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Hito Steyerl

Spam Ziemi. O wycofaniu się z reprezentacji

przełożył Łukasz Zaremba

Dzień w dzień naszą planetę opuszczają gęste wiązki fal 

radiowych. Listy, zdjęcia, komunikaty osobiste i oficjalne, 

przekaz telewizyjny i wiadomości tekstowe pierścieniście 

oddalają się od ziemi, tworząc architektoniczną strukturę 

pragnień i lęków naszych czasów . Być może za kilkaset 

tysięcy lat pozaziemskie formy inteligencji będą 

z niedowierzaniem przeglądać nasze wiadomości. Ale 

wyobraźcie sobie konsternację tych istot, gdy 

rzeczywiście przyjrzą się wypuszczonym w przestworza 

materiałom. Przecież znaczna część obrazów nieumyślnie 

wysyłanych w dal to w istocie spam. Każdy archeolog, 

historyk lub badacz laboratoryjny – w tym czy innym 

świecie – uzna je za nasze dziedzictwo lub nasz obraz, 

prawdziwy portret naszych czasów i nas samych. Wyobraźmy sobie przedstawienie 

istoty ludzkiej oparte na danych z tego cyfrowego gruzowiska – mogłaby wyglądać 

jak spam obrazowy. 

Spam obrazowy to jeden z wielu typów ciemnej materii świata cyfrowego. Chodzi 

o spam, który próbuje uniknąć wykrycia przez filtry, prezentując swój przekaz 

w formie pliku obrazowego. Nadmiar takich obrazów obiega planetę, desperacko 

walcząc o ludzką uwagę . Reklamują lekarstwa, repliki towarów znanych marek, 

sposoby udoskonalenia ciała, akcje groszowe i dyplomy rozmaitych uczelni. Zgodnie 

ze zdjęciami rozsiewanymi w formie spamu obrazowego ludzkość składa się ze 

skąpo odzianych posiadaczy dyplomów, którzy demonstrują szerokie uśmiechy 

udoskonalone dzięki aparatom ortodontycznym. 

Spam obrazowy to nasz komunikat do przyszłości. Po modernistycznej kapsule 

kosmicznej ukazującej mężczyznę i kobietę – rodzinę człowieczą – nasza przesyłka 

dla wszechświata ma formę spamu obrazowego ukazującego podrasowane 
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manekiny reklamowe . Takimi właśnie zobaczy nas wszechświat; być może już teraz 

w ten sposób nas ogląda.

Pod względem liczebności spam obrazowy wyraźnie przewyższa ludzką populację. 

Właściwie tworzy milczącą większość. Ale kto się na nią składa? Kim są ludzie 

ukazani na podrasowanych reklamach? I co ich wizerunki mogłyby powiedzieć 

istotom pozaziemskim o współczesnej ludzkości?

Wedle spamu obrazowego istoty ludzkie zdolne są do ulepszania siebie lub, jak ujął 

to Hegel, do doskonalenia się. Przedstawia się je jako potencjalnie „nieważkie”, co 

w tym kontekście oznacza napalone, superchude, uzbrojone w odporne na kryzys 

tytuły naukowe i zawsze na czas wykonujące swoje zadania zawodowe dzięki 

zegarkom-podróbkom. Tak wygląda współczesna rodzina złożona z mężczyzny 

i kobiety: grupa ludzi na lewych antydepresantach i z powiększonymi wybranymi 

częściami ciała. To drużyna marzeń hiperkapitalizmu. 

Ale czy naprawdę tak wyglądamy? Nie. Spam obrazowy może powiedzieć wiele 

o „ideale” człowieka, lecz nie pokaże nam rzeczywistych ludzi. Wręcz przeciwnie. 

Model spamowy to replika wykrojona w Photoshopie, zbyt mocno poprawiona, by 

mogła być prawdziwa. Armia rezerwistów złożona z cyfrowo podrasowanych istot, 

przypominających pomniejsze demony i anioły mistycznych spekulacji, zwodzące 

i szantażujące ludzi – prowadzące ich ku świeckiemu wniebowstąpieniu 

w konsumpcji. 

