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Streszczenie
Artykuł ukazuje wieloaspektowe relacje między fotografią a szeroko 

rozumianą kulturą miasta. Fotografia została wynaleziona w czasie, gdy 
powstawały nowoczesne metropolie i od samego początku stała się sztuką 
nierozerwalnie z miastem związaną. Kolejne pokolenia fotografów snują 
swoje wizualne narracje, które odzwierciedlają rozmaite strategie i wizje 
artystyczne. Tym sposobem fotografia zarówno współtworzy wielkie miejskie 
mity i legendy (np. paryskie bulwary lub nowojorskie drapacze chmur), jak 
i staje się narzędziem demitologizacji, medium uprawiania krytyki społecznej. 
Inaczej mówiąc, fotografia miejska zawsze odzwierciedla jakąś wizję miasta 
i nigdy nie jest neutralna. Tekst ukazuje kilka aspektów złożonego zjawiska 
określanego jako fotografia miejska, począwszy od połowy XIX stulecia aż 
do początków wieku XXI. 

Słowa kluczowe: fotografia, przestrzeń miejska, miejskie mitologie, 
artystyczne wizje miast, hipertrofia znaków 

WSTĘP

W 1839 roku Louis Daguerre wykonał zdjęcie ukazujące paryski bulwar 
Temple. Można powiedzieć, że jest to klasyczny pejzaż miejski. Współwynalazca 
fotografii ustawił aparat w oknie swojego apartamentu, znajdującego się naprze-
ciw słynnej Dioramy. Na pierwszym planie widzimy kamienicę, wybrukowany 

* Adres do korespondencji:  tomasz.ferenc@wp.pl
1 Pierwsza wersja tekstu, nosząca tytył Kilka uwag w sprawie fotografii miejskiej, została opubli-

kowana w katalogu wystawy Miasto nie moje, wydanym przez Muzeum Sztuki w Łodzi w 2007 roku. 
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miejski dukt i ciągnące się po horyzont budynki. Zdjęcie to jest często reprodu-
kowane w opracowaniach historii fotografii jako przykład jednego z pierwszych 
dagerotypów. Jest jednak coś jeszcze, co czyni to ujęcie wyjątkowym. Warto za-
trzymać się na chwilę przy tej pionierskiej pracy, ponieważ sygnalizuje ona kilka 
zagadnień związanych z fotografią miasta, którymi będę się dalej zajmował. Jedną 
z pierwszych osób oglądających to zdjęcie był amerykański malarz i wynalazca 
Samuel Morse, który zwrócił uwagę na to, że tętniący życiem bulwar jest na nim 
niemal całkiem wyludniony [Frizot, 1998: 28]. Długie naświetlanie światłoczułego 
materiału nie pozwoliło na zarejestrowanie ulicznego ruchu. Jedynymi, którzy 
nieświadomie przechytrzyli czas, byli pucybut i jego klient. Zastygli oni na fo-
tografii, sprawiając wrażenie, jakby cała otaczająca ich miejska sceneria została 
stworzona jedynie dla nich. Ostatni albo też jedyni mieszkańcy Paryża, samotni 
w środku wielkiego, pustego miasta. Te maleńkie sylwetki mogą umknąć uwadze, 
jeśli na zdjęcie patrzy się pobieżnie2. Kiedy jednak już się je odnajdzie, wtedy 
wraz z nimi pojawią się pytania. Dotyczą one fotograficznych sposobów ukazy-
wania przestrzeni miejskiej, realizmu i surrealizmu, idealizacji i demitologizacji 
aglomeracji. Odnoszą się także do sytuacji człowieka w świecie zurbanizowanym 
oraz tego, jak za pomocą fotografii można o środowisku tym opowiadać.

Aby przejść dalej w naszych rozważaniach, trzeba zadać pozornie banalne 
pytanie o to, czym jest fotografia miejska i jak szeroko ma się rozciągać jej za-
kres. To, w jaki sposób ją zdefiniujemy, uzależnione jest od typu definicji miasta. 
W grę wchodzi ujęcie architektoniczne, socjologiczne, demograficzne i wiele 
innych. Zakres możliwości jest tu duży, podejście socjologiczne zdaje się jednak 
ujmować zagadnienie najszerzej. W klasycznym ujęciu szkoły chicagowskiej 
reprezentowanej przez R.E. Parka miasto jest „czymś więcej niźli aglomeracją 
jednostek wyposażonych w dobra komunalne, takie jak: ulice, nieruchomości, 
oświetlenie elektryczne, tramwaje, telefony itd., [...] jest także czymś więcej 
niźli prostą konstelacją instytucji i aparatów administracyjnych, [...] miasto jest 
stanem ducha, zespołem tradycji, postaw i sentymentów, nieodłącznie powiąza-
nych z tymi zwyczajami i transmitowanych przez tradycję” [cyt. za: Jałowiecki, 
Szczepański 2002: 19]. Przytoczona definicja z 1915 roku pozwala nam przez 
analogię zaliczyć do zadań socjologicznej fotografii miejskiej dokumentowanie 

2 W swojej Historii fotografii światowej N. Rosenblum [2005: 17] pisze o zdjęciu Daguerre’a: 
„Jedyną widoczną istotą ludzką jest nieruchoma postać mężczyzny opierającego nogę o pompę”. 
I faktycznie, wspomniany przez Morse’a pucybut nie jest jednoznacznie rozpoznawalny. Jego obec-
ność jest raczej domysłem. Zasadniczo jednak owa drobna kontrowersja nie zmienia znaczenia tej 
fotografii w naszych rozważaniach, a nawet ujawnia niezmiernie istotne aspekty niedopowiedzenia, 
tajemnicy, możliwych manipulacji i wielości interpretacji poszczególnych obrazów fotograficznych. 
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bogatego urbanistycznego inwentarza, ukazywanie różnych przejawów wyko-
rzystania przestrzeni przez jej mieszkańców oraz przyjmowanych wobec niej 
postaw3. Dla Parka miasto jest manifestacją i produktem ludzkiej natury, której 
szczególną cechę stanowi swoisty „instynkt miejskości”. Z kolei, jeśli pomyślimy 
o mieście tak, jak czynił to M. Foucault, wtedy odnajdziemy w każdym z nich 
jakiś projekt zaprowadzenia (narzucenia) ładu społecznego i jednocześnie sied-
lisko szaleństwa, kontroli oraz rozmaitych technik dyscyplinowania populacji4. 
Do fotografii miejskiej zaliczymy zatem wszelkie typy zdjęć ukazujących kulturę 
aglomeracji zarówno w jej czysto materialnym wymiarze, jak i w wymiarze 
społecznym czy interakcyjno-symbolicznym. Jest to szerokie ujęcie tematu, ale 
tylko takie pozwoli nam nie ograniczać się w analizie tego fenomenu. 

Fotografia narodziła się wraz z kulturą wielkich industrialnych metropolii. 
W nich się rozwijała, podlegała ciągłemu technologicznemu doskonaleniu (a może 
raczej uproszczeniu) i wreszcie umasowieniu. Miasto i jego życie było i jest jed-
nym z głównych tematów fotograficznych penetracji, od fotografii artystycznej, 
przez reportaż, aż do masowo uprawianej fotografii turystyczno-pamiątkowej. 
Zdjęcia wykonywane w miastach konfrontują nas także z wieloma sposobami 
myślenia o samym medium. Reprezentują one różne strategie obchodzenia się 
z materią miejską, począwszy od bazowania na walorach dokumentacyjnych 
fotografii, a skończywszy na skrajnie subiektywnych, autorskich wizjach. Miasto 
to wspaniałe środowisko dla fotografa, obfitujące w wielość form i kształtów, 
dynamiczne, pełne kontrastów i obiecujące nieustannie szanse na uzyskanie 
nowych, atrakcyjnych obrazów. 

