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Agnieszka Więckiewicz

Logika przeciwintuicji. Ćwiczenie ze słuchania obrazów

Tina Campt, Listening to Images. An Exercise in Counterintuition, Duke

University Press, Durham-London 2017

Tina Campt, Image Matters. Archive, Photography, Duke University

Press, Durham-London 2014

Człowiek milczący jest dla innych nieprzejrzysty. Jego milczenie skłania jednak

do różnych prób interpretacji, wyczytania wypowiedzi z ciszy.

Susan Sontag, Estetyka ciszy

Żebyśmy jednak mogli usłyszeć dźwięk, potrzebne są pewne warunki. Pierwszy

warunek to istnienie przewodnika dźwięku. Przewodnikiem dźwięku mogą być

ciała lotne (gazy), płynne (ciecze) lub stałe (metale, drzewo, szkło itp.), które na

zasadzie ruchu falowego przenoszą dźwięk od jego źródła do ucha

słuchającego. Jeśli nie ma przewodnika dźwięku, dźwięku nie usłyszymy.

Franciszek Wesołowski, Zasady muzyki

Pytanie o charakter relacji między fotografią wernakularną, wyobrażeniami

o czarnoskórych Europejczykach a tym, jak niebiali obywatele państw europejskich

wizualizowali samych siebie oraz jak chcieli być widziani, stało się punktem wyjścia

prac afroamerykańskiej badaczki wizualności Tiny Campt. Ustanawiające nową

teorię obrazu fotograficznego książki Listening to Images. An Exercise in

Counterintuition oraz Image Matters. Archive, Photography and the African

Diaspora in Europe otwiera autobiograficzna refleksja nad fotografiami, praktykami

katalogowania oraz przechowywania zdjęć w tradycji rodzinnej autorki. Podobnie
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jak dla Rolanda Barthesa kluczowym wydarzeniem dla

teoretycznej refleksji Campt była śmierć matki .

Rozpoczynanie tekstu teoretycznego od wstępu

autobiograficznego wciąż może wydawać się

nieodpowiednie, wręcz krępujące. Jakie założenia kryją

się więc za powyższą strategią? Dla myślicielki

feministycznej, za jaką uważa się Campt, taki wybór

wydaje się nie tylko uzasadniony, lecz nawet konieczny —

w ten sposób autorka tworzy przestrzeń mniejszościowej

narracji destabilizującej ustalone i powszechnie

akceptowane „wielkie teorie”. Kolejnym wytłumaczeniem

może być przyjęcie założenia o większej szczerości

piszącej, nie „ukrywającej się” za swoim wywodem.

Odmowa uniwersalności narracji jest również próbą znalezienia nowego języka

badań humanistycznych. Rozpoczynanie tekstu teoretycznego od osobistej,

nierzadko intymnej refleksji, wiąże się także z porzuceniem pewności na rzecz

wahania i niezdecydowania, poczucia niedostatecznej pewności sądu czy niedającej

się łatwo poddać strukturyzacji intuicji. W swojej refleksji Campt nie ucieka od

zadawania pytań i podkreślania trudności, z jakimi spotyka się badaczka

konfrontująca się z jednej strony z fotografią etnograficzną, z drugiej zaś z obrazami

wytwarzanymi w wernakularnych praktykach fotograficznych podejmowanych

przez czarne mniejszości.