Spam obrazowy kierowany jest do ludzi 

nieprzypominających wcale postaci z reklam: nie są 

szczupli, nie mają również wykształcenia czyniącego ich 

odpornymi na zawirowania ekonomiczne. Ich skład 

organiczny znacznie odbiega od ideału neoliberalizmu. To 

ludzie, którzy być może każdego dnia otwierają skrzynkę 

pocztową w oczekiwaniu na cud albo choćby na 

dyskretny znak, wskazujący drogi ucieczki od 

nieustannego kryzysu i codziennego znoju. Spam obrazowy skierowany jest do 

większości ludzkości, lecz jej nie ukazuje. Nie przedstawia tych, którzy uważani są za 

zbędnych i zbytecznych (niczym sam spam), ale do nich kieruje swój przekaz. 

Spamowy obraz ludzkości nie ma z nią nic wspólnego. Przeciwnie: to trafny portret 

tego, czym ludzkość w rzeczywistości nie jest. Negatyw. 
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Mimikra i oczarowanie

Dlaczego? Powód jest zbyt oczywisty, by się nad nim rozwodzić – obrazy 

uruchamiają pragnienia naśladowcze i sprawiają, że ludzie chcą upodobnić się do 

produktów na nich przedstawianych. Zgodnie z tą opinią władza infiltruje 

codzienność, rozprzestrzeniając swoje wartości za pomocą codziennych 

reprezentacji . Spam jest zatem narzędziem produkcji ciał, wytwarzającym kulturę 

zbudowaną na bulimii, przedawkowaniu sterydów i indywidualnym bankructwie. 

Z tej perspektywy – jednej z bardziej tradycyjnych perspektyw studiów kulturowych 

– spam obrazowy jawi się jako narzędzie bezwzględnej perswazji oraz 

zdradzieckiego uwodzenia, prowadzące do przyjemności zapomnienia 

i podporządkowania się . 

Czy w rzeczywistości spam nie jest jednak czymś więcej niż narzędziem ideologicznej 

i afektywnej indoktrynacji? Co, jeśli prawdziwi ludzie – niedoskonali i niepociągający 

– nie zostali wykluczeni ze spamu reklamowego ze względu na rzekome niedostatki, 

ale sami postanowili opuścić ten rodzaj reprezentacji? Co, jeśli spam obrazowy jest 

zapisem powszechnej odmowy, świadectwem wycofania się z reprezentacji?

Co mam na myśli? Od dłuższego czasu zauważam, że ludzie czynnie unikają 

reprezentacji fotograficznych lub filmowych, ukradkiem dystansując się od 

obiektywów. Czy chodzi o strefy wolne od wideonadzoru w zamkniętych 

stowarzyszeniach oraz elitarnych klubach techno, odmowy wypowiedzi „do kamery” 

czy działalność greckich anarchistów niszczących kamery lub szabrowników 

rozbijających telewizory LCD – ludzie zaczęli czynnie i biernie odmawiać ciągłego 

bycia monitorowanymi, nagrywanymi, identyfikowanymi, fotografowanymi, 

skanowanymi i filmowanymi. W całkowicie immersyjnym krajobrazie medialnym 

reprezentacja obrazowa – przez długi czas uważana za możliwość dostępną dla 

wybranych, za polityczny przywilej  – jawi się raczej jako zagrożenie. 

