceny: przemocy, przestępstwa, wypadki samochodo-
we, drobne kradzieże, czy swobodę osób pewnych, że nie 
są oglądane. Zdjęcia przygotowane przez Rafmana zacho-
wują estetykę Street View. Widać na nich przesunięcia wy-

nikające z automatycznego połączenia wielu zdjęć, a twarze 
i rejestracje samochodowe są rozmyte. Wszystko już zosta-
ło sfotografowane i znajduje się pod ręką, w równoległej 
rzeczywistości Google Maps, dostępne dla każdego podłą-
czonego do sieci. Mimo to, automatyzm rejestracji i obrób-
ki zdjęć powoduje, że wielu ujęć nikt wcześniej nie obejrzał. 

Fotografia 6. Jon Rafman, The Nine Eyes of Google Street 
View (2010)

 

Źródło: http://9-eyes.com/ [30.06.2016].

Katja Novitskova również wykorzystuje otaczającą ją 
sferę wizualną – zdjęcia ze Stocka i dizajn korporacyjny. 
Obrazy, które powstawały z inną intencją, najczęściej jako 
fotografia komercyjna, zostały przez artystkę znalezione, 
wybrane z przepastnego internetowego zasobu, powięk-
szone, wydrukowane i wycięte z tła. Przedstawienia po-
zbawione są kontekstu, ale wybrane figury są przeniesione 
z ekranu w sposób dosłowny, przycięte do formatu prosto-
kąta, powtarzającego format monitora. Tak spreparowane 
fotografie, zaopatrzone w konstrukcję, która pozwala im 
samodzielnie stać, artystka umieszcza w przestrzeni gale-
rii. Stają się trójwymiarowe, tak jak rzeźby. Przy niektórych 
z nich pojawiają się dodatkowe elementy: czasem paprot-
ka, czasem górka piasku, które czynią je jeszcze bardziej 
przestrzennymi (fotografia 7).

Fotografia 7. Katja Novitskova, Spirit, Curiosity and Opportu-
nity, Kraupa-Tuskany Zeidler, Berlin (2014)

Źródło: http://www.contemporaryartdaily.com/2014/06/
katja-novitskova-at-kraupa-tuskany-zeidler/ [30.06.2016].
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Mimo tak stawianych pytań sztuka postinternetowa 
często jest odczytywana jako zjawisko przede wszystkim 
estetyczne, którego twórcy są zespoleni przez mechanizmy 
sieciowe. Przykładem może być tzw. glitch art, polegający 
głównie na estetyzacji błędów. Twórca ingeruje w obraz 
uszkadzając plik lub manipulując urządzeniami elektronicz-
nymi. Najprostszym sposobem zglitchowania obrazu jest 
tzw. WordPad effect. Wystarczy otworzyć zdjęcie w WordPa-
dzie tak, jakby był plikiem tekstowym i wprowadzić zmiany 
w ciągu znaków. W ten sposób zostaje zmieniony kod, a po 
otwarciu w formacie zdjęciowym obraz będzie zdeformowa-
ny. Skojarzenie z piktorialistami nasuwa się samoistnie. 