Zwrot przeciwintuicyjny

Zmianę, która zaszła w teorii fotografii przypadającą na koniec pierwszej dekady XX

wieku, proponuję nazwać zwrotem przeciwintuicyjnym. Dekonstrukcja, a następnie

poststrukturalizm zasiliły teorie feministyczne, postkolonialne, wpływając na

wykształcenie nowych perspektyw badawczych, takich jak queer studies, black

studies czy surveillance studies. Dziś stanowią one podstawę nowych i nieustannie

rozwijających się teorii fotografii, w których ponownie zadano pytanie o znaczenie

i możliwość interpretacji fotografii oraz obrazów uważanych dotychczas za

1
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opresyjne i jednoznacznie krzywdzące fotografowane

podmioty . W zwrocie przeciwintuicyjnym chodziłoby

zatem o to, co Susan Sontag określiła „trudnym

myśleniem” , zaś Ariella Azoulay — parafrazując słowa

Barthes’a — opisała jako dostrzeżenie „tego, co było, ale

niekoniecznie w taki sposób, jak zostało to

zaplanowane” . W tym świetle konieczne wydaje się

ponowne zbadanie fotografii kolonialnej, etnograficznej,

kryminalnej oraz wojennej, by zobaczyć w niej to, co

jeszcze nieodkryte — dojrzeć (tzn. świadomie zobaczyć)

podmiotowość fotografowanych oraz uznać ich niepełne

bądź nieskuteczne uprzedmiotowienie w zdarzeniu

fotografii. Przeciwintuicyjność w badaniu obrazu

fotograficznego wymaga sproblematyzowania zarówno samego obrazu, jak

i pozycji podmiotu badającego oraz przestrzeni, w której archiwizuje i kataloguje się

opracowywane materiały. W tej perspektywie archiwum okazuje się nie w pełni

podlegać patriarchalnej władzy archonta, jak chciałby Jacques Derrida , lecz

zaczyna funkcjonować jako miejsce przechowania zapomnianych historii i obrazów,

stając się przestrzenią potencjalnego otwarcia .

W teoriach przeciwintuicyjnych do głosu dochodzą co najmniej trzy zestawy

problemów. Pierwszy otwiera ponowienie fenomenologicznego pytania o istotę

obrazu fotograficznego. Georges Didi-Huberman zachęca do nieodwracania

wzroku od „trudnych” obrazów — do patrzenia, widzenia i wyobrażania na

podstawie zdjęć, które wyrwane, skradzione rzeczywistości stają się jej

świadectwem . Z kolei Rebecca Schneider czy Tina Campt rozwijają rozumienie

fotografii jako wydarzenia, aktu odgrywania bezruchu . Fotografia zostaje przez nie

ujęta jako wstrzymanie ruchu — pauza w performansie. W języku muzykologicznym

pauza nie określa biernej ciszy, lecz odnosi się do wyreżyserowanego i określonego

czasowo momentu. W odniesieniu do praktyki fotograficznej byłaby więc

momentem szczególnego natężenia uwagi i wytężenia energii zarówno

fotografowanego, jak i fotografującego — wymagałaby od portretowanych
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niepozostawania biernymi i podjęcia przez nich działań, które zostaną później

zachowane w obrazie.

Kolejną kwestią jest problem patrzenia (widzenia) fotografii. Pojawia się pytanie

o to, jak postrzegać fotografowanego? Jak pogłębić spojrzenie kierowane na obraz

fotograficzny, by przedrzeć się przez jego wierzchnią warstwę? Żeby odpowiedzieć

na te pytania, po raz kolejny rozważyć trzeba związki fotografii z technikami władzy,

zwłaszcza pozycjonowania się podmiotu względem i przeciw fotografującemu

(odgrywającego rolę „obiektywu” władzy).

Trzeci obszar problemowy teorii przeciwintuicji, który można wskazać, to

charakterystyka relacji między fotografią a osobą ją oglądającą. W jaki sposób

fotografia wpływa na podmiot? Do jakich nowych odkryć może doprowadzić wejście

badaczki w powyższy związek oparty na multisensorycznym i pozaintelektualnym

doświadczeniu? Starając się odpowiedzieć na powyższe pytania, Tina Campt

proponuje odejście od patrzenia (widzenia) fotografii, na rzecz jej słuchania.

Spotkanie z fotografią staje się ćwiczeniem z percepcji dźwięków i niesłyszalnych

szmerów, dążeniem do stworzenia pola możliwego wsłuchania się w obraz.

