
Temat: „Fotografia XXI wieku.”

„Fotografia obiektywna nie istnieje. 
Nie tylko ze względu na fotografa posługującego się kamerą; 
ono samo wpływa na jakość obserwacji.”

Vilém Flusser, 1991 rok.

Takie twierdzenie idealnie pasuje do zdjęć, jakie tworzy się obecnie. W dobie photoshopa i 
cyfrowej manipulacji zdjęcia nie stanowią odzwierciedlenia rzeczywistości (chociaż niektórzy 
zastanawiają się czy kiedykolwiek potrafiły ją wiernie odtworzyć). Niesamowity rozwój fotografii 
cyfrowej sprawił, że negatywy zamieniliśmy na karty pamięci, odbitki na pliki, ciemnię na 
programy graficzne, które pozwalają zrobić ze zdjęciem dosłownie wszystko. 

Uważam, że większość fotografii jakie powstają w XXI wieku cechuje przede wszystkim 
nienaturalność. Na reklamach i billboardach nie widzimy prawdziwej kobiety i mężczyzny, ale ich 
nieskazitelne odbicia, które tak naprawdę nie istnieją. Skóra bez jakichkolwiek niedoskonałości,  
zgrabna sylwetka, bujne włosy i błyszczące oczy to ideał do którego za wszelką cenę stara się 
upodobnić współczesne społeczeństwo. Tak naprawdę jest to tylko pułapka, marketingowy chwyt, 
ale przede wszystkim obraz, który nagina naszą codzienną rzeczywistość. Zgadzam się z 
Gottfiedem Jägerem – wykładowcą fotografii artystycznej i użytkowej w Fachhochschule Bielefeld, 
który stwierdził, że „Rzeczywistość jest zawsze przetworzona, podana; jest konstruktem, zależnym 
od możliwości poznawczych, jest „rzeczywistością wynalezioną”. ” Istnieją jednak duże szanse, że 
redakcje kolorowych pism z Wysp Brytyjskich zostaną zmuszone do zmiany strategii dotyczącej 
obróbki zdjęć. Niedawno organizacja „Model Health Inquiry” poddała krytyce sposób w jaki 
prezentowane są osoby z okładek magazynów. Jej zdaniem nierealistyczne, wyidealizowane 
postacie z pierwszych stron gazet przyczyniają się do zwiększenia podatności na choroby związane 
z zaburzeniami odżywiania ( takie jak anoreksja, bulimia) oraz wpływają na niską samoocenę ludzi 
młodych.

Jaki jest współczesny kanon piękna w fotografii? Jak już wspomniałam oprócz 
nieskazitelnych, wręcz idealnych twarzy, które pojawiają się praktycznie w każdej reklamie 
prezentującej nowy produkt, który musisz mieć możemy spotkać się także z nielicznymi wyjątkami.  
Jednym z przykładów jest z pewnością najnowsze zdjęcie wykonane dla kampanii reklamowej 
Nolita pokazujące nagie ciało francuskiej aktorki chorującej na anoreksję. To szokujące zdjęcie 
zostało wykonane przez kontrowersyjnego, włoskiego fotografia Oliviero Toscaniego. Autor 
wcześniejszych reklam stworzonych dla Benettona, które poruszały między innymi problem AIDS 

Fotografia 1: Zdjęcie Oliviero Toscaniego dla kampanii reklamowej Nolita.



czy rasizmu skupił się tym razem na chorobie za którą, jak twierdził, odpowiadają  „ogólnie  
komunikacja, TV, moda”. Sama 27 – letnia bohaterka zdjęcia Isabelle Caro ważąca zaledwie 31 kilo 
przy wzroście 165 centymetrów dodaje, że reklama w której wystąpiła jest przestrogą. Wystąpiła 
ona w tej kampanii po to, by „ludzie zrozumieli i zobaczyli do czego prowadzi anoreksja”. Niestety 
ta reklama może być niebezpieczna dla pozostałych kobiet, dla których może ona posłużyć za ideał  
piękna i za wszelką cenę będą one do niego dążyć. 