ZNIKAJĄCE MIASTA

Dzięki fotograficznej rejestracji możemy dziś zyskać pewne wyobrażenie 
o wyglądzie dawnych metropolii. Istnieje kilka monumentalnych kolekcji zdjęć 
ukazujących miasta już nieistniejące i społeczności, po których pozostał jedy-

3 W takie rozumienie fotografii miejskiej wpisuje się projekt badawczy Niewidzialne Miasto. 
Pierwszym etapem tego przedsięwzięcia było stworzenie internetowej bazy zdjęć, która zawiera 
aktualnie ponad 6 tysięcy fotografii dokumentujących oddolne interwencje mieszkańców dużych 
polskich miast w otaczającą ich przestrzeń. Baza jest otwarta i wciąż dodawane są do niej nowe 
zdjęcie. Na stronie internetowej Niewidzialnego Miasta (http://www.niewidzialnemiasto.pl/) opi-
sane zostały także cele badawcze, jakie postawili sobie organizatorzy tego największego, jak do 
tej pory, przedsięwzięcia badawczego w historii polskiej socjologii wizualnej.  

4 Dyscyplinujące funkcje architektury miejskiej stały się przedmiotem zainteresowania grupy 
socjologów i fotografów realizujących interdyscyplinarny projekt Architektura Przymusu [Ferenc 
2011: 189–196].
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nie fotograficzny ślad. Rozpatrzmy tu kilka rodzajów funkcji, celów i inspiracji 
tworzenia takich kolekcji. 

Istnieją miasta-magnesy, przyciągające fotografów i dzięki temu dysponujące 
bogatą i różnorodną dokumentacją fotograficzną. Bez wątpienia przykładem naj-
bardziej oczywistym jest Paryż. Nieprzypadkowo właśnie we Francji państwowa 
Commission des Monuments Historiques już w 1851 roku powołała grupę pięciu 
fotografów, których zadaniem było udokumentowanie najważniejszych obiektów 
architektonicznych w kraju. W skład grupy zwanej Missions Héliographiques 
wchodzili Gustave Le Gray, Henri Le Secq, Hippolyte Bayard, Edouard Denis 
Baldus i Olivier Mestral [Hoy 2006: 34]. Duża część wykonanych przez nich 
fotografii ukazuje Paryż w czasie wielkiej przebudowy zaprojektowanej i nad-
zorowanej przez barona Haussmanna. Zburzenie starych, pochodzących jeszcze 
ze średniowiecza części miasta nie miało na celu jedynie uczynienia z Paryża 
najnowocześniejszej stolicy XIX wieku. Pojawianie się przestronnych bulwarów 
obiecywało raz na zawsze rozwiązanie problemu miejskich rebelii i barykad 
stawianych na wąskich uliczkach, trudnych do sforsowania dla żołnierzy. 

Wielcy paryscy dokumentaliści uchwycili proces znikania dawnej formacji 
miejskiej i pojawiania się zupełnie nowych form organizacji przestrzennej. Bayard 
na przykład jako pierwszy uwiecznił roboty budowlane, ale także pozostałości 
barykad z 1848 roku. Innym ważnym fotografem tego okresu był Charles Marville, 
jeden z największych dokumentalistów przemian Paryża. To dzięki jego zdjęciom 
możemy zyskać pewne wyobrażenie o strukturze średniowiecznej stolicy Francji. 

Myśląc o fotografiach obszarów miejskich, które już nie istnieją, nie można 
zapomnieć o Eugène’ie Atgecie. Francuski dokumentalista uwieczniał systema-
tycznie całe kwartały miasta, wnętrza paryskich mieszkań, witryny sklepów, detale 
architektoniczne, domy rozkoszy, parki, pojazdy, stragany. Ten paryski fotograf 
w latach 1897–1927 wykonał kilka tysięcy zdjęć na szklanych płytach negatywo-
wych. Omijał zazwyczaj miejsca powszechnie znane, fotografując przedmieścia, 
dzielnice robotników, zapomniane uliczki. Na jego zdjęciach ludzie nie stanowią 
głównych motywów, co wynikało między innymi z ograniczeń sprzętowych 
i z długich czasów naświetlania światłoczułego materiału. Dokument, który po 
sobie zostawił, jest jedyny w swoim rodzaju. Świat utrwalony przez Atgeta już 
nie istnieje, został zastąpiony nowym porządkiem przestrzennym i nowymi sto-
sunkami społecznymi. Głównym obszarem jego fotograficznych wypraw stał się 
tzw. Stary Paryż. Klientami fotografa były stowarzyszenia historyczne, muzea, 
biblioteki oraz instytucje zajmujące się ochroną zabytków. Jego prace fascynowały 
Waltera Benjamina, który twierdził, że to „on pierwszy dezynfekuje zatęchłą at-
mosferę, jaką szerzyła konwencjonalna fotografia portretowa epoki dekadentyzmu 
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[...], daje początek wyzwoleniu obiektu od aury...” [Benjamin 1975: 37]. Puste 
ulice, co podkreśla Benjamin, sprawiają surrealistyczne wrażenie. Notuje on także 
istotne w tych rozważaniach zjawisko, jakim jest nowy typ patrzenia na świat. 
Jego zwiastunem są właśnie zdjęcia Atgeta, o którym filozof pisze: „Przeciera 
on szlak wyrobionemu politycznie spojrzeniu, którego ofiarą padają wszelkie 
intymności gwoli rozjaśnienia szczegółu” [ibidem: 38]. Fotograf penetrował 
miejską przestrzeń, dokonywał jej inwentaryzacji z jubilerską precyzją, dlatego 
zapewne Benjamin stwierdza, że na jego zdjęciach każdy zakątek miasta wygląda 
jak miejsce zbrodni. Fotografie Atgeta zdaniem tego autora znamionowały koniec 
fotografii sentymentalnej, której głównym bohaterem był człowiek. Francuski 
dokumentalista ukazywał przede wszystkim miejsca zdarzeń już dokonanych, 
ślady ludzkiej działalności w chwilowo bezludnej miejskiej przestrzeni. Atget 
bardzo świadomie na większości swoich prac oczyścił miasto z jego mieszkańców, 
przedstawił je „opróżnione niczym mieszkanie, czekające na nowego lokatora” 
[Benjamin 2005: 38]. Nie znajdziemy na tych obrazach przypadkowo pojawiają-
cych się ludzi, tak jak na fotografii bulwaru Temple z 1839 roku. Nowe spojrze-
nie dzięki mechanicznej rejestracji przełamuje wszelkie intymności i uwypukla 
szczegół, jest chłodne, dokładne i bezlitosne. Spojrzenie penetrujące ostatecznie 
rozprawiło się z aurą sztuki, z tajemnicą i z dawnym humanizmem. 

Innym interesującym nas przykładem stanie się dokumentacja obszarów 
miejskich przeznaczonych do wyburzenia lub też mająca wyburzenie spowo-
dować, utwierdzić władze w konieczności podjęcia radykalnych decyzji. Doku-
mentacja obszarów społecznego wykluczenia i zaniedbania wpisała się trwale 
w repertuar fotograficznych reprezentacji. Tematem takich rejestracji stały się 
slumsy, dzielnice robotnicze, obszary zaludnione przez miejską i podmiejską 
biedotę. Przyciągały one fotografów z różnych powodów i w różnych celach 
– od fotoamatorów poszukujących swoistej egzotyki, atrakcyjnych motywów do 
sfotografowania, przez filantropów, aż do społeczników walczących o zmianę 
sytuacji ludzi żyjących w kompletnej nędzy. 