(U)słyszeć obrazy

Zmiana głównego przedmiotu zainteresowania z patrzenia na słuchanie obrazów

nie oznacza uznania samej praktyki widzenia za czynność prostą, w pełni zrozumiałą

czy poddaną refleksji teoretycznej w wystarczającym stopniu. „Pokazanie widzenia”

jako działania nieneutralnego, zanurzonego w polityczności, interaktywnego

i złożonego procesu wymian (pełnego zapętleń i sprzężeń zwrotnych)  stanowi

podstawę teoretycznej refleksji Campt. Mówienie o słyszeniu obrazów ma z kolei

kierować uwagę podmiotu wchodzącego w relację z fotografią na to, co niewyraźne,

na pierwszy rzut oka niedostrzegalne.

Poszukiwanie znaczeń obrazów wymykających się patrzącemu i patrzącej jest

niezmiernie pociągające przede wszystkim z powodu obietnicy odkrycia nowych

znaczeń, niesprzecznej jednak z założeniem o efemeryczności sensu samego obrazu.

Koncepcja wymykania się istoty obrazu otwiera możliwości przekroczenia

9
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ograniczeń widzenia zarówno na poziomie jednostkowym, jak i zbiorowym. Słyszenie

obrazów może być odpowiedzią na niewystarczalność praktyki widzenia wobec

wyzwania odczytania nieoczywistych (nienarzucających się) treści obrazów

fotograficznych. Otwiera na konieczność ponownego odkrycia sensu fotografii oraz

daje szansę na właściwe odebranie rejestru fotografii — jej częstotliwości, na którą

składają się dwa elementy: niematerialny obraz oraz konkretny, materialny

przedmiot, zdjęcie. Usłyszenie fotografii opiera się z jednej strony na zawieszeniu

wcześniejszego sądu, tego, jak obraz był dotychczas widziany i interpretowany,

z drugiej na (wy)słyszeniu częstotliwości, na której operuje obraz dzięki dostrojeniu

się do niego przez podmiot.

Teorię słuchania obrazów jako nową metodę podejścia do fotografii Campt oparła

na przeciwintuicyjnym ujęciu ciszy oraz jej związku z fotografią wernakularną.

Zarówno cisza, jak i codzienność, pisze badaczka, nieodłącznie kojarzą się z tym, co

przemilczane, nie w pełni rozpoznane . Nie chodzi tu jednak o każdą codzienność

i każdą fotografię rodzinną czy nieformalną. Campt pisze o czarnoskórych

społecznościach afrykańskich oraz imigrantach do Europy Zachodniej po drugiej

wojnie światowej, których zwyczajne, codzienne doświadczenia były formowane

przez ciche wykluczenie i opresję. W Listening to Images badaczka analizuje

fotografie z różnych rejestrów: przede wszystkim kolonialne zdjęcia Afrykańczyków

z wschodniego Kapsztadu z końca XIX wieku, portrety czarnoskórych chrześcijan

z południowoafrykańskich miast, które znalazły się w albumie The Black Photo

Album / Look at Me: 1890-1950 przygotowanym przez południowoafrykańskiego

fotografa Santu Mofokenga  oraz portrety czarnoskórych Brytyjczyków

zamieszkujących powojenne Birmingham. Według Campt fotografia stała się

wernakularną praktyką wykorzystywaną przez czarnoskóre mniejszości do

wytwarzania konfrontacyjnych praktyk widzialności. Należy więc rozpatrywać ją jako

działanie kontrwizualne podejmowane przeciwko obrazowi czarności narzuconemu

przez kolonizację . Praktyki (auto)fotografowania czarnoskórych mniejszości Campt

postrzega jako jednoczesną artykulację zwyczajności (codziennego zbiorowego

doświadczenia) i wyjątkowości (wypracowywane indywidualne techniki oraz

strategie oporu). Codzienność fotografowanych łączyła się z cichymi — a zatem

11
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i trudno dostrzegalnymi — praktykami odmowy i milczącymi strategiami przetrwania

oraz emancypacji w często wrogim i nieprzyjaznym środowisku.