Przeglądając strony internetowe natknęłam się na podobne zdjęcie wykonane przez 
Andrzeja Dragana. Przedstawia ono portret młodej anorektyczki w stroju baletnicy. Tytułowa 
bohaterka zdjęcia – Marta stoi na wprost obiektywu na tle obdrapanej, oliwkowej ściany. Przede 
wszystkim w tym zdjęciu szokuje postać wychudzonej modelki, zwłaszcza nienaturalnej wielkości 
dłonie w stosunku do reszty ciała. Co ciekawe autor zdjęcia w tym samym czasie wykonał równie 
kontrowersyjną fotografię przedstawiającą stojącego mężczyznę z koroną cierniową na głowie i 
licznymi śladami po biczowaniu. Być może Dragan chciał pokazać swoje wyobrażenie na temat 
„współczesnego Chrystusa”. 

Obecnie coraz częściej w sieci pojawiają się dodatki do programów graficznych, które 
zamiast upiększać „obrzydzają” fotografie. Najczęściej takim zabiegom poddawane są zdjęcia 
znanych osób i gwiazd (http://www.biertijd.com/mediaplayer/?itemid=5942). Ta nietypowa obróbka 
sprawia, że stają się oni potworami i monstrami. Uważam, że taki zabieg nic nie wnosi do 
fotografii. Tego typu zdjęcia nie są ani atrakcyjne pod względem wizualnym, a służą jedynie 
wywołaniu taniej sensacji przez co niepotrzebnie tworzy się z nich „fotograficzny śmietnik”. Być 
może współczesnemu społeczeństwu nie wystarczają zwykłe zdjęcia wykonane przez paparazzich, 
a kanon piękna w takim tempie się zmienia, że nie bawi je to, co piękne i idealistyczne, a brzydkie  
wręcz obrzydliwe i niesmaczne? W końcu ostatnio coraz częściej mówi się   o istnieniu trendu w 
fotografii mody polegającym na tym „im brzydsze robisz zdjęcia, tym większa sława przed tobą”. 
Przykładem takiego zjawiska są prace niemieckiego fotografa Juergena Tellera. Jego zdjęcia 
określane są jako „brzydkie” nawet, gdy występują na nich najpiękniejsze osobistości. Taki efekt 

Fotografia 2:  Zdjęcia autorstwa Andrzeja 
Dragana przedstawiające portret Marty.

 

Fotografia 3: Zdjęcie autorstwa Andrzeja Dragana 
przedstawiające portret mężczyzny 
przypominający Chrystusa.



fotograf uzyskuje poprzez stosowanie tzw. małpki (małego automatycznego aparatu 
kompaktowego) nie dbając o scenografię, makijaż i stylizację pozujących. Jak sam przyznaje 
polega on tylko na osobowości modela „bo tak naprawdę jedyne co mnie interesuje to starcie  
dwóch osobowości, reakcje personalne.” Według mnie interesujący wydaje się fakt, że brzydkie i 
marnie technicznie zdjęcia Tellera są wykorzystywane do kampanii reklamowych luksusowego 
domu mody np. Marca Jacobsa (w której wystąpił min. młody, polski malarz – Wilhelm Sasnal). 