Tymczasem sztuka postinternetowa jest szerokim zja-
wiskiem, uwzględniającym sposób funkcjonowania czło-
wieka w dwóch równoległych światach: fizycznym i wirtual-
nym. Uwzględnia niemożność oddzielenia obu sfer i proble-
matyzuje jej konsekwencje (Sielewicz, Demidenko 2016). 
Technologia i media, które w latach 90. traktowane były 
jako instrumenty zewnętrzne wobec ciała, dziś są rodzajem 
oprogramowania, które wpływa na sposób funkcjonowa-
nia. Pojawienie się serwisów społecznościowych, YouTube 
i blogów zaowocowało relacjami społecznymi nowego typu 
i nowej reprezentacji wizualnej, w której podmiot przejął 
jednocześnie funkcje twórcy, kuratora i krytyka. Internet 
determinuje nas do ciągłej autoekspresji. Facebook pyta 
nas „Co Ci chodzi po głowie?” zachęcając do dzielenia się 
emocjami i prywatnymi zdjęciami, a później na tej pod-
stawie filtruje dla nas reklamy. Media społecznościowe 
narzucają permanentną aktualizację własnego statusu, 
nagradzając aktywność lajkami. Na ile ta wirtualna repre-
zentacja zmienia fizyczne i psychiczne „ja” osoby, która ob-
sługuje smartfona? Co jest a co nie jest rzeczywiste? Skraj-
nym przykładem może być blog Contemporary Art. Daily 
prezentujący zdjęcia z wystaw (contemporaryartdaily.com 
2016). Zdjęcia są perfekcyjnie zakomponowane, oświetlo-
ne i wyretuszowane do tego stopnia, że nie możemy mieć 
pewności, że zaistniały fizycznie, a nie zostały w całości 
wygenerowane cyfrowo. Takie w całości wygenerowane 
obrazy profesor Wojnecki nazwał cybergrafią, która prze-
nosi emfazę kontaktu z rzeczywistością materialną na iluzję 
takiego kontaktu, symuluje swój związek ze światem przed-
miotów materialnych. Poszerzenie pojęcia fotografii o foto-
realistyczne obrazy wygenerowane cyfrowo powoduje, że 
„odniesieniem dla fotografii staje się realność rozumiana 
jako doznanie, jako prawda zmysłów (lecz nie ślad natu-
ry). Fotografia może być więc pojmowana nie tylko jako 
model rzeczywistości materialnej. Może także być pojmo-
wana jako model rzeczywistości kreowanej, rzeczywistości 
wirtualnej. Jest to równoznaczne z rozszerzeniem pojęcia 
rzeczywistości” (Wojnecki 2002: 34). I nawet jeśli prace 

Wszystkie te przykłady, choć eksplorują różne obsza-
ry fotografii, mają punkt wspólny, tzn. zmianę kontekstu. 
Artyści wykorzystują materiał fotograficzny, powstały 
w konkretnym celu, i przenoszą go w inną rzeczywistość 
sal wystawowych. Zdjęcia, których wartość materialna była 
bardzo niska, poprzez ich wybór i włączenie w światowy 
obrót dziełami sztuki, niebotycznie zyskują na wartości. Nie 
ma znaczenia, czyimi fotografiami posłużyli się artyści, czy 
ich autorzy mogliby rościć prawa autorskie do wykorzysta-
nych zdjęć, liczy się pozycja fotografa, który opatrzył je wła-
snym nazwiskiem. Ten gest zaanektowania i przeniesienia 
całkowicie zamienia status zdjęcia: jego wartość, znaczenie 
i obszar oddziaływania. 

Pytanie o własność intelektualną zadaje inny postin-
ternetowy artysta Constant Dullaart w projekcie Jennifer 
in Paradise (fotografia 8), do którego użył fotografii zrobio-
nej w 1987 roku przez Johna Knoll’a, jednego z twórców 
programu Photoshop. Zdjęcie przedstawia jego żonę Jen-
nifer Knoll na wakacjach na Bora Bora i zostało dodane do 
pierwszej edycji programu jako zdjęcie do ćwiczeń, na któ-
rym pierwsi użytkownicy testowali możliwości programu. 
W późniejszym czasie fotografia zniknęła z sieci. Constant 
Dullaart dotarł do pierwszej edycji Photoshopa i poddał fo-
tografię prostym manipulacjom dostępnym w programie. 
Ilość modyfikacji, których dokonał spowodowała, że w koń-
cu obraz ten staje się nieczytelny, zamglony, niemal stracił 
związek z obrazem wyjściowym. Tym samym artysta stawia 
pytanie o to, co dzieje się z prawami autorskimi, gdy pod-
damy obraz tak wielu modyfikacjom, że niemal zrywa on 
kontakt z materiałem wyjściowym? Co wówczas dzieje się 
z własnością intelektualną? W którym momencie zdjęcie 
jest jeszcze fotografią Knolla, a w którym jego autorem jest 
już Constant Dullaart. Czy fakt, że Knoll był współtwórcą 
programu daje mu dodatkowe uprawnienia?