Cała trudność w patrzeniu na fotografię kolonialną oraz wyzwanie stojące przed

patrzącymi wiąże się z dostrzeżeniem niejednoznacznego napięcia między

uprzedmiotowieniem, wyobcowaniem — byciem wywłaszczonym z siebie —

a aktywną odmową podporządkowania, zatrzymanym w obrazie codziennym

wysiłkiem stawiania oporu „obiektywowi władzy”. Dopóki, pisze Campt, postrzegać

będziemy owe fotografie jako obrazy-świadectwa w pełni skutecznego działania

władzy i ideologii lub modelu niemożliwej do przekroczenia kolonizacji, tak długo ich

sens pozostanie dla nas niesłyszalny . Aby dojrzeć fotografowanych, należy

przełamać milczenie obrazu, wy-słyszeć sens w ciszy zachodzącej między

podmiotami fotografowanymi a oglądającą lub oglądającym zdjęcie.

Jak zdefiniować zatem „ciche obrazy”? Ciszę najczęściej traktuje się jako czas

zatrzymania dźwięku, ewentualnie ledwie słyszalny szmer lub szelest.

Przeciwintuicyjne rozumienie ciszy badaczka wyprowadza z rozróżnienia pojęć

silence (brak dźwięku, słyszenie świadome) i quiet (przestrzeń szmerów, szelestów;

nieświadoma percepcja słyszalnego), które w języku polskim oddaje się za pomocą

jednego słowa: cisza . Campt opisuje ciszę jako pole niskiej częstotliwości, pozornie

niezrozumiałych drgań i wibracji. Wbrew potocznemu ujęciu rozumie ją nie tyle jako

wstrzymanie znaczącego czy brak wyrazu, lecz jako szczególny rodzaj wzmożonego

przepływu sensu, chociaż wyjątkowo trudnego do uchwycenia.

W eseju Estetyka ciszy z 1967 roku Sunsan Sontag pisała, że cisza pozostaje formą

wypowiedzi, jej pragnienie zaś wynika z potrzeby zaistnienia nowego porządku

w domenie percepcji kultury i sztuki. Według Sontag to właśnie cisza — choć

niemogąca stać się częścią dzieła (tak literackiego, jak i muzycznego), nieistniejąca

jako doświadczenie publiczności — jest narzędziem przewartościowania sztuki oraz

wyznaczenia nowych możliwości jej percepcji. „Milczący człowiek jest

nieprzejrzysty” , pisze Sontag, dodając, że jego spójność i jednoczesne oddalenie

od oglądającego skłaniają do prób interpretacji — przełamania ciszy. Według

Sontag:
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Cisza jest metaforą czystego, nieingerującego spojrzenia, jakie należy

kierować na ten rodzaj dzieł, które przemawiają dopiero wtedy, gdy się je

ogląda i są tak nienaruszalne, że nawet wnikliwe badanie nie może zakłócić

ich wewnętrznej spójności. Odbiorca podchodzi wówczas do dzieła jak do

krajobrazu. Krajobraz nie domaga się, by widz go „zrozumiał”, uznał za

istotny, przejął się nim lub poczuł do niego sympatię. Woli raczej, by widza

w ogóle nie było i by niczego mu nie dodawał. Kontemplacja w ścisłym

znaczeniu stanowi zatracenie się odbiorcy. Przedmiot, który jest jej wart,

unicestwia oglądający podmiot .