Tak więc wnioski wysuwają się same. Fotografia XXI wieku ma przede wszystkim 
szokować i zaskakiwać. W końcu żyjemy w świecie przepełnionymi obrazkami. Jak stwierdził w 
swojej książce pt. „Między dokumentem a sztuką współczesną”André Rouillé nowoczesne 
społeczeństwo „cechuje postępujące w niezwykłym tempie przedstawianie analogiczne, przejście  
od niedostatku do nadmiaru obrazów fotograficznych, filmowych i telewizyjnych. Analogiczna  
figuracja towarzyszy nam od tej pory w każdym momencie, wypełniając i przeciążając nasze  
widzenie.” Niekiedy te barwne bądź czarno - białe obrazy mogą szkodzić nie tylko naszemu 
wzrokowi, ale zdrowiu czy nawet życiu zwłaszcza, że coraz więcej budynków mieszkalnych i 
zabytków zostaje nimi opakowane. Jako formę buntu przeciwko nadmiarowi obrazów niektórzy 
artyści wyrażali swój sprzeciw poprzez „podrabianie” zdjęć reklamowych tworząc antyreklamy. 
Oprócz wspomnianego wcześniej Oliviero Toscaniego,  Jeff Koons reklamował samego siebie a 
amerykańska grupa Adbusters tworzyła reklamy zbliżone wyglądem do oryginału (np. reklama 
Absolut). Niektóre z nich mogliśmy zobaczyć w sierpniu na wystawie w düsseldorfskiej galerii 
NRW – Forum und Wirtschaft. Jak już wspomniałam żyjemy w epoce zdominowanej przez obrazy. 
Ciekawym wydaje się fakt, że niektórzy fotografowie postanowili je jeszcze reprodukować. 
Autorem jednego z najdroższych zdjęć, które w styczniu 2008 roku na aukcji osiągnęło cenę prawie 
3,5 miliona dolarów jest Richard Prince. Fotograf ten zasłynął ze zdjęć reprodukujących tanie, 
kolorowe magazyny czy tandetne kryminały. Do dziś wielu krytyków sztuki zastanawia się nad 
fenomenem jego prac zwłaszcza, że są to po prostu zwykłe kopie zdjęć reklamowych. Jak pisała 
Susan Sontag „Coraz mniej osiągalne stało się rozróżnienie między obrazami a rzeczami, kopiami 
a oryginałami ”. Dodatkowym problemem są prawa autorskie do zdjęcia, ale 59 letni artysta nie 
przejmuje się tymi wątpliwościami. Nadal używa on reklam, które codziennie spotykamy 
przechodząc na ulicy tworząc z nich montaże lub instalacje (np. umieszczając zdjęcie na masce 
samochodu). Fenomen twórczości Prince' a jest potwierdzeniem tezy, iż żyjemy w świecie 
„reprodukcji reprodukcji”. Warto ponownie przytoczyć słowa autorki książki „O fotografii”:

Fotografia 4: Portret Wilhelma Sasnala autorstwa Juergena 
Tellera.



„Konsumujemy obrazy w jeszcze szybszym tempie i, jak słusznie podejrzewał Balzac mówiąc o  
pożeraniu przez aparaty fotograficzne warstw ciała, obrazy pożerają rzeczywistość.”

Jak już wspomniałam praktycznie każde zdjęcie, jakie zostaje opublikowane dzisiaj w prasie 
lub innych mediach zostaje poddane obróbce komputerowej. Niekiedy retusz fotografii polega na 
zmianie kontrastu, wykadrowaniu czy rozjaśnieniu, ale może także przybierać drastyczną formę. 
Przyczynia się to do pytania czym jest końcowy efekt naszej pracy? Czy jest to fotografia czy 
grafika komputerowa? Tworząc jeden z najważniejszych narzędzi XXI wieku jakim jest Photoshop 
piętnaście lat temu John Knolt stwierdził, że pracując nad nim widział „wspaniałe efekty” a nie brał 
pod uwagę wykorzystywania ich do niecnych celów. Fałszywe zdjęcia możemy obejrzeć tak 
naprawdę wszędzie – od witryn internetowych, wszelkich publikacji na reportażach i w poważnych 
gazetach skończywszy. Zdjęcia poddane manipulacji pojawiały się już dużo wcześniej (Dorothea 
Lange, Trocki na zdjęciach Związku Radzieckiego), ale współczesna technika ułatwiła i 
jednocześnie przyspieszyła ten proces. Najpopularniejszym zdjęciem pokazującym nieprawdę była 
fotografia przedstawiająca mężczyznę na dachu jednego z wieżowców WTC w Nowym Jorku. Data 
umieszczona w dolnym rogu wskazywała na 11 września 2001 roku a po lewej stronie można było 
zobaczyć srebrny kadłub samolotu. 