Stoi za tym wiele przyczyn. Odrętwiające działanie gadaniny i gier doprowadziło do 

tego, że telewizja stała się medium nieodłącznie powiązanym z wystawianiem na 

pokaz i wyśmiewaniem klas niższych. Bohaterowie programów telewizyjnych są 

przy użyciu przemocy poddawani przemianom, cierpią niezliczone tortury; zmusza 

się ich do wyznań, bada i ocenia. Telewizja śniadaniowa to współczesny 

odpowiednik gabinetu tortur – nie wyłączając mrocznych przyjemności 

torturującego, obserwatora, a nierzadko również samych torturowanych. 
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Co więcej, media głównego nurtu często ukazują znikanie ludzi – czy to 

w zagrażających życiu sytuacjach, stanach wyjątkowych i momentach 

niebezpieczeństwa, w czasach wojny i katastrof, czy w ciągłym strumieniu transmisji 

na żywo ze stref konfliktu na całym świecie. Jeśli ludzie nie są ofiarami katastrof 

naturalnych lub powodowanych przez człowieka, zdają się znikać fizycznie, zgodnie 

z anorektycznymi standardami piękna. Chudną, kurczą się lub „redukują”. Dieta jest 

rzecz jasna metonimicznym odpowiednikiem recesji ekonomicznej, która 

z chwilowego przeszła w stan trwały i spowodowała znaczne straty materialne. 

Temu kryzysowi towarzyszy regres intelektualny, charakteryzujący większość (z 

wyjątkiem zaledwie kilku) kanałów medialnych głównego nurtu. Inteligencja nie 

znika po prostu w wyniku głodówki, ale szyderstwa i złośliwości umiejętnie trzymają 

ją z dala od reprezentacji głównego obiegu . 

Dlatego korporacyjna reprezentacja jest w dużym 

stopniu sferą stanu wyjątkowego, do której 

niebezpiecznie jest wchodzić: możesz zostać wyszydzona, 

sprawdzona, poddana stresującym próbom, a nawet 

zagłodzona na śmierć i zabita. Nie tyle przedstawia się 

tam ludzi, ile ukazuje ich ginięcie, stopniowe znikanie. 

Dlaczego ludzie nie mieliby znikać, skoro są nieustannie 

poddawani przemocy i atakowani nie tylko w mediach 

głównego nurtu, ale też w rzeczywistości?  Kto wytrzymałby ciągły atak i nie 

zapragnął uciec z tego wizualnego obszaru zagrożenia i nieustannej widoczności?

Ponadto media społecznościowe i kamery w telefonach komórkowych wytworzyły 

strefę oddolnego wzajemnego nadzoru towarzyszącą wszechobecnym miejskim 

sieciom kontroli, takim jak kamery przemysłowe, GPS czy oprogramowanie do 

rozpoznawania twarzy zainstalowane w telefonach komórkowych. Oprócz nadzoru 

instytucjonalnego ludzie rutynowo nadzorują siebie nawzajem, wykonując 

niezliczone zdjęcia i publikując je niemal w czasie rzeczywistym. W ostatnim czasie 

wzrosło znaczenie kontroli społecznej związanej z takimi praktykami horyzontalnej 

reprezentacji. Pracodawcy googlują kandydatów do pracy, a media 

społecznościowe i blogi stały się galerią zawstydzania i złośliwych plotek. 

Wertykalny model władzy kulturowej wykorzystywany przez reklamę i media 

korporacyjne, zakładający odgórną kontrolę, został uzupełniony o horyzontalny 

porządek (wzajemnej) samokontroli i wizualnej samodyscypliny, który jeszcze 
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Hito Steyerl, Strike, 2010. Widok 

instalacji w Van Abbemuseum, fot. 

Peter Cox; dzięki uprzejmości Van 

Abbemuseum, Eindhoven.

trudniej zaburzyć niż wcześniejsze porządki reprezentacji. Do tego dochodzą 

zasadnicze przeobrażenia sposobów wytwarzania siebie. Władza jest w coraz 

większym stopniu internalizowana, a wraz z nią przychodzi presja dostosowania się 

i osiągania wyników, działająca na tej samej zasadzie, co presja obrazowania i bycia 

obrazowanym. 