Milczący przedmiot powoduje zatracenie się oglądającego podmiotu, a jednocześnie

zmusza go do nieustannie ponawianych prób interpretowania: zrozumienia poprzez

nazwanie, przyporządkowanie, katalogowanie i hierarchizację. Interpretacja

(działanie oglądającej), jak i cisza (milczenie dzieła, fotografii) nigdy nie pozostają

neutralne, zarówno według Sontag, jak i Campt. Spojrzenie kierowane na

cichą/milczącą fotografię nie może być ani czyste, ani nieingerujące. Nieodparta

potrzeba (wy)słyszenia sensu z ciszy, założenie nie tyle o ciszy fotografii, co

przekonanie o wymowności jej milczenia wzmaga napięte, „świdrujące” spojrzenie,

którym oglądający starają się przebić i przełamać nieprzystępną i hermetyczną

warstwę obrazu fotograficznego.

Słyszenie fotografii wymaga namysłu nad psychofizjologią słyszenia w równym

stopniu, co pochylenia się nad fizykalną stroną materiału dźwiękowego. Akustyka

obrazu fotograficznego odnosi się zatem do zjawiska pojawienia się dźwięku (w tym

jego grup mniejszych klasyfikowanych jako szmery i szelesty), a psychofizjologia

słyszenia określa wrażenia słuchowe wywołane przez drganie i obejmuje przede

wszystkim relację zachodzącą między obrazem fotograficznym, przedmiotem-

fotografią (jej wymiarem materialnym) a oglądającą i oglądającym. Najważniejszym

rozróżnieniem, na jakim oparłabym technikę słyszenia obrazów, jest oddzielenie

pojęcia „cisza” (nieokreślone czasowo milczenie; właściwa przestrzeń szmerów,

niedosłyszalnych wibracji; bliższa angielskiemu silence) od pauzy (przemyślana

i określona czasowo przerwa w dostawie dźwięku; zawieszenie i wstrzymanie

brzmienia; bliższa angielskiemu quiet). W tym świetle fotografia staje się nośnikiem

17
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dźwięku — koniecznym do przełamania milczenia między oglądającą lub

oglądającym fotografię a samym obrazem. Nasycone afektywnie spotkanie

podmiotu z fotografią opiera się na zmiennej słyszalności wibracji i brzmień

kierowanych w stronę oglądającej — od niesłyszalnych szumów przez dobrze

rozpoznawalne (zrozumiałe) dźwięki po ciszę rozumianą nie tyle jako milczenie, co

raczej jako szczególna artykulacja sensu. Pauza — pełne napięcia wstrzymanie

dźwięku, bezruch w zawieszeniu głosu przynależy samemu obrazowi

fotograficznemu, który rozciąga się między nią a produkowanymi dźwiękami.

Dla Campt percepcja cichych obrazów wymaga zmiany częstotliwości słuchania.

Umożliwia ona nie tyle zadanie pytania o to, co widać na obrazie, lecz raczej o to,

jakie działanie zachowało się w efekcie wykonania fotografii? W rozdziale

poświęconym portretom etnograficznym badaczka skoncentrowała się na zdjęciach

Afrykańczyków wraz z pocztówkowymi obrazami ich domów oraz rytuałów

zrobionych przez austriackich duchownych przybyłych do Afryki Południowej

w latach 80. XIX wieku . W archiwum w Mariannhill znajduje się około trzy tysiące

zdjęć (w tym pocztówki i karty wizytowe) wykonanych przez misjonarzy w okresie

1882-1914; między 1894 a 1939 rokiem w założonym w Mariannhill klasztorze

funkcjonowało profesjonalne studio fotograficzne obsługiwane przez zakonników .