Fotografia 5: Fotografia Richarda Prince'a sprzedana za prawie 3,5 
miliona dolarów.

 Fotografia 6: Oryginalne zdjęcie "Turysta".  Fotografia 7: Sfałszowane zdjęcie "Turysta"



Innym przykładem fałszywej fotografii było zdjęcie „Jeśli myślisz, że masz zły dzień” 
pokazującego w centrum kompozycji mężczyznę na drabinie umocowanej przy wyjściu z 
helikoptera oraz wynurzającego się rekina, by zaatakować człowieka. Fałsz szybko został jednak 
wykryty przez fotografa Charlesa Maxwella, którego zdjęcie zwierzęcia zostało wykorzystane do 
tego fotomontażu. Podobnie było z portretem futbolisty O.J Simpsona oskarżonego o zabójstwo 
swojej żony i przyjaciela opublikowanym na okładce „Time” i „Newsweka” w 1994 roku. Time tak 
podretuszował wizerunek mężczyzny przyciemniając mu skórę i sprawił, iż wyglądał on bardziej 
groźnie. Kolejnym skandalem była fotografia z testu irańskich rakiet, którą opublikowano w 
dzienniku „New York Times”. Jedna z rakiet nigdy nie została wystrzelona a na obrazie została 
skopiowana z innego zdjęcia. 

Możemy sobie też zadać pytanie kim jest fotograf XXI wieku? Kiedyś jako fotografa 
wyobrażano sobie osobę zawodowo wykonującą zdjęcia, który zazwyczaj dysponował własnym 
zakładem fotograficznym. Uważam, że współcześnie każdy może się nim stać lub tak naprawdę 
każdy z nas nim jest, nawet nie posiadając profesjonalnego sprzętu. Obecnie we wszystkich 
telefonach komórkowych jest wbudowany aparat fotograficzny. Jak twierdził cytowany już André 
Rouillé „Obrazy fotograficzne” są pierwszymi, które wykonane zostały przez maszynę, uwolniły się  
od manualnych umiejętności artysty i w których widoczne jest zerwanie z rzemieślniczym know-
how”. Zaś Susan Sontag pisała, że jego posiadanie „wywołuje uczucie pożądaniu. I jak wszystkie  
wiarygodne formy pożądania, nie daje się zaspokoić; po pierwsze dlatego, że możliwości fotografii  
są nieograniczone, a po drugie dlatego, że przedsięwzięcie to pożera samo siebie.” Rozwój 
telefonów komórkowych bardzo oddziałuje na współczesne społeczeństwo. Użytkownicy stworzyli 
nawet coś w rodzaju „sztuki komórkowej” czy „fotografii komórkowej”. Pojawia się także coraz 
więcj konkursów na ten temat czy nawet wystaw, czego przykładem mogła być prezentacja zdjęć 
Pauliny i Jakuba Hakobsonów podczas Międzynarodowego Festiwalu Fotografii w Łodzi w 2007 
roku.

Odpowiedzi na pytanie jaka jest współczesna fotografia można było szukać na wystawie w 
warszawskim Centrum Sztuki Współczesnej pt. „Efekt czerwonych oczu. Fotografia XXI wieku” 
otwartej w czerwcu 2008 roku. Jak stwierdził na konferencji prasowej jej kurator – Adam Mazur 
„Tytuł wystawy nawiązuje do funkcji stosowanej obecnie w aparatach cyfrowych, dostępnych  
praktycznie dla każdego, redukującej efekt tzw. czerwonych oczu na zdjęciach. Symbolicznie ma to  
określać obfitość i przesyt fotografii, którą może wykonywać i rozpowszechniać niemal każdy,  
przede wszystkim dzięki internetowi. ” Na tej obszernej ekspozycji, która wypełniła dwa piętra 
Zamku Ujazdowskiego pokazano aż dziewięćdziesiąt fotografii. Swój dorobek zaprezentowali 
zarówno młodzi twórcy, jak i artyści ze średniego pokolenia. Ich prace zostały pogrupowane na 
dziesięć części tematycznych, które można było oglądać samodzielnie a jednocześnie stanowiły one 
spójną całość. Znalazły się tam zarówno zdjęcia portretowe, reklamowe, prasowe jak i te które 

Fotografia 8: Sfałszowane zdjęcie pt. "Jeśli  
myślisz, że masz zły dzień".