Przepowiednia Warhola, że każdy będzie sławny przez 

piętnaście minut, już dawno stała się prawdą. Dziś wielu 

ludzi pragnie przeciwnego – chcą być niewidzialnymi, 

choćby przez piętnaście minut. Nawet piętnaście sekund 

byłoby czymś. Wkroczyliśmy w epokę masowości 

paparazzi, podglądactwa i ekshibicjonistycznego 

wojeryzmu. Błysk fotograficznej lampy zmienia ludzi 

w ofiary lub w celebrytów – czasem w oba te byty naraz. 

Nasza komórka rejestruje najmniejszy ruch, a nasze 

zdjęcia zostają oznaczone współrzędnymi GPS – dlatego 

w kasie, przy bankomacie i w innych punktach kontrolnych, gdzie zostawiamy ślady, 

kończymy nie tyle rozbawieni na śmierć, ile pokawałkowani przez reprezentację . 

Strajk

Dlatego tak wielu ludzi odchodzi dziś od wizualnej reprezentacji. Instynkt (i 

inteligencja) podpowiadają im, że obrazy fotograficzne i filmowe są 

niebezpiecznymi narzędziami przechwytywania – czasu, uczucia, sił wytwórczych 

i podmiotowości. Mogą cię uwięzić lub zhańbić na zawsze. Mogą zamknąć cię 

w monopolu twardych dysków i labiryntach konwersji. Gdy obrazy znajdą się w sieci, 

nigdy już nie będzie można ich usunąć. Dałeś się sfotografować nago? Gratulacje – 

jesteś nieśmiertelny. Obraz ten przeżyje ciebie i twoje potomstwo; będzie trwalszy 

niż najtrwalsza mumia. Już dziś podróżuje w odległe przestrzenie, by powitać 

kosmitów. 

W społeczności cyfrowych tubylców odradza się więc dawny, oparty na myśleniu 

magicznym, strach przed kamerami. Jednak dziś aparaty nie zabierają dusz 

(cyfrowi tubylcy zamienili je na iPhony), lecz wypijają z nas soki życia. Sprawiają, że 

znikamy, kurczymy się; czynią nas nagimi i desperacko potrzebującymi interwencji 

ortodontycznej. W zasadzie nieprawdą jest, że aparaty są narzędziami 
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reprezentacji. Są dziś bowiem raczej narzędziami znikania . Im bardziej jesteśmy 

przedstawiani, tym mniej z nas zostaje w rzeczywistości.

Powróćmy do przykładu spamu obrazowego. Jest on 

odwrotnością społeczności, ale na jakiej zasadzie? 

Tradycyjne studia kulturowe sugerowałyby w tej sytuacji, 

że ideologia stara się narzucić ludziom naśladownictwo 

tak, by sami przyczyniali się do własnego ucisku 

i ujarzmiania, próbując osiągnąć nieosiągalne standardy 

wydajności, atrakcyjności i sprawności fizycznej. Ale nie 

idźmy tą drogą. Zuchwale załóżmy, że spam obrazowy 

jest odwrotnością społeczności, ponieważ r ó w n i e ż ludzie czynnie odchodzą od 

tego rodzaju reprezentacji, pozostawiając po sobie jedynie wzmocnione kukły, 

przypominające manekiny z samochodowych testów zderzeniowych. Spam 

obrazowy staje się zatem niezamierzenie świadectwem subtelnego strajku, odejścia 

od fotograficznej i filmowej reprezentacji. Staje się dokumentem niemal 

niezauważalnej ucieczki z obszaru relacji władzy, zbyt ekstremalnych, by przetrwać 

bez zasadniczych ograniczeń i redukcji. Spam obrazowy nie jest więc dowodem 

dominacji, lecz ruchem oporu wobec bycia przedstawianym w t e n  s p o s ó b. 

Ludzie opuszczają n a r z u c o n ą im ramę reprezentacji. 