Portrety zuluskich kobiet autorstwa misjonarzy z Mariannhill zaliczają się do

fotografii etnograficznej. Ukazane w tradycyjnych strojach na powietrzu bądź

w studio, bezimienne kobiety stały się częścią inscenizacji służącej wzmocnieniu

wyobrażenia o statecznej, pozbawionej czasowości ludności afrykańskiej, która

w procesie nostalgizacji utożsamiona została z utraconą przeszłością. „Bezczasowi

Afrykanie” z portretów, jak pisze Campt, zamrożeni są w świecie jeszcze

niezniszczonej, czystej natury, którą jednocześnie należy zachować, ale też wyraźnie

oddzielić od tego, co współczesne i cywilizowane . Fotografia wykorzystywana była

przez misjonarzy do pokazania europejskiej publiczności „surowego materiału”

niepoddanego jeszcze obróbce, lecz już czekającego na chrystianizację.

Według Campt fotografie te można jednak odczytać inaczej. Nie do końca bowiem

mieszczą się one w typowych pocztówkowych „obrazkach z Afryki”. Badaczka

zwraca uwagę, że portrety te w istocie niewiele mówią o tradycjach afrykańskich.
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Chociaż zostały wykonane w celu klasyfikacji czarnoskórych kobiet, stanowią

również wyraz ich autoprezentacji — performansu, który Campt określa jako

napięcie w zastoju (ang. the tension of stasis) . Według badaczki tym, co

strukturyzuje je od wewnątrz jest wizualne napięcie, funkcjonujące na równi

z wymiarem społecznym i historycznym. Portrety działają w rejestrze szczególnego

tarcia, rozgrywającego się wewnątrz samego obrazu. Aktywne wstrzymanie ruchu

przez portretowane, widoczne w napiętych mięśniach i przybranej pozie jest

jednocześnie radykalnym działaniem wycofania się. Powstające w efekcie

wstrzymania ruchu oraz podjęcia wysiłku utrzymania konkretnej pozy napięcie ciała

przed obiektywem jest strategią odmowy podporządkowania , ucieczką czarnego

podmiotu przed zawłaszczeniem; odmową, która nie jest jednak ani subwersywna

ani rewolucyjna. Pisanie o niej wymaga wynalezienia nowych kategorii opisu

strategii niepodporządkowania. Zachowania, które można określić jako codzienny

mikro-opór przypominają poszukiwanie linii ujścia. Jak podkreślali Gilles Deleuze

i Félix Guattari, nie prowadzą one do wolności, lecz są strategią cichego wymykania

się, umykania w jedynych możliwych i dostępnych kierunkach . Odmowę

podporządkowania Campt nazywa aktem ponownego składania się jednostki

w obliczu wywłaszczenia lub zawłaszczenia . Widoczne na fotografiach

zatrzymanie w bezruchu ukazuje jednoczesny stan bycia tu i teraz, jak i bycia ku —

trwania w procesie stawania się; bezruch jest wyrazem napięcia wynikającego

z powstrzymywania nawarstwiających się uczuć i afektów. Zawieszenie

portretowanych między zawłaszczeniem a oczekiwaniem nowego, nadzieją

związaną z tym, co może jeszcze nadejść, wymaga wypracowania umiejętności

balansowania, znalezienia równowagi między sprzecznymi afektami. W postawie

sfotografowanych kobiet Campt odnajduje ślady codziennie podejmowanych

praktyk przetrwania podmiotów podporządkowanych. Badaczka zwraca uwagę, że

życie portretowanych Afrykanek z jednej strony strukturyzowała imperialno-

kolonialna polityka misjonarska, z drugiej ich codzienna praca w roli farmerek, żon

i matek w poligamicznych zuluskich rodzinach . Metoda czytania kolonialnych

fotografii proponowana przez afroamerykańską badaczkę opiera się na

przeświadczeniu o nieoczekiwanych skutkach działania ideologii . Mówiąc inaczej:

między życzeniem władzy kierowanym na podmiot a efektem próby zawłaszczenia
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podmiotów rozciąga się nieokreślona przestrzeń nieprzewidywalnych skutków.

Przestrzeń ta przynależna jest podporządkowanym, którzy w różny sposób — mniej

lub bardziej subwersywny bądź rewolucyjny, jednorazowy czy długotrwały —

odnajdują szansę na opór w procesie odmowy ciągłego i codziennego

wywłaszczania.