Akcje dokumentowania miały miejsce w Stanach Zjednoczonych Ameryki 
i w Europie, szczególnie zaś w najbardziej zurbanizowanej i uprzemysłowionej 
Wielkiej Brytanii. W 1868 roku na zlecenie władz miasta Glasgow Thomas 
Annan rozpoczął dokumentowanie dzielnicy zamieszkanej przez najuboższych 
przed jej planowaną rozbiórką. Jego zdjęcia stały się pierwszą w historii tego 
typu dokumentacją [Koenig 1998: 347]. Rozbiórka slumsów w Glasgow była 
następstwem ustawy o „ulepszaniu miasta”, a wyburzenia miały objąć teren 
o powierzchni 86 akrów. Annan wykonał w sumie 31 fotografii ukazujących 
wąskie, nieskanalizowane uliczki, zniszczone budynki, ciemne zakamarki. Ich 
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mieszkańcy pojawiali się na zdjęciach sporadycznie, a jeśli już, to zazwyczaj 
jako rozmyte, niewyraźne sylwetki. W tym projekcie nie chodziło o nich, ale 
o ukazanie „związków między warunkami zamieszkania a ludzkim zachowaniem 
i przekonanie, że biedne dzielnice powinny być burzone jako wylęgarnia chorób 
społecznych” [Hoy 2006: 159]. 

Podobna dokumentacja została wykonana w Leeds, w prawie całkowicie 
wyburzonej w roku 1914 dzielnicy Quarry Hill. Dziś zdjęcia ze slumsów uży-
wane są do promocji miasta, a ich kolekcja stanowi atrakcję turystyczną [Tagg 
1988: 152]. Jeszcze innym przedsięwzięciem, które służyło uwiecznieniu warun-
ków życia biedoty, było powołane w roku 1870 Towarzystwo Fotografowania 
Reliktów Starego Londynu. Jego członkowie dokumentowali między innymi 
to, jak funkcjonują dzielnice robotników, jak wyglądają ich mieszkania i życie 
prywatne. Uwiecznianie slumsów przed ich całkowitym lub fragmentarycznym 
wyburzeniem było elementem polityki władz miasta. Fotografia dostarczała nie-
podważalnego dowodu na to, że rozbiórki takie należy przeprowadzić. Stanowiła 
zapis i unaocznienie tego, jak zmienia się aglomeracja, jak walczy o ograniczenie 
i opanowanie siedlisk społecznej degradacji, źródeł chorób, moralnego upadku 
i zagrożenia dla zdrowia publicznego. 

Obecnie miejscem nieustających wyburzeń i przekształcania miasta, a w za-
sadzie całkowitego organizowania go na nowo, jest stolica Chin. Zmiany te od 
kilku lat obserwuje Bogdan Konopka. Na zdjęciu wykonanym w 2004 roku przed 
fragmentem wyburzonego budynku widać stragan z walizkami. Można odczy-
tać tę fotografię jako dokument opowiadający o historii miasta, ale także jako 
metaforę ekonomicznej inwazji, dokonywanej przez Państwo Środka. Walizki 
(główny atrybut współczesnego nomada) symbolizują gotowość do podróży, do 
ekspansji i stopniowego rozszerzania strefy wpływów. Przeszłość nie ma dla 
Chińczyków większego znaczenia, zostaje usunięta tak jak stare budynki, liczy 
się jedynie przyszłość.

Istnieje także wiele dokumentacji miast, które znikły bądź znikają w wyniku 
działań wojennych. Warto przypomnieć cykl fotografii wykonanych przez Jana 
Bułhaka w zburzonej Warszawie. Bułhak zrobił około 1000 fotografii zrujnowane-
go miasta. W roku 1946 fragment tej kolekcji zaprezentowano pod tytułem Ruiny 
Warszawy w Muzeum Narodowym w Warszawie. Miasto lub jego część może 
zniknąć, może zostać zburzone w toku działań wojennych, może też podlegać 
stopniowej i planowej transformacji, wypieraniu starych struktur przez nowe. 
Wspomnieć trzeba także o jeszcze innym przypadku, jeśli w definicji miasta za 
najważniejszy element przyjmiemy jego mieszkańców. Architektoniczna tkanka 
miasta może przetrwać, zniknąć mogą natomiast jego mieszkańcy. Tak stało się 
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z ludnością żydowskich gett. Dzięki Henrykowi Rossowi i Mendlowi Grossma-
nowi utrwalone zostały sceny z życia łódzkiego getta. Obaj pracowali dla admi-
nistracji zamkniętej dzielnicy, nieoficjalnie zaś wykonywali dokumentację po to, 
aby przekazać prawdę o historii tego miejsca. Fotografowie getta Litzmannstadt, 
nieustannie podejmując ryzyko, stworzyli dokument życia i śmierci Żydów5. 
W tym samym miejscu i w tym samym czasie znajdował się Walter Genewein, 
austriacki księgowy pracujący w getcie, z zamiłowania fotoamator. W roku 1987 
odnaleziono kolekcję ponad 400 barwnych slajdów jego autorstwa. Ukazują one 
wiele fragmentów miasta, które istnieją prawie niezmienione do dziś. Dariusz 
Jabłoński w filmie dokumentalnym Fotoamator (z 1998 roku), zainspirowanym 
slajdami Geneweina, wykorzystał możliwość nałożenia obrazów wykonanych 
przez Austriaka i ujęć uchwyconych współcześnie filmową kamerą. Kiedy poprzez 
nieruchome fotografie przebijają obrazy tych samych fragmentów dzisiejszej 
Łodzi, widzimy wyraźnie, jak niewiele zmieniły się te miejsca. 

Kolejną kartę opowieści o znikających miastach dopisuje współczesność 
i globalna zmiana w posługiwaniu się technikami rejestracji obrazów. Dziś żadne 
wydarzenie, które zachodzi w wielkim cywilizacyjnym skupisku nie może pozostać 
nieuchwycone. Armia ludzi wyposażanych w cyfrowe aparaty, telefony komórkowe 
i kamery zarejestruje wszystko. Większość dokumentacji z ataku na World Trade 
Center to zapisy amatorskie wykonane przez naocznych świadków tragedii. Dziś 
każdy może zostać łowcą obrazów i sensacji. Reporter przestaje być niezbędny do 
tego, aby mieć pewność, że ktoś wykona zdjęcie lub nagranie sekwencji wideo. 

Fotografia miejska analizowana w kontekście znikania pewnych formacji, 
skupisk domów, układów ulic, czy wreszcie całych miast powstaje z wielu pobu-
dek. Dokumentaliści Starego Paryża, tacy jak Atget, kierowali się sentymentem 
i odpowiadali na zapotrzebowania instytucji archiwizujących znikające przestrze-
nie miejskie. Ich działania stanowiły odpowiedź na ewolucję miasta. Podobne 
w skutkach, ale inne w intencjach było fotografowanie slumsów. Między innymi 
poprzez zdjęcia szukano pretekstu do tego, aby daną część miasta zburzyć, aby 
oczyścić i zneutralizować obszary niebezpieczne, siedliska chorób i patologii. 
Obszary znajdujące się poza kontrolą łatwiej było usunąć, niż powoli cywilizować. 
Fotografia stawała się w tym przypadku fragmentem strategii działania urbanistów 
i władz miejskich, narzędziem służącym regulowaniu stosunków społecznych, 
środkiem dominacji, wykluczenia i kontroli.