Fotografia 8. Constant Dullaart, Jennifer in Paradise (2014)

Źródło: http://www.futuraproject.cz/en/futura/event/77-jen-
nifer-in-paradise [30.06.2016].
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Fotografia prosumentów

Kreowaniem równoległej rzeczywistości zajęła się też 
Amalia Ulman (również związana z „DIS Magazine”) w pro-
jekcie Excellences and Perfections. Właściwie projekt wyko-
rzystuje tę samą wiarę w reprezentację fotograficzną, jakiej 
użył w swym Portrecie Topielca Hippolyte Bayard, a środki 
po które sięga są adekwatne do czasu, w jakim artystka 
tworzy. Performance został przeprowadzony na Instagra-
mie, miejscu w którym miliony, zwłaszcza młodych ludzi, 
dokumentują swoje życie. Nic więc dziwnego, że nastolat-
ka, która regularnie robi sobie selfie czy fotografuje swój 
posiłek zaczyna wierzyć dziewczynie, która robi to samo, 
używając podobnych póz i filtrów. Historia jest banalna: 
słodka córeczka tatusia marząca o karierze modelki w LA 
ucieka z jego pieniędzmi i popada w kłopoty. Performance, 
któremu towarzyszy postfeministyczna refleksja dotycząca 
miejsca młodej kobiety w społeczności, dla obserwato-
rów staje się realną historią, podpatrywaną intymnie na 
ekranach smartfonów (memes.com 2016). Po zakończeniu 
Excellences and Perfections rozpoczęła nowy performan-
ce, w którym wcieliła się w pracowniczkę korporacji, która 
zachodzi w ciążę (fotografia 10). 

Fotografia 10. Amalia Ulman, Instagram (2016)

Źródło: http://www.dazeddigital.com/artsandculture/artic-
le/29342/1/instagram-artist-to-feature-in-major-tate-exhibition 
[30.06.2016].

Wideoperformance Petry Cortright również bazują na 
jej wizerunku. W opublikowanym w 2007 roku na YouTube 
wideo WEBCAM (fotografia 11) widzimy młodą dziewczy-
nę biernie patrzącą w ekran. Obraz staje się lustrem i my 
dokładnie w ten sam sposób patrzymy na artystkę. Wideo 
nagrane jest tanią kamerką internetową. Obraz jest nie-

funkcjonujące na zdjęciach wystawiane na CAD posiadają 
swój pierwowzór w white cube, to wyglądają tak, jakby były 
zaprojektowane tylko po to, by dobrze prezentować się on-
line. Czy ta wiedza cokolwiek zmienia? 

Innym przykładem balansowania pomiędzy rzeczywi-
stością off i online jest działalność nowojorskiego kolektywu 
modowo-artystycznego „DIS Magazine”. Kolektyw założyła 
w 2010 roku Lauren Boyle (wraz z Nickiem Schollem, Davi-
dem Toro, Solomonem Chase’em oraz Marco Roso). Maga-
zyn do złudzenia przypominający profesjonalnie przygoto-
wane pismo „lajfstajlowe” o profilu modowo-artystycznym, 
zatrudnia znanych fotografów, artystów i filmowców (Ada-
mek 2016). Każdy szczegół jest perfekcyjnie dopracowany. 
Dzięki temu balansowanie na granicy wyznaczania trendów 
oraz kpina z konsumpcjonizmu i podążania za najbardziej 
aktualnymi trendami, jest doskonałe. Na stronie magazynu 
możemy kupić Logo To Sexual Fantasies zaprojektowane 
przez Antoine Catala, które jest transparentne, elastyczne 
i przyjemne w dotyku, i w przyszłości ma być częścią więk-
szego projektu – loga na każdą chwilę w naszym życiu. Za 
400 dolarów oferowane są poduszki zaprojektowane przez 
Jon’a Rafman’a (50x150 cm) z obustronnym nadrukiem 
Emmy Watson, która według opisu produktu jest współcze-
sną Dolores Haze. Produktem kolektywu jest też koszulka 
z przyszytą na wierzchniej, przedniej stronie metką Not For 
Everyone (fotografia 9). W opisie produktu czytamy: „this 
shirt might not be for everyone, but it’s definitely for you”. 
W zakładce DISTASTE New Style Options znajdziemy perfek-
cyjnie sfotografowane połączenie skarpet i sandałów, bu-
tów noszonych na inne buty czy wkładek ortopedycznych 
ozdobionych cekinami (dismagazine.com 2016). Patrząc na 
te fotografie nie możemy mieć pewności, że za rok lub dwa 
część z proponowanych trendów nie znajdzie naśladowców 
na warszawskiej ulicy. 