The Black Photo Album / Look at Me: 1890-1950 Santu Mofokenga to szczególny

zbiór fotografii wernakularnej, przede wszystkim portretów rodzinnych, które

południowoafrykański artysta pozyskał od rodzin fotografowanych. W odróżnieniu

od wcześniej omawianych fotografii lokalnych społeczności z Afryki Południowej

autorstwa misjonarzy z Mariannhill, w albumie Mofokenga nie wszyscy portretowani

są anonimowi. Zdjęcia pojawiają się obok krótkich pytań stawianych przez autora,

które służą wytrąceniu czytelników z utartego schematu patrzenia i postrzegania

Afrykańczyków. Portrety przedstawiają afrykańskie rodziny w klasycznych pozach

przybieranych w atelier fotograficznym. Elegancja na modłę europejską łączy się na

nich z inscenizowanym zadowoleniem i pewnością siebie. Mofokeng pyta, czy

portrety te są dowodem na wewnętrzną kolownizację podmiotów, które na drodze

mimikry weszły w struktury wytworzone przez kolonizatorów, czy raczej kwestionują

one tradycyjny i stereotypowy obraz „dzikiego”, umożliwiając zarazem

przeciwintuicyjne rozumienie owej fotografii ? Czy są one jedynie potwierdzeniem

imperialnej polityki kolonizatorów czy paradoksalnie ukazują proces emancypacji

czarnoskórych rodzin południowoafrykańskich?

Większość z portretowanych to Afrykanie wykształceni w misjonarskich szkołach

zakładanych pod koniec XIX wieku w Afryce Południowej, fotografujący się z własnej

woli . Byli oni mieszkańcami większych miast, którzy dzięki przyjęciu katolicyzmu

i wejściu w europejski model kultury stali się przedstawicielami

południowoafrykańskiej klasy średniej. Droga asymilacji wiązała się w tym wypadku

nie tylko z aktem konwersji, lecz również z wielowymiarowym i złożonym procesem

odrzucenia tradycyjnych wierzeń i zachowań, przyjęciem europejskiego stylu

ubierania się oraz wejściem w model monogamicznej rodziny nuklearnej . Portrety

stanowią szczególną dokumentację tej drogi. W autokreacyjnym geście pokazania

siebie jako „progresywnych: wykształconych i obytych Afrykańczyków”, fotografie
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ujawniają i jednocześnie rejestrują proces porzucania wiosek (i wiążących się z nimi

zachowań oraz form pracy) na rzecz wyjazdu do większych miast. Droga przebyta

przez fotografowanych ma swój początek we wczesnych, przywołanych już,

fotografiach zuluskich kobiet — wykonanych w formie, na jaką zamieszkujące

i pracujące w wioskach kobiety nie mogły mieć wpływu. .

W The Black Photo Album… Mofokeng kataloguje złożone i kreatywne formy

kwestionowania kolonialnej władzy w jednoczesnym dążeniu do zamieszkiwania

i osiadania w stworzonych przez nią strukturach. Według autorki Listening to

Images bunt portretowanych polegał na odmowie kapitulacji i wejścia w rolę

outsidera bądź wyrażenia zgody na bycie niewidzialnym. Portrety funkcjonowały dla

nich jako drogi ujścia w akcie autokreacji będącej praktyką aktywnego

automodelowania (ang. self-fashioning) przed obiektywem . Według Campt:

Formy bezruchu zarejestrowane przez Mofokenga w The Black Photo

Album ukazują codzienne praktyki odmowy podejmowane przez te rodziny

— praktyki bezruchu i ucieczki, poprzez które zamieszkują oni struktury

kolonizacji postrzegane jako nieustannie jątrząca rana wywłaszczenia,

podczas gdy w tym samym czasie odmawiają oni zgody na niemożliwość

zaistnienia i funkcjonowania przestrzeni dla respektowania i poszanowania

czarnego życia .