5 Działalność obu fotografów opisała Joanna Podolska [2006]. Zdjęcie autorstwa Henryka 
Rossa, znajdujące się w kolekcji Archive of Modern Conflict, zostały opublikowane w albumie 
Łódź Ghetto Album przez wydawnictwo Chris Boot w Londynie w 2004 roku.  
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MIASTA ZMITOLOGIZOWANE

Są takie miasta, których wyobrażenie funkcjonuje w zbiorowym pojęciu zu-
pełnie niezależnie od nich samych. Miasta, w których jeśli nawet nie byliśmy, to 
jednak w jakimś sensie ich doświadczamy, absorbują one naszą uwagę, intrygują 
i przyciągają. Dzieje się tak głównie dzięki ich obecności w sztuce, za sprawą nie-
ustannego, wielowymiarowego, przybierającego różnorodne formy ukazywania 
ich w literaturze, sztukach plastycznych i fotografii. Z tej różnorodności przebijają 
jednak elementy, które dla tworzenia się mitu mają znaczenie decydujące. Owe 
konstytutywne motywy reprodukowane są wciąż na nowo i dzięki temu utrwalają 
legendę, funkcjonującą już poza autorem i dziełem, tworzą mit miasta. 

Roland Barthes we wstępie do Mitologii określił siebie jako łowcę mitów. 
Jego metoda polegała na zakwestionowaniu naturalnego charakteru rzeczywisto-
ści przez odwołanie się do historyczności i wytropienie mistyfikacji – nadużycia 
ideologicznego. Mit w rozumieniu Barthes’a jest wyższym poziomem konotacji, 
który powstaje ze szczególnego związku formy znaku i jego znaczenia podsta-
wowego. Zadanie semiologa polega zatem na odkrywaniu ukrytych konotacji. 
Mit jest językiem skradzionym, jest swoistą formą pasożytnictwa na znakach, 
nadawaniem im nowych znaczeń. Funkcją mitu jest oczyszczenie rzeczy, by 
nadać im formę wieczną, niewinną i naturalną. Mit jest przejściem od historii do 
natury, organizuje świat bez sprzeczności, likwiduje wszelką dialektykę, powo-
duje, że rzeczy sprawiają wrażenie, jakby znaczyły same przez siebie [Barthes, 
2000: 278]. I tak właśnie stało się z wyobrażeniem metropolii takich jak Paryż 
czy Nowy Jork. Są to dwa odmienne rodzaje miejskich mitów, ale oba doskonale 
już utrwaliły się w masowej wyobraźni. Dziś mity te w znacznym stopniu pod-
trzymywane są właśnie przez fotografię, która świetnie się do tego nadaje. Jest 
z jednej strony medium powszechnie uchodzącym za wiarygodne, z drugiej zaś 
staje się w rękach artysty narzędziem kreacji, budowania znaczeń symbolicznych 
i wytwarzania nowych „realności”. Przyjrzyjmy się zatem dwóm najbardziej 
oczywistym przykładom budowania mitu miasta za pośrednictwem fotografii. 

Chyba nie ma na świecie bardziej obfotografowanego miasta niż Paryż. 
Codziennie tysiące turystów rejestruje główne atrakcje miasta, ale oni jedynie 
reprodukują znane już sobie od dawna widoki. Chwytają je po to, aby mieć je 
we własnym albumie, w pewnym sensie powielają to, co już kiedyś widzieli 
na filmach, pocztówkach, obrazach. Spełniają swoją turystyczną pielgrzymkę 
i zyskują dzięki zdjęciom spokój symbolicznego wejścia w posiadanie widoku 
miejsca. Nas jednak interesują ci fotograficy, którzy przez lata pieczołowicie 
tworzyli i utrwalali mit miasta. Ten mit mógł się narodzić dopiero dzięki technice 
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rejestracji, która pozwoliła na uchwycenie paryskiego życia z całą jego dynamiką. 
Nie bez znaczenia dla paryskiej fotografii pozostaje specyficzny model reportera. 
Jest to postać miejskiego dokumentalisty, który stał się opisanym przez Waltera 
Benjamina flaneurem. Podróżnik, włóczęga, obserwator miejskiego życia, nie-
strudzony admirator miasta, innymi słowy – człowiek umiejący czerpać przyjem-
ność z bycia w mieście. Flaneur jest tworem Paryża, a tenże Paryż staje się dlań 
„krajobrazem zbudowanym z samego życia” [Benjamin, 2005: 462]. To właśnie 
ci niestrudzeni obserwatorzy miejskiego życia wykreowali paryską legendę. 

Dzięki nim utrwaliły się toposy nieodzownie kojarzone ze stolicą Francji. 
Cztery główne tematy powracające nieustannie to architektura, głównie wieża 
Eiffla, bary bistro i szerzej kultura kulinarna, romantyczna miłość i erotyka. Mit 
„erotycznego” Paryża, miasta pięknych kobiet, tancerek kabaretowych, nocnego 
życia, stał się tematem wielu publikacji. Klasycznym przykładem jest w tym wy-
padku album Paris de nuit Gyula Halásza, znanego jako Brassaï, wydany po raz 
pierwszy w 1933 roku. Na 62 zdjęciach ukazujących miasto nocą, obok pejzaży, 
śpiących kloszardów, policyjnych patroli na rowerach, znajdziemy całujące się 
pary, prostytutki oraz wejście do domu publicznego Suzy. Typowo paryski motyw 
uchwycił Brassaï na fotografii zatytułowanej Kochankowie w bistro (1933). Wła-
śnie bary bistro, nocne kluby i kabarety stały się często fotografowanymi przezeń 
miejscami. Więcej śmiałych scen odsłonił w drugim „nocnym” albumie Le Paris 
Secret des années 30, wydanym w 1976 roku. To, co uprzednio fotograf jedynie de-
likatnie zasygnalizował, teraz pokazał w pełnej krasie. Nie są to już jedynie sylwetki 
paryskich prostytutek stojących w bramach i na rogach ulic, ale śmiały reportaż 
z erotycznego życia miasta. Fotograf prowadzi nas przez pulsujące jazzem kluby, 
zaprasza na rozbierane bale, portretuje półnagie kobiety czekające na klientów, 
odwiedza pokoiki wynajmowane przez kochanków, uwiecznia ekstatyczne zabawy 
na Montparnassie i wreszcie na koniec dociera do palarni opium. W tym wszyst-
kim jego reportaż pozostaje głęboko humanistyczny, ani przez moment nie mamy 
poczucia przekroczenia granicy czy bezpardonowego wtargnięcia w cudze życie. 

Innym wielkim piewcą Paryża był Robert Doisneau. Jego słynna całująca się 
para uchwycona na tle ratusza to chyba jedno z najczęściej reprodukowanych 
paryskich zdjęć. Stało się ono ikoną i nie ma znaczenia to, że autor sam przyznał, 
iż para była podstawiana, a zdjęcie zaaranżowane. Mit nie musi opierać się na 
prawdzie. Ważne, żebyśmy w niego wierzyli, aby konstruował on jakiś fragment 
naszych wyobrażeń o świecie. To dzięki takim zdjęciom masowa recepcja Pary-
ża jako romantycznego miasta zakochanych może funkcjonować skutecznie do 
dziś. Fotografia ta jest reprodukowana nieustannie w albumach, kalendarzach, 
na okładkach czasopism. Znak ikoniczny, jakim jest fotografia w rozumieniu 
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Umberto Eco, przekształcił się w tym wypadku w jeden z symboli miasta. Dzięki 
genialnym fotografom, takim jak Brassaï, Robert Doisneau, Henri Cartier-Bres-
son, Willy Ronis, Edouard Boubat, Marc Riboud, André Kertész i zapewne jeszcze 
kilku innym, Paryż stał się w jakiś sposób doświadczeniem nas wszystkich. To 
nieważne, że większość z tych autorów pracowała najintensywniej w latach 50. 
i 60. XX wieku. Wykreowali oni obraz miasta, który przetrwał w masowej wy-
obraźni i wciąż jest pieczołowicie pielęgnowany. Służy on miastu, i w interesie 
miasta leży zabezpieczanie reprodukcji, cyrkulacji i popularyzacji tych obrazów. 