Reprezentacja polityczna i kulturalna

Taka propozycja godzi w wiele pewników dotyczących relacji pomiędzy 

reprezentacją polityczną a obrazową. Latami uczono moje pokolenie, że 

reprezentacja jest podstawową przestrzenią kontestacji zarówno w dziedzinie 

polityki, jak i estetyki. Sfera kultury stała się popularnym obszarem „miękkich” 

działań politycznych osadzonych w codzienności. Liczono na to, że zmiany 

w kulturze wpłyną na obszar polityki. Większe zniuansowanie sfery reprezentacji 

miało prowadzić do większej politycznej i ekonomicznej równości. 

Jednak stopniowo stawało się jasne, że obszary te były słabiej powiązane niż 

pierwotnie zakładano, a podział dóbr i praw oraz podział zmysłowości niekoniecznie 

sobie odpowiadają. Zaproponowana przez Ariellę Azoulay koncepcja fotografii jako 

umowy obywatelskiej daje podstawę do przemyślenia tych twierdzeń . Jeśli 

fotografia była umową obywatelską pomiędzy ludźmi, którzy ją praktykowali, to 

współczesne wycofanie się z reprezentacji oznacza zerwanie umowy społecznej, 
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która obiecywała partycypację, a zapewniła plotkę, nadzór, dowód, seryjny 

narcyzm oraz sporadyczne powstania.

O ile reprezentacja wizualna osiągnęła zawrotne tempo i popularność dzięki 

technologiom cyfrowym, o tyle reprezentacja polityczna popadła w głęboki kryzys 

i została przysłonięta przez interes ekonomiczny. Każda możliwa mniejszość została 

uznana za grupę potencjalnych konsumentów i przedstawiona wizualnie (do 

pewnego stopnia), udział ludzi w sferze polityki i ekonomii stał się bardziej nierówny. 

Zatem umowa społeczna współczesnej reprezentacji wizualnej przypomina 

piramidę finansową z początku XXI wieku, albo – by być bardziej precyzyjnym – 

udział w teleturnieju, którego konsekwencji nie można przewidzieć. 

Nawet jeśli kiedykolwiek istniał związek pomiędzy kulturą 

a polityką, to w epoce destabilizacji związku pomiędzy 

znakami a ich odniesieniami, wywołanej działaniem 

systemu opartego na spekulacji i deregulacji, stał się on 

jeszcze mniej stabilny. 

Spekulacja i deregulacja oznaczają nie tylko 

ekonomizację i prywatyzację, ale również porzucenie 

standardów informacji publicznej. Zawodowe standardy wytwarzania prawdy 

w dziennikarstwie zostały pokonane przez masowy charakter produkcji medialnej, 

kopiowanie plotek i wzmacnianie ich na wikipediowych forach dyskusyjnych. 

Spekulacja jest nie tylko działaniem finansowym, lecz także procesem 

rozgrywającym się pomiędzy znakiem a jego odniesieniem; jest nagłym cudownym 

wzmocnieniem, podkręceniem, niszczącym pozostałości relacji indeksalnej.

Reprezentacja wizualna ma znaczenie, ale nie współgra z innymi formami 

reprezentacji. Istnieje pomiędzy nimi wyraźny brak równowagi. Z jednej strony 

mamy liczne obrazy pozbawione odniesień, z drugiej – wielu ludzi pozbawionych 

reprezentacji. By nadać temu rozpoznaniu bardziej dramatyczny wyraz, należałoby 

powiedzieć, że rosnąca liczba dryfujących i snujących się obrazów odpowiada 

rosnącej liczbie ludzi pozbawionych praw obywatelskich, niewidzialnych, a nawet 

znikających i zaginionych . 13
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Kryzys reprezentacji

Mamy do czynienia z sytuacją bardzo odległą od tego, w jaki sposób 

przyzwyczailiśmy się patrzeć na obrazy – jako mniej lub bardziej trafne 

przedstawienia czegoś lub kogoś w przestrzeni publicznej. W epoce przeludnienia 

obrazowego i ludzi nieprzedstawialnych relacja z obrazami zmienia się 

bezpowrotnie. 