Sprzeciw i kontestacja odbywa się tu nie na zasadzie radykalnego odrzucenia

struktur wyznaczonych przez imperialną władzę, lecz podążania nimi we własnym

rytmie, w nieustannym oscylowaniu między podległością a subwersją oraz, co

najważniejsze, na niewybieraniu żadnej z nich.

Ćwiczenie ze słuchania obrazów

Teoria słuchania obrazów jest metaforycznym pomysłem teoretycznym

otwierającym nowe perspektywy w badaniu fotografii. Dlatego jej wykorzystanie

może przynieść intrygujące rezultaty również w badaniach polskiej kultury wizualnej.

Około 1927 roku fotograf zakładowy z Zaleszczyk Maurycy Bäumer wykonał zdjęcie

Wieśniak z Dobrowlan . Przedstawia ono anonimowego, starszego mężczyznę
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wpatrującego się przed siebie. W jakim celu fotograf

wykonał zdjęcie? Kto miał być jego odbiorcą? Bäumer był

autorem niezliczonej ilości fotografii przedstawiających

miasta i wsie na Podolu. Szczególnie intensywnie działał

w okresie międzywojnia, chętnie dokumentował wiejskie

oraz zurbanizowane krajobrazy. Portret wieśniaka

z Dobrowlan, podobnie jak omówione wcześniej

fotografie zuluskich kobiet z okolic Mariannhill, nie ukazuje

typowych czynności dla wiejskiego życia; portretowany

nie występuje też w tradycyjnym stroju. Niezwykłość tego

portretu polega na szczególnym skupieniu fotografa na

twarzy i spojrzeniu mężczyzny. Można potraktować go

jako przykład cichej fotografii — jej sens nie jest oczywisty,

trudno też uznać ją po prostu za fotografię o charakterze

etnograficznym. Pozę portretowanego charakteryzuje

wstrzymanie aktywności ciała wiążące się z wysiłkiem znalezienia równowagi

w bezruchu. Zawieszenie pracy ciała w efekcie procesu fotografowania jedynie

pozoruje brak działania. Trajektoria wzroku mężczyzny kieruje uwagę oglądającej na

bezczasowość, w której znajduje się portretowany, oraz na jego wycofanie. Napięcie

twarzy wyraża się w pauzie — codziennych strategiach przetrwania — które

utrzymują podmiot w zawieszeniu pomiędzy tym, co znane, a tym, co ma dopiero

nadejść. Cisza charakteryzująca spotkanie z fotografią jest przestrzenią

wzmożonego przepływu afektu, poczucia bliskości portretowanego w jego

jednoczesnym oddaleniu.

Ciche fotografie uniemożliwiają jednoznaczne interpretacje, a jednocześnie

zmuszają do przemyślenia zarówno możliwości teoretyzowania i pisania o obrazach,

jak i rozumienia samych kategorii podległości czy podporządkowania. Ćwiczenie ze

słuchania obrazów jest projektem wykraczającym poza ramy badań nad ontologią

obrazu fotograficznego. Stawką jest nie tylko zmiana języka opisu oraz rozszerzenie

możliwości percepcji fotografii, lecz także przeformułowanie spojrzenia na władzę

oraz mechanizmy działania ideologii. Ostatecznym celem słuchania obrazów nie jest
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teoria, lecz praktyka prowadząca do radykalnej zmiany w postrzeganiu miejsca

samych piszących jako tych, którzy funkcjonują w zawieszeniu między przeszłością,

teraźniejszością a przyszłością. Na historię zapisaną w obrazach spojrzeć należy jak

na partyturę — jeszcze nieodczytaną i ciągle milczącą. Rolą oglądających jest

usłyszenie wymowności ciszy, rozpoznanie znaczenia i struktury pauzy.
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