Innym przykładem jest fotografia nowojorska. Fotograficzna ballada o No-
wym Jorku także miała wielu autorów i wciąż w pewnym stopniu konstruuje 
ona wyobrażenie tego miasta. Drapacze chmur, Statua Wolności, Brookliński 
Most, Central Park to miejsca powszechnie znane na całym świecie. Znane 
głównie z fotografii. Słynny trójkątny wieżowiec Flatiron został uwieczniony 
przez trzech artystów z kręgu grupy Photo-Secession. Byli to Alfred Stieglitz, 
Alvin Langdon Coburn oraz Edward Steichen. Stworzyli oni w ten sposób jeden 
ze znaków rozpoznawczych miasta. Zdjęcie Steichena z 1905 roku ukazujące 
dorożki i wieżowiec na drugim planie stało się najsłynniejszą i najczęściej repro-
dukowaną fotografią artysty i jednocześnie ikoną Nowego Jorku. Ten sam autor 
wykonał w 1910 roku zdjęcie o wiele mówiącym tytule The City of Ambition. 
Legendę drapaczy chmur rozwinął Lewis Hine, który w latach 30. dokumento-
wał budowę Empire State Building. Dziś nikogo nie obchodzi, że jest to historia 
poświęcona robotnikom pracującym w ekstremalnych warunkach. Tak jak do 
Paryża przyrósł mit romantycznego miasta zakochanych, tak mit Nowego Jorku 
jest o wiele bardziej ambiwalentny. Jego fundament stanowią obrazy miasta no-
woczesnego, potężnego, wielokulturowego – światowej stolicy XX wieku. Jednak 
gros najbardziej znanych fotografii ukazuje miasto zamieszkane przez szaleńców, 
dziwaków, samotników. Ich rewiry to nie tylko Manhattan, ale na przykład Coney 
Island czy Bronx. Sceny z nocnego życia utrwalane przez Weegeego na trwałe 
wpisały się w wielką opowieść o Nowym Jorku. Fotografie ukazujące człowie-
ka-„rakietę” wystrzeliwanego z wielkiego działa, zatłoczoną plażę na Coney 
Island, zastrzelonych na ulicy gangsterów, nocne libacje w podrzędnych barach 
dziś także stanowią fragment nowojorskiej ballady. Mistrzostwo w ukazywaniu 
freaków osiągnęła Diane Arbus, której fotografie, początkowo odrzucone, szybko 
zyskały status kanoniczny. Ścieżką wytyczoną przez Arbus w pewnym stopniu 
podąża współczesny fotograf Toby Old. Podobnie jak jego wielcy poprzednicy 
ukazuje on alienację w wielkim mieście, zagubienie i jednocześnie poszukiwanie 
różnych sposobów, aby jakoś wyróżnić się z wszechobecnej masy ludzi. Męż-
czyzna z wytatuowanym ciałem pojawił się na fotografii wykonanej przez Diane 
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Arbus w 1970 roku, po 30 latach inny podobnie ozdobiony człowiek spogląda na 
nas ze zdjęcia Olda. Historia wciąż się powtarza od nowa, a kolejne pokolenia 
fotografów pozwalają jej reprodukować się na swoich zdjęciach. Wiele takich 
obrazów zagnieździło się w zbiorowym wyobrażeniu miasta, znika autor, ale 
motyw pozostaje ten sam – Nowy Jork – miasto dziwaków i odmieńców.

Parady, marsze, manifestacje stały się tematami wielu słynnych fotografii. 
Są one istotnym elementem amerykańskiego sposobu świętowania, wyrażania 
radości, ale także społecznej dezaprobaty. Myśląc o Nowym Jorku, trudno się 
uwolnić od zdjęcia V-Day Alfreda Eisenstaedta, wykonanego na Times Square 
w 1945 roku podczas parady zwycięstwa. Widzimy na tej fotografii, jak świę-
tujący koniec wojny marynarz obejmuje i namiętnie całuje dziewczynę. Biały 
strój pielęgniarki i czarny mundur marynarza pasują do siebie idealnie, a poza 
tych dwojga ma w sobie coś z antycznej rzeźby. Takie przedstawienie zyskuje 
pomnikową moc, symbolizuje zwycięstwo, radość i witalność, staje się elemen-
tem ikonografii miasta. 

MIASTA-LABIRYNTY

W każdej światowej metropolii znajdziemy obok dzielnic pięknych i dostat-
nich mroczne rewiry, getta, enklawy wykluczenia. Wszystkie duże miasta mają 
w sobie coś z labiryntu; można się w nich zgubić, natrafić na miejsca zaskakujące, 
odkrywać kolejne warstwy skomplikowanej struktury. Miasto jest labiryntem 
wyższego stopnia, wielopoziomowym, zarówno w odniesieniu do przestrzeni, 
jak i do występujących w nim znaków i symboli. 

Najbardziej wyrazistą formą miejskich labiryntów są podziemia, katakum-
by, tunele metra i systemy kanalizacyjne. Pionierem fotografii podziemnej był 
Gaspard Félix Tournachon, znany jako Nadar. Dzięki wykorzystaniu sztucznego 
światła w 1861 roku Nadar mógł fotografować podziemne miasto. Wyprawa ta 
musiała być w istocie heroiczna. Oprócz aparatów, kabli i reflektorów trzeba 
było transportować cały sprzęt potrzebny do procesu kolodionowego. Znamy 
osobistą relację artysty z tego niebywałego przedsięwzięcia: „Przy każdej zmia-
nie miejsca musieliśmy empirycznie, po omacku, szukać czasów ekspozycji; 
zdarzyło się, że pewne klisze wymagały nawet osiemnastu minut [...]. Na czas 
osiemnastominutowej ekspozycji byłoby mi trudno zmusić kogokolwiek do 
absolutnego, martwego bezruchu. Próbowałem uporać się z tą trudnością, prze-
bierając manekiny za robotników i ustawiając je możliwie najkorzystniej w całym 
sztafażu; ten drobiazg nie skomplikował nam roboty [...]. Wedle mego wyliczenia 
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to szkaradne zajęcie w kanałach ściekowych i katakumbach zabrało nie mniej 
niż trzy miesiące pod rząd [...]. W rezultacie przyniosłem stamtąd ogółem sto 
klisz” [za: Benjamin 2005: 725]. Zanim jednak Nadar przedsięwziął wyprawę do 
paryskich podziemi, wykonał inne pionierskie zdjęcia. Fotografie lotnicze miast, 
podobne jak ich plany i mapy, stwarzają szansę na poznanie miejskiego labiryntu 
(lub przynajmniej dają wrażenie rozeznania się w przestrzeni). Zdjęcia Paryża 
wykonane przez Nadara z balonu otworzyły nowy rozdział w historii fotografii. 
Pierwsza ich seria powstała w 1858 roku. Pamiętając o wielkości ówczesnego 
sprzętu, o komplikacji całego procesu fotografowania, wyczyn ten trzeba uznać 
za niesamowity. I tak jak Nadar był pierwszym europejskim autorem fotografii 
wykonanych z powietrza, tak James Wallace Black został autorem pierwszych 
zdjęć tego typu w USA. Do dziś zachowały się zdjęcia z 1860 roku ukazujące 
Boston z lotu ptaka [Rosenblum, 2005: 246]. Dopiero jednak pojawianie się sa-
molotów wywołało zwiększone zainteresowanie tego typu fotografią. Pierwsza 
wojna światowa przyniosła nowe zastosowania dla lotniczego zwiadu oraz dla 
fotografii. Współczesnym zwieńczeniem procesu fotografowania całego świata 
z lotu ptaka jest program i witryna internetowa Google Earth, stworzona ze 
zdjęć wykonywanych przez satelity. Dzięki niej widzimy świat z perspektywy 
„kosmicznego oka”. Niektóre obszary miejskie opracowane są z dokładnością po-
zwalającą oglądać dachy poszczególnych budowli. Obok dosłownie rozumianego 
miejskiego labiryntu równie ciekawy jest semiotyczny labirynt współczesnych 
miast. Jednym z fotografów od lat obserwujących hipertrofię znaków jest Niemiec 
Wolfgang Zurborn. Zwraca on uwagę na to, jak zmieniły się nasze miasta, od 
kiedy pojawiały się w nich wszechobecne reklamy, zawłaszczające ściany bu-
dynków, parkany, przystanki komunikacji miejskiej itd. Miasto w swej właściwej 
formie znika pod warstwą zmieniających się wciąż komunikatów reklamowych. 
„To wszystko jest bardzo ciekawe – wyjaśnia Zurborn [2003: 3–11] – bo żyjemy 
w świecie, otoczeni przez reklamy i inne znaki, i ciągle widzimy różne rzeczy, 
ale te rzeczy nie są prawdziwe, one po prostu reklamują jakiś produkt. I tym 
sposobem coraz więcej zjawisk, przedmiotów codziennego użytku traci swoje 
prawdziwe znaczenia. A przecież wszystko, co nas otacza, ma jakieś znaczenie. 
A ja staram się poprzez fotografię ponownie zapytać o to znaczenie”.