Spam obrazowy jest ciekawym objawem nowej sytuacji jako reprezentacja, która 

przez większość czasu pozostaje niewidoczna. 

Obrazy te krążą nieustannie, nie będąc nawet dostrzeganymi przez ludzkie oko. 

Tworzą je maszyny, wysyłają boty, a wychwytują filtry antyspamowe, powoli 

osiągające skuteczność budowanych przeciw imigrantom murów, ogrodzeń 

i płotów. Przedstawieni tam plastikowi ludzie pozostają zatem w znacznej mierze 

niezauważeni. Traktuje się ich jak cyfrowe szumowiny. Paradoksalnie kończą więc 

na tej samej, niskiej pozycji w hierarchii, gdzie znajdują się ludzie, do których spam 

kieruje swój przekaz. Właśnie to różni ich od wszystkich innych kukieł reprezentacji, 

zamieszkujących świat widzialności i wysokiej (jakości) reprezentacji. Stworzenia 

spamu obrazowego traktuje się niczym lumpen-dane, awatary oszustów, 

rzeczywiście stojących za ich stworzeniem. Gdyby Jean Genet żył w dzisiejszych 

czasach, wychwalałby zapewne wspaniałych opryszków, hochsztaplerów, 

prostytutki i fałszywych dentystów spamu obrazowego. 

Wciąż jednak nie reprezentują oni ludzi, ponieważ ludzie w żadnym razie nie są 

reprezentacją. Postaci ze spamu są wydarzeniem, które może się zrealizować 

pewnego dnia, a może później, w nagłym mrugnięciu niczym nieosłoniętego oka. 

Jednak ludzie mogli już zrozumieć i przyjąć, że jakikolwiek 

człowiek może zostać przedstawiony wizualnie jedynie 

w formie negatywu. Negatyw ten nie może zostać pod 

żadnym pozorem wywołany. Magia sprawi bowiem, że 

nieuchronnie w wywołanym pozytywie zobaczymy 

jedynie grupę populistycznych substytutów 

i podszywających się oszustów, wzmocnione manekiny 

z testów zderzeniowych, pragnące uchodzić za 

pełnowartościowe istoty. Tak właśnie prezentuje się obraz ludu jako narodu lub 

kultury: jako skompresowany stereotyp na użytek ideologii. Spam obrazowy jest 

http://www.youtube.com/watch?v=WpGobhaYT8Y


9 / 12

Spam Ziemi. O wycofaniu się z reprezentacjiHito Steyerl

„Widok” 5 (2014)

Hito Steyerl, HOW NOT TO BE SEEN. 

A Fucking Didactic Educational Mov. 

File, 2013. Dzięki uprzejmości Van 

Abbemuseum, Eindhoven.

prawdziwym awatarem ludu. Negatywem bez jakichkolwiek roszczeń do 

oryginalności? Obrazem tego, czym lud nie jest, a zarazem naszym jedynym 

możliwym przedstawieniem?

Będąc w coraz większym stopniu twórcami obrazów – a nie tylko ich przedmiotami 

lub tematami – ludzie stają się być może coraz bardziej świadomi, że lud może się 

wydarzyć dzięki wspólnemu tworzeniu obrazu, a nie byciu na nim przedstawionym. 

Każdy obraz jest wspólnym obszarem działań i uczuć, sferą komunikacji pomiędzy 

rzeczami i napięciami. W czasach, gdy produkcja obrazów stała się produkcją 

masową, obrazy są coraz bardziej res publicae, rzeczą publiczną, wspólną; nieraz 

wręcz – o czym fantazjuje się często w spamowej poczcie – nasza relacja z nimi 

przypomina romans .