Fotografia 9. DIS Magazine, koszulka z metką Not for Everyone (2016)

Źródło: http://disown.dismagazine.com/collections/frontpa-
ge/products/not-for-everyone [30.06.2016].



Agata Zbylut – Ingerencja w obraz...

45

Fotografia 12. Petra Cortright, Girlfriend (2014)

Źródło: http://www.kunstkritikk.no/artikler/digital-remains-
-petra-cortright/ [30.06.2016].

Masowa obecność w internecie, a przede wszystkim na 
portalach społecznościowych, prowokuje do coraz dalej po-
suniętego kreowania wirtualnych reprezentacji, które stają się 
przedłużeniem sieci. Pozostając nieustannie online staramy się 
urzeczywistnić nasze wyobrażenia o sobie. Wszechobecne sel-
fie w nowszych smartfonach automatycznie rozpoznaje i wy-
gładza twarz, a i tak robimy wiele ujęć, by wybrać jedno – to, 
naszym zdaniem, najkorzystniejsze, które dodatkowo przepu-
ścimy przez filtry. Czy w tej sytuacji, kiedy osobę, którą niemal 
codziennie widzimy na zdjęciach zamieszczonych na fb, a nie 
rozpoznalibyśmy jej na ulicy, pytanie o manipulację obrazem 
fotograficznym ma jeszcze sens? 
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ostry, pełen szumów. To tylko wzmacnia efekt prywatno-
ści i intymności. Dziewczyna, na którą patrzymy, staje się 
„dziewczyną z sąsiedztwa”. Na ekranie pojawiają się anima-
cje z najpopularniejszymi na portalach społecznościowych 
motywami: koty, psiaki, lody, kwiaty, błyskawice i wirujące 
kawałki pizzy. Wideo opatrzone jest oszałamiającą liczbą 
tagów, tak aby dotarło do jak największej liczby osób, któ-
re szukają czegokolwiek w internecie i aby one zobaczyły 
w tym wideo siebie. Pomysł na pozór banalny, ale zręcznie 
manipulujący naszą uwagą i opisujący funkcjonowanie po-
stinternetowej rzeczywistości (rhizome.org 2016). 

Fotografia 11. Petra Cortright, WEBCAM (2007)

Źródło: Petra Cortright, VVEBCAM, 2007 http://rhizome.org/
art/artbase/artwork/vvebcam/ [30.06.2016].

Jeszcze dekadę temu, przed upowszechnieniem portali 
społecznościowych, technologia była czymś zewnętrznym 
wobec ciała. Byliśmy świadomi, gdzie kończy się offline, 
moje fizyczne „ja”, a zaczyna medium. Dziś, kiedy ta gra-
nica ulega rozmyciu, możemy urzeczywistniać swoje wy-
obrażenie o sobie. To poczucie widzimy też w kolejnych 
autoportretach Petry Cortright takich jak SICKHAIR & SIC-
KHANDS (2011), w którym włosy i dłonie artystki rozbijają 
się na elementy i falują we własnym tempie czy Girlfriend 
(2014) gdzie część postaci artystki stojącej w nieatrakcyj-
nej przestrzeni korporacyjnego pomieszczenia socjalnego, 
przesunęła się w lewo (fotografia 12). Technologia, której 
używa Cortright przetwarzając własny wizerunek jest pro-
sta, dostępna dla każdego, pomysły niemal banalne. Mimo 
to, a może właśnie dlatego, tak łatwo się z nimi utożsamić 
w postinternetowym świecie prosumentów, którzy jedno-
cześnie wytwarzają i konsumują. 
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