Na wielu zdjęciach ukazujących chaotyczne zestawienie znaków z różnych 
kultur widać, jak sztuczne i zhomogenizowane jest nasze miejskie środowisko. 
A widzimy to wyraźnie dzięki fragmentaryzacji, jakiej Zurborn poddaje rzeczy-
wistość, wybierając ujęcia, na których pojawiają się elementy pozornie do siebie 
niepasujące. Pochodzą one z różnych porządków ikonograficznych, ze świata 
kultury i ze świata natury, świata zwierząt i świata ludzi. W tej rzeczywistości nic 
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już nie jest takie, jak było kiedyś, powstaje nowy labirynt znaczeń, wymagający 
wysokiej kompetencji kulturowej (lub też zobojętnienia), aby móc się w nim 
sprawnie poruszać. 

Zupełnie inny wymiar miejskiego labiryntu odnajdujemy w strukturze me-
tropolii azjatyckiej. Osamu Kanemura przez trzy lata fotografował urbanistyczną 
dżunglę Tokio. Jego zdjęcia są gęste od sprawiającej wrażenie bezładu mieszanki 
ruchu ulicznego, starych i nowych budowli, reklam, trakcji elektrycznych, znaków 
drogowych. Kanemura uchwycił miasto, które jest bardziej wytworem sponta-
nicznego działania jego mieszkańców, niźli urbanistów. Sposób, w jaki fotograf 
wykonał serie tych zdjęć, podkreśla wrażenie wizualnego chaosu. Jego kadry wy-
dają się przypadkowe, jakby z natłoku otaczających informacji, z gąszczu znaków 
nie można było wybrać ujęć z wyraźnym motywem. Są to rejestrowane na gorąco 
wrażenia przechodnia spacerującego po tokijskiej ulicy. Dla Europejczyków wra-
żenie labiryntu wywołuje nie tylko specyficzne, „nieplanowane” organizowanie 
przestrzeni miasta, lecz także opisany przez Barthes’a brak adresów i numeracji 
budynków w znanej nam formie. W rezultacie poruszanie się po takim mieście 
wymaga innego kulturowego przygotowania niż przemieszczanie się po paryskich 
bulwarach lub nowojorskich alejach. Ten typ doświadczania miasta charakteryzuje 
Barthes w sposób następujący: „To miasto można poznać tylko przez działania typu 
etnograficznego: trzeba się w nim orientować nie z pomocą książki czy adresu, ale 
chodzenia, wzroku, przyzwyczajenia, doświadczenia; całe odkrycie jest tu intensyw-
ne i delikatne i można je powtórzyć tylko poprzez wspomnienie śladu, jaki w nas 
zostawiło; zwiedzać jakieś miejsce po raz pierwszy – to w jakiś sposób zacząć je 
pisać: adres niezapisany musi sobie sam stworzyć własne pismo” [Barthes, 1999: 
87]. W istocie miasto daje się interpretować jako tekst, który można czytać na wiele 
sposobów. „Czytanie” miasta z fotografii wymaga znajomości kodów specyficz-
nych dla medium (np. rozmycie jako ruch) oraz rozeznania w semiotyce miasta, 
bez którego znaki i symbole uchwycone na fotografiach pozostaną dla nas puste. 

Inny obraz azjatyckich miast uchwycił Peter Bialobrzeski. Zdjęcia wykona-
ne w Bangkoku, Kuala Lumpur, Hongkongu, Dżakarcie, Szanghaju i Shenzhen 
stworzyły cykl zatytułowany Neonowe Tygrysy. Są to miejskie pejzaże, wykony-
wane o tej porze dnia, kiedy znikające światło słoneczne miesza się ze sztucznym 
światłem latarni, neonów, reklam, lamp ulicznych. Bialobrzeski dodatkowo 
prześwietlił (przedłużając czas trwania ekspozycji) każdy kadr, uzyskując efekt 
neonowego blasku, nierealności barw pięknego, ale i niepokojącego rozjaśnienia 
miejskiej otchłani. Ze względu na ten efekt można odnieść początkowo wrażenie 
obcowania z komputerową symulacją, z wizualizacją miast przyszłości, a nie 
z realną tkanką megamiasta. Fotograf uzyskał obrazy o najwyższych walorach 
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estetycznych, zachwycające swoim rozmachem i wykonaniem, zdjęcia wyglą-
dające jak scenografia z filmów science-fiction. Nie jest to jednak futurystyczna 
wizja, ale realnie istniejąca przestrzeń. I dlatego ten cykl zmusza do zadania pytań 
o przyszłość miast, nie tylko azjatyckich. Czy modelem miasta przyszłości jest 
megametropolia, czy spoglądając na dalekowschodnie aglomeracje, widzimy 
przyszłość? Bialobrzeski pokazuje, że fotografia może skutecznie służyć demasko-
waniu tego, w jaki sposób urbanistyka, a wraz z nią architektura, staje się formą 
przemocy dokonywanej na społeczeństwach i naturze. Wszyscy jesteśmy skazani 
na bycie w architekturze. Coraz trudniej jest znaleźć skrawek ziemi niedotknięty 
ręką (i wizją) projektanta przestrzeni, urbanisty, architekta. Działania fotografa 
mogą służyć dokumentowaniu zmian, które nieustannie zachodzą w środowisku, 
ale mogą też być specyficzną formą badania wielkomiejskiej przestrzeni. Przy-
kładem takiego przedsięwzięcia jest Untitled Project Amerykanina Matta Sibera. 
Artysta ten „wyczyścił” sfotografowane przez siebie miasto z wszelkich napisów, 
szyldów, haseł reklamowych, znaków graficznych itp. Innymi słowy – dokonał za-
machu na wspomnianą już wcześniej hipertrofię semiotyczną. Wymazując poprzez 
cyfrową obróbkę zdjęć ślady języka z powierzchni miasta, ukazał jego czystą, nagą 
tkankę. Plan Sibera nie polegał jednak wyłącznie na geście oczyszczenia miasta 
ze znaków. Obok zmodyfikowanych cyfrowo fotografii prezentuje on obrazy 
wypełnione jedynie tekstem zdjętym z miejskich pejzaży. Odizolowanie tekstu od 
jego oryginalnego podłoża i od kontekstu ma służyć badaniu form komunikacji 
w przestrzeni. Język publiczny jest kodem, którym posługują się różne grupy in-
teresów, pozostaje on zazwyczaj związany z władzą, z perswazją i z manipulacją. 
Komunikaty te są manifestacją ścierania się sił politycznych, ekonomicznych, 
ideologicznych. Autor chciał wyakcentować także pozajęzykowe środki komuni-
kacji, takie jak architektura, kolory, symbole, układ przestrzeni – nieprzesłonięte 
warstwą tekstualną. Fotografia jest doskonałym narzędziem badania miejskiej 
przestrzeni, odpowiednio zastosowana staje się nie tylko środkiem rejestracji, 
lecz także analizy i diagnozy zmian miejskiego środowiska. 