Fotografia 9: Oryginalna fotografia przedstawiająca 
rekina autorstwa  Charlesa Maxwella.



zamieszczane są w internecie. Poprzez zestawienie tak różnych od siebie obrazów udało się 
pokazać rolę jaką odgrywają we współczesnej kulturze. Dzięki temu możemy zaobserwować relacje 
jakie wywiera fotografia artystyczna na fotografię „popularną”. Jak przyznaje kurator wystawy 
pokazują one także fotografię jako jedno z najważniejszych narzędzi wykorzystywanych przez 
współczesnych twórców. Obok znanych artystów, którzy posługują się nią na co dzień (Wilhelm 
Sasnal, Aneta Grzeszykowska, Zbigniew Rogalski) pojawiają się zdjęcia wyłowione z portalu 
www.allegro.pl (cykl „Real Photo” Mikołaja Długosza) czy prace z cyklu „Naziści” Piotra 
Uklańskiego, za który dom aukcyjny Phillips de Pury & Company zapłacił 568 tys. funtów, co 
stanowi rekordową cenę jaką uzyskano za dzieło polskiego twórcy.

 Interesujące wydają się także prace dokumentalistów, których wcześniejsze zdjęcia mogliśmy 
oglądać na przełomowej wystawie „Nowi dokumentaliści” w 2006 roku (Przemysław Pokrycki, 
Zuzanna Krajewska, Ireneusz Zjeżdzałka, Zorka Project, Konrad Pustoła). Co ciekawe, na tej 
interesującej wystawie mogliśmy zobaczyć nie tylko oprawione fotografie, liczne projekcje, książki 
fotograficzne czy plakaty ale nawet rzeźby (Anna Baumgart) oraz instalacje (Anna Orlikowska). 
Uważam, że taki zabieg nadał oryginalności i wniósł świeżość do omawianej prezentacji 
dodatkowo ją uatrakcyjniając. 

Warto też odpowiedzieć sobie na pytanie, gdzie współcześnie funkcjonuje fotografia? Nadal 
z fotografią możemy spotkać się w galeriach oraz muzeach sztuki, jednak najwięcej pojawia jej się 
w Internecie. Tak więc każdy jego odbiorca może stać się potencjalnym widzem i jednocześnie 
twórcą. Fotografia może przybierać różne formy. I tak coraz częściej amatorzy wystawiają swoje 
prace w internetowych galeriach (www.plfoto.com, www.digart.pl, www.onephoto.net) czy tworząc 
liczne fotoblogi ( niedawno odbył się festiwal fotoblogów – FFB). Swego czasu powstała nawet 
"Screen photography", czyli zrzuty ekranu komputera. Coraz częściej młodzi twórcy łączą 
fotografię z innymi mediami, co w wielu przypadkach prowadzi do powstania tzw.  „filmu 
ikonograficznego". 

Gdy umieściliśmy zdjęcie w Internecie to jednocześnie sprawimy, że może je zobaczyć 
każdy, nawet osoba, której nie znamy. Przekonała się o tym bohaterka reklamy Sarah, kiedy każda 
napotkana przez nią osoba pytała co u niej słychać i kiedy umieści nowe zdjęcie. Celem reklamy 
było hasło „Think before you post”. Warto więc zastanowić się czy na pewno chcemy, by wszyscy 
je zobaczyli i pomyśleć zanim naciśnie się na spust migawki. (przykładem może być skandal, jaki 
wywołała fotografia nastolatki w piecu z Majdanka umieszczonej na portalu www.nasza-klasa.pl). 