Nie znaczy to, że nie jest ważne, kto lub co pojawia się na obrazach. Relacja ludzi 

i postaci ukazanych w spamie jest wielowymiarowa. Obsadą spamu obrazowego 

nie są ludzie, tym lepiej. Podmioty spamu obrazowego reprezentują ludzi niczym ich 

negatywne zastępstwo, przyciągając w ich imieniu atak jupiterów. Z jednej strony 

ucieleśniają wszystkie wady i zalety (a dokładniej: wady jako zalety) panującego 

porządku ekonomicznego. Z drugiej strony najczęściej pozostają niewidzialne, 

ponieważ rzeczywiście niemal nikt ich nie ogląda.

Kto może wiedzieć, jakie zamiary mają ludzie ze spamu, 

skoro nikt się im nie przygląda? Ich wygląd może być 

tylko błazeńską maską zapewniającą brak naszego 

zainteresowania. Tymczasem mogą przesyłać ważne 

komunikaty do kosmitów, dotyczące tych, o których 

przestaliśmy się troszczyć, wykluczonych z symbolicznych 

czy raczej symulowanych „umów społecznych” oraz form 

partycypacji innych niż telewizja śniadaniowa: ludzi 

będących spamem ziemi, gwiazdami telewizji 

przemysłowej i termowizyjnych podniebnych kamer nadzoru. Mogą również 

tymczasowo zajmować miejsce wśród tych, którzy zniknęli lub stali się niewidzialni; 

tych, którzy zamieszkują ciszę pohańbienia, których bliscy muszą każdego dnia 

spuszczać wzrok w obliczu ich zabójców.

Ludzie ze spamu obrazowego to podwójni agenci. Znajdują się naraz w sferze 

nadwidzialności i niewidzialności. Być może dlatego wciąż się uśmiechają, nie 

14
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mówiąc ani słowa. Wiedzą, że ich zamrożone pozy i niknące cechy w rzeczywistości 

są przykrywką dla ludzi, którzy próbują w tym samym czasie zniknąć z pola 

widzenia, może po to, by wziąć oddech i się przegrupować. „Zejdź z ekranu” – zdają 

się szeptać. – „Zastąpimy cię. Niech nas oznaczają i skanują. Ty tymczasem znikaj 

z radaru i rób, co musisz”. O cokolwiek by nie chodziło, nigdy nas nie wydadzą. 

Dlatego zasługują na miłość i podziw. 

Sfinansowano ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na realizację 
grantu „Współczesne oblicza ikonoklazmu”, na podstawie decyzji numer DEC-
2012/05/N/HS2/00566.

Przypisy

1  Redakcja dziękuje autorce za zgodę na przekład artykułu. The Spam of Earth. 

Withdrawal from Representation po raz pierwszy ukazał się w piśmie „e-flux” 2012, 

nr 2 (32), http://www.e-flux.com/journal/the-spam-of-the-earth/, dostęp 1 

stycznia 2014. Esej jest trzecią częścią trylogii poświęconej spamowi, której dwie 

pierwsze części (Spam and the Angel of History oraz Letter to an Unknown 

Woman) ukazały się w piśmie „October” 2011, nr 138. Spam Ziemi jest również 

rozdziałem książki Hito Steyerl, The Wretched of the Screen, Sternberg Press, Berlin 

2012, której inny fragment, W obronie nędznego obrazu, ukazał się w polskim 

przekładzie w piśmie „Konteksty” 2013, nr 3. 

2  Douglas Phillips, Can Desire Go On Without a Body?, w: The Spam Book. On 

Viruses, Porn, and Other Anomolies from the Dark Side of Digital Culture, red. J. 

Parikka, T. D. Sampson, Hampton Press, Creskill 2009, s. 199.