MIASTA NIEWIDZIALNE

Fotograficy obok dokumentowania tworzą także fotograficzne opowieści, 
które eksplorują zupełnie inne obszary niż to, co potocznie określamy rze-
czywistością. Są to wykreowane wizje snów lub marzeń, dla których obszar 
miasta staje się jedynie tworzywem, punktem wyjścia w stronę wewnętrznych 
światów. Istnieje wiele możliwych strategii takiego działania. Jedną z nich jest 
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deformowanie miejskiego pejzażu, inną – skupienie się na obszarach nieznanych 
i nierozpoznawalnych przez odbiorcę przyzwyczajonego i nauczonego rozpo-
znawać głównie charakterystyczne miejsca, jeszcze inną może być całkowita 
subiektywizacja wizji, tworzenie w pełni prywatnej opowieści o mieście. Po-
wróćmy raz jeszcze do Paryża i do Nowego Jorku. Znamy już kanoniczne spo-
soby ukazywania tych miast, znamy wizualne toposy i ikony owych metropolii. 
Przyjrzyjmy się zatem dwóm projektom łamiącym stereotypowe wyobrażenia, 
demitologizujące na swój sposób ich dominujący wizerunek. Pierwszy z nich to 
Szary Paryż Bogdana Konopki, drugi to N.Y.C. #02 Wojtka Wieteski. Mamy tu 
do czynienia z zupełnie odmiennymi sposobami uprawiania fotografii, z innym 
typem wrażliwości i charakterem obserwacji. Oba projekty różni wszystko poza 
tym, że stanowią alternatywne formy opowieści o zmitologizowanych miastach. 
Swój nowojorski projekt Wieteska zrealizował w 2002 roku i sam scharaktery-
zował go w następujący sposób: „Forma eseju fotograficznego, jakiej użyłem, 
precyzyjnie określa moje rozumienie współczesnej fotografii. Interesował mnie 
wyłącznie pełny realizm, a to dla mnie oznacza: nieprzekłamany technologicznie 
kolor, przedmiotowe potraktowanie fotografowanych postaci i fragmentarycz-
ność ujęcia miejskiej przestrzeni. Cykl łączy różnorodne punkty widzenia, po-
myślane i ułożone w jedną pogmatwaną nielinearną perspektywę szczególnego 
miasta, jakim jest dziś Nowy Jork”6. Wieteska programowo pominął wszelkie 
miejsca znane i łatwo rozpoznawalne. Koncentrując się na mikroobserwacjach, 
zmusza odbiorcę swoich zdjęć do pewnego wysiłku, jakim jest konfrontowanie 
się z nowym spojrzeniem na pozornie dobrze już znaną miejską rzeczywistość. 
Fotograf wprowadza nas w całkowicie osobistą opowieść o mieście, która jest 
silnie subiektywna, minimalistyczna w formie, ale jednocześnie wyrafinowana. 
Nastrój swoich zdjęć artysta buduje poprzez świetne wykorzystanie gry światło-
cienia i zestawienie różnych detali, które wyłowione z otaczającego nas nadmiaru 
rzeczy zyskują nowe, często zaskakujące znaczenie. W rezultacie jego wizja jest 
zaprzeczeniem monumentalizmu, który znamy z wielu fotografii ukazujących 
Nowy Jork. Sceny, na które zwrócił uwagę Wieteska, są zwyczajne, codzienne, 
czasami nawet banalne, ale siła tych zdjęć polega właśnie na odkrywaniu zwy-
kłości. Zadanie to wydaje się pozornie proste, w rzeczywistości wymaga jednak 
wielkiej uwagi, dyscypliny i świadomości w posługiwaniu się obrazem foto-
graficznym. Zwyczajność zostaje zamknięta w bardzo precyzyjnych i pięknych 
kadrach, które nie pozostawiają wątpliwości co do tego, o czym opowiada foto-
graf. W rezultacie Wieteska stworzył esej o swojej prywatnej relacji z miastem. 

6 Zob. http://fototapeta.art.pl/2003/wts.php [dostęp: 12.01.2011].
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Wykreował skrajnie subiektywny wizerunek miasta – w zasadzie jest to zapis 
sposobu odczuwania Nowego Jorku, jego światła i przestrzeni. 

Odmienny od powszechnie znanego obraz metropolii stworzył również Bogdan 
Konopka w cyklu Szary Paryż, znanym też pod tytułem Niewidzialne Miasto. Jak 
już zaznaczyłem, w tym wypadku stykamy się z całkowicie odmiennym stylem fo-
tografowania i sposobem opowiadania o przestrzeni miejskiej. W latach 1994–1995 
artysta fotografował miejsca, które nie istnieją dla tysięcy turystów, dla amatorów 
fotografii szukających natchnienia pod Łukiem Tryumfalnym lub wieżą Eiffla, dla 
miłośników paryskiej legendy budowanej na podstawie albumów typu Paris mon 
amour. Konopka nie chce mierzyć się z mitycznym Paryżem, nie atakuje legen-
dy, ale poszukuje innego miasta, miasta nieznanego, miasta spoza oczywistych 
i powielanych w nieskończoność klisz. Można powiedzieć, że artysta odkrywa 
przestrzeń, która oficjalnie nie istnieje. Tytułowa szarość staje się tu kluczowa nie 
tylko jako formalne rozwiązanie barwy tych fotografii, ale jako sposób prowadzenia 
narracji o miejscach pozornie nieistotnych – niewidzialnych. Zyskuje tu znacze-
nie symboliczne, szary Paryż to miasto nieznane, ale jednak realnie istniejące, 
to fragment struktury wielkiej metropolii. W przeciwieństwie do Wieteski, który 
opowiada o tym, w jaki sposób odczuwa klimat Nowego Jorku, Konopka odkrywa 
przez nami kawałek miejskiej przestrzeni. Ukazuje nieznane obszary, a mogłoby 
się wydawać, że nic już tam nie umknęło obiektywom aparatów. Nie jest to jednak 
zwykłe poszukiwanie miejsc zapomnianych, jest to w istocie budowanie historii 
o przemijaniu, o ulotności chwili, o intymnej relacji z miastem. W jakimś zapewne 
stopniu trzeba przyznać rację Elżbiecie Łubowicz, która zauważa: „Adam Zaga-
jewski napisał we wstępnym tekście do katalogu wystawy, że «Bogdan Konopka 
sfotografował Paryż, a nie mit Paryża». Jednak, patrząc na te małe obrazki, coraz 
bardziej myślę, że mimo wszystko Bogdan Konopka sfotografował to miasto jako 
mit, tylko – mit inny niż ten żyjący w zbiorowej pamięci. Wyłania się z nich mit 
nowy, prywatny i osobisty: poetycki obraz istniejący bardziej w wyobraźni niż w 
rzeczywistości7. Jeśli przyjmiemy taki sposób myślenia o fotograficznym cyklu 
Konopki, to musimy się zgodzić co do tego, że jedynie wybitne kreacje są w stanie 
stworzyć nowy, alternatywny mit miejsca. Czy w tym wypadku to się udało? Czy 
artysta wykreował nową wizję Paryża, czy jedynie uzupełnił o nowe elementy tę 
już istniejącą? Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Z jednej strony 
jego zdjęcia wniosły nową jakość do historii paryskiej fotografii, z drugiej – od 
kiedy powstały, stały się trwałym elementem wszystkich znaczących wystaw po-