 Fotografia 10: Zdjęcia Piotra Uklańskiego z cyklu „Naziści”.
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Pomimo dynamicznego rozwoju w internecie i ogromnej ilości stron www poświęconych 
fotografii nie wiele istotnych informacji można wydobyć z tak ogromnego natłoku odnośników. 
Tym bardziej cieszę się, że od czerwca 2008 roku pod adresem www.aktualizacja.info znajduje się 
alfabetyczna lista obejmująca większość aktualnie działających w Polsce twórców wraz z 
najlepszymi i najnowszymi projektami. Inicjatorem tego interesującego pomysłu był fotograf i  
kurator Krzysztof Miękus. Ta ciekawa strona w pewnym sensie ma się stać antologią polskiej 
fotografii XXI wieku i jak nazwa wskazuje ma być co roku aktualizowana. 

Dzisiaj o fotografii możemy przeczytać nie tylko w internecie ale także w pismach 
fotograficznych („Kwartalnik fotografia”, „Biuletyn fotograficzny”, „Camera obscura”) czy 
magazynach poświęconych sztuce („Format”, „Obieg”, „Opcje”, „Art – luk”, „Arteon”). Między 
innymi dzięki temu kształtuje się nasza wrażliwość, ale z drugiej strony jesteśmy bardziej 
zorientowani o tym jak wygląda współczesna fotografia i gdzie należy ją oglądać. 

Jak wygląda sytuacja fotografii na rynku sztuki? Wydaje mi się, że trudno dziś jest 
podważyć tezę, że fotografia zalicza się do sztuk plastycznych. W końcu zdjęcia są powszechnie 
sprzedawane albo dla dużych firm lub kolekcjonerów prywatnych. Fotografia ma najsilniejszą 
pozycję na Zachodzie Europy i w USA. Ciekawostką wydaje się fakt, że kilka miesięcy temu 
fotografia Andreasa Gursky ' ego została sprzedana na aukcji za 2,5 mln dolarów a największą cenę 
jaką udało się dotychczas osiągnąć było prawie 3 mln dolarów za „The Pond – Moonlight” 
Edwarda Steichena z 1904 roku.  

Fotografia 11 : Kadry z reklamy 
„Think before you post".

Fotografia 12 : Kadry z „Think 
before you post”.

 Fotografia 12: „The Pond – Moonlight” Edwarda Steichena z 1904 
roku.

http://www.aktualizacja.info/


W Polsce najlepszą działalność pod tym względem prowadzi Dom Aukcjny Rempex, który 
przeprowadza aukcje aż dwa razy w roku – wiosną i jesienią. Pomimo tego, że w Stanach 
Zjednoczonych za cenę zdjęcia płaci się w milionach dolarów – to w Polsce są one znacznie niższe. 
Możemy zauważyć, że prestiż tego medium w naszym kraju wzrasta. Tym bardziej, że jest obecnie 
szansa na zakup naprawdę dobrych prac za niewielką cenę. Co ciekawe na ostatniej 4 edycji aukcji 
mogliśmy kupić prace wybitnych polskich artystów (min. Romana Opałki, Zofii Kulik, Natalii Lach 
-  Lachowicz, Zygmunta Rytki) i fotografów (Józefa Robakowskiego, Tomka Sikory, Zbigniewa 
Libery, Chrisa Niedenthala, Andrzeja Dudka – Dürera). Coraz częściej na aukcji możemy także 
znaleźć zdjęcia twórców młodego pokolenia (Joanny Zastóżnej, Magdaleny Hueckel, Przemysława 
Pokryckiego). Podobną inicjatywę podjęto dziesiątego grudnia podczas „Jesiennej Aukcji  
Fotografii Polskiej” zorganizowanej przez ZPAF.
 Jak potoczą się losy współczesnej fotografii? Czy nadejdzie jej kres jak twierdzą niektórzy 
krytycy? Czy nastąpi dalszy jej rozwój? W jakiej formie będzie występować? Jaką rolę będzie 
odgrywała w naszym codziennym życiu? Czy zostanie wyparta przez inne media? Czy jej ranga 
wzrośnie czy stanie się offową dziedziną sztuki? Czas pokaże...

Sylwia Adamczuk
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