3  Liczba e-maili spamowych wysyłanych każdego dnia sięga 250 miliardów (w 

2010 roku). Całkowita liczba wiadomości zawierających spam obrazowy zmienia się 

z roku na rok, ale w 2007 roku spam obrazowy stanowił 35% wszystkich 

wiadomości spamowych, co przekładało się na 70% obciążenia łącz. „Spam 

obrazowy może spowodować zatrzymanie internetu” – pisał dziennikarz „London 

Evening Standard” w 2007 roku. Należy dopowiedzieć, że choć wybrane przeze 

mnie obrazy przedstawiają osoby ludzkie, to znaczna większość spamu rozsyłanego 

w formacie obrazu ukazuje jedynie tekst. 

http://www.e-flux.com/journal/the-spam-of-the-earth/
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4  Przypomina to złote tabliczki z kapsuł kosmicznych Pionier, wysłane 

w przestrzeń kosmiczną w 1972 i 1973 roku – przedstawiały one białą kobietę 

i białego mężczyznę, z pominięciem kobiecych genitaliów. Krytyka względnej nagości 

figur ludzkich sprawiła, że kolejne tabliczki przedstawiały jedynie same ludzkie 

sylwetki. Minie conajmniej czterdzieści tysięcy lat zanim kapsuła zdoła ewentualnie 

dostarczyć tę wiadomość. 

5  Nieporadnie przypominam klasyczną Gramsciańską perspektywę wczesnych 

studiów kulturowych.

6  Ale można też interpretować jego działanie jako częściowo bezskuteczne 

i przynoszące odwrotne skutki. 

7  O tej niespełnionej obietnicy reprezentacji należącej do sfery kultury pisałam 

w artykule The Institution of Critique, w: Institutional Critique. An Anthology of 

Artists’ Writings, red. A. Alberro, B. Stimson, MIT Press, Cambridge 2009, s. 486.

8  Oczywiście relacja ta wygląda różnie w różnych miejscach świata.

9  W latach dziewięćdziesiątych XX wieku ludzie z byłej Jugosławii mawiali, że 

dawne hasło antyfaszystowskie z drugiej wojny światowej należy odwrócić: „Śmierć 

faszyzmowi, wolność dla ludzi” zostało przez nacjonalistów po wszystkich stronach 

konfliktu zmienione w „Śmierć ludziom, wolność faszyzmowi”. 

10  Zob. Brian Massumi, Parables for the Virtual, Duke University Press, Durham 

2002.

11  Pamiętam wypowiedzi mojego dawnego nauczyciela Wima Wendersa 

o fotografowaniu przedmiotów, które w przyszłości znikną. Jednak bardziej 

prawdopodobne jest to, że przedmioty znikną jeśli (a nawet dlatego, że) się je 

sfotografuje.

12  Zob. Ariella Azoulay, Sojusze obywatelskie – Palestyna 1947–1948, przeł. M. 

Szcześniak, „Widok. Teorie i praktyki kultury wizualnej” 2013, nr 4, 

http://widok.ibl.waw.pl/index.php/one/article/view/139/209; dostęp 1 lutego 2014 

– przyp. tłum. 

13  Epoka rewolucji cyfrowej odpowiada epoce przemocy, zaginięć i morderstw 

w byłej Jugosławii, Ruandzie, Czeczenii, Algierii, Iraku, Turcji i w niektórych rejonach 

Gwatemali – by wyliczyć jedynie kilka miejsc. Badacze zgadzają się, że potrzeba 

http://widok.ibl.waw.pl/index.php/one/article/view/139/209
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dostarczenia nieprzetworzonych materiałów (takich jak koltan) na potrzeby 

przemysłu informatycznego odegrała bezpośrednią rolę w konflikcie 

w Demokratycznej Republice Konga, gdzie pomiędzy 1998 a 2008 rokiem wojna 

pochłonęła około dwa i pół miliona ofiar. Liczbę imigrantów, którzy zmarli podczas 

prób dostania się do Europy od 1990 roku szacuje się na osiemnaście tysięcy. 

14  Piracka kopia okładki DVD filmu Na linii ognia (In the Line of Fire, reż. Wolfgang 

Peterson, 1993) zawiera buńczuczne ostrzeżenie, że publiczne odtwarzanie filmu 

jest bezwzględnie zakazane. 