7 Zob. http://www.mhf.krakow.pl/wystawy/konopka/index.htm [dostęp: 22.02.2007].
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święconych temu miastu8. Każda z takich ekspozycji służy w oczywisty sposób 
wzmacnianiu legendy, ale te procesy są już niezależne od autora. Dla nas ważne 
pozostaje jedynie to, że Bogdan Konopka nie zadowolił się istniejącym mitem 
miasta, nie poszedł śladami wielkich paryskich dokumentalistów, a zamiast tego 
stworzył nową opowieść o miejscu i o sobie. 

Bardzo ciekawą metodą alternatywnego portretowania miasta jest zastosowa-
nie fotografii otworkowej. Wielu jest fotografów posługujących się tą techniką 
– zatrzymajmy się na chwilę przy pracach dwóch młodych artystów. Pierwszy 
z nich, Konrad Pustoła, wykorzystał fotografię otworkową, aby ukazać swoją 
wizję Warszawy. Przeobraża się ona na jego zdjęciach w miasto oniryczne, ro-
zedrgane, tajemnicze. Znane miejsca nabierają zupełnie innego charakteru, stają 
się niepokojące, wyrwane ze swojej oczywistości, a jednak wciąż rozpoznawalne. 
Jak we śnie – odkrywamy, że nastąpiła jakaś zmiana, która znane miejsca (na 
przykład rondo marszałka de Gaulle’a) czyni obcymi. Te oniryczne obrazy ukazują 
miasto, jakiego nie doświadczamy, miasto, które realnie nie istnieje w sposób, 
w jaki ukazał je fotograf. Pustoła nie reprodukuje, ale stwarza nową rzeczywistość, 
powołuje do życia swoją Warszawę, swoje miasto, swój sen. 

Inny sposób zaprezentowania miasta, przy zastosowaniu aparatu pinho-
le, proponuje Marek Domański. Nie jest to już jedynie odmienne, oniryczne 
opowiadanie, ale kreowanie zupełnie nowej przestrzeni poprzez zastosowanie 
zmodyfikowanej kamery otworkowej. Powstaje dzięki temu efekt zdumiewający. 
Na jednej płaszczyźnie obrazu widzimy przeciwlegle ulice, które teraz tworzą 
zupełnie nowy układ równoległych arterii. Układ faktycznie nieistniejący, ale 
powołany do życia przez fotografa za pomocą skonstruowanego przez niego 
aparatu. Technika wykonania tych panoramicznych obrazów jest w tym wy-
padku bardzo istotna9. Umożliwia ona uzyskanie nowego oglądu, wykreowanie 
nieznanych obszarów, stworzenie alternatywnego modelu przestrzeni miejskiej. 

8 Na przykład Paris des Photographies zorganizowana przez Centrum Pompidou czy Objectif 
Paris zorganizowana przez Paris musées i Maison européenne de la photographie.

9 Marek Domański, w taki oto sposób opisje zastosowanę technikę: „Zdjęcia zostały wykonane 
specjalnie w tym celu skonstruowanym aparatem, pozwalającym zarejestrować 360-stopniową 
panoramę. Korpus aparatu wraz z obiektywem obracał się w momencie rejestracji wokół swojej 
osi pionowej o 360 stopni. Ruch korpusu sprzęgnięty był z mechanizmem przesuwu filmu. Obraz 
padający na negatyw ograniczony był przez pionową szczelinę. W momencie obrotu aparatu film 
przesuwał się przed szczeliną, rejestrując (skanując) obraz. Szczelina pełniła rolę migawki (szcze-
linowej), której ruch zastąpiony był ruchem filmu. Czas ekspozycji determinowany był prędkością 
obrotu aparatu, a co za tym idzie – prędkością przesuwu filmu”. Powyższy opis powstał na prośbę 
autora tekstu. 
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Na koniec należy przywołać coraz popularniejszą strategię kreowania nowych 
miejskich rzeczywistości za pomocą technik cyfrowej manipulacji. W kontekście 
fotograficznego opowiadania o przyszłości miasta bardzo interesująco prezentują 
się prace polskiego artysty Kobasa Laksy. Twórcy nie chodzi jedynie o stworzenie 
efektownych obrazów, ale o badanie otaczającej go wielkomiejskiej rzeczywistości, 
o postawienie diagnozy, stworzenie obrazu tego, jak może wyglądać przyszłość. 
Kreując swoją futurystyczną wizję, Laksa daleki jest od optymizmu. „Może się 
wydawać, że rozwój miasta oznacza poprawę jakości miejskiej tkanki, ale to 
złudzenie. Ono tężeje i choruje, zapada się pod własnym ciężarem. To widać od 
dawna w wielkich metropoliach, a teraz także u nas, w Warszawie, na Śląsku, 
w Trójmieście [...]. Interesuje mnie taka miejska gangrena. Przyglądam się struk-
turze architektonicznego chaosu. Próbuję wyobrazić sobie, co tu w przyszłości 
powstanie”10. Wizja chaosu i rozpadu ujawnia się w wielu cyklach zrealizowanych 
przez tego twórcę, chociażby takich, jak: „Projekt miejski. Warszawa”, „Coma”, 
„Contemporary dark” czy „Memento Vulgari”. Chyba najbardziej spektakularny 
wydaje się jednak zestaw montaży „The afterlife of buildings”, który w 2008 roku 
wraz z pracami Nicolasa Grospierre’a prezentowany był w polskim salonie pod-
czas Międzynarodowego Biennale Architektury w Wenecji. Artysta przekształcił 
sześć „ikonicznych” dla współczesnej Polski budynków, tworząc ponurą wizję 
przyszłości. Na obrazach tych luksusowe osiedle Marina Mokotów zamieniło 
się w ogromne wysypisko śmieci, wieżowiec Metropolitan stał się więzieniem, 
biurowiec Rondo I przekształcony został w ogromne kolumbarium, przed zdewa-
stowanym terminalem imienia Fryderyka Chopina pojawiło się stado krów. Obrazy 
upadających miast dzięki nowoczesnej technologii obróbki fotografii stają się 
złowieszczo realistyczne..W styczniu 2011 roku otworzono w paryskiej mennicy 
zaskakującą ekspozycję, która także ukazuje ponurą wizję miasta. Francuski repor-
ter wojenny Patrick Chauvel na wystawie Peurs sur la ville (Strach nad miastem) 
zaprezentował serię fotomontaży – połączył na nich zdjęcia współczesnego Paryża 
z fotografiami, które wykonał między innymi w Bośni, Afganistanie, Czeczenii. 
Cykl prac zatytułowany Guerre ici (Wojna tutaj) jest apokaliptyczną wizją Paryża 
ogarniętego działaniami wojennymi11. Na kolejnych obrazach widzimy między 
innymi wrak czołgu pod Łukiem Triumfalnym, martwych żołnierzy na Trocadero, 
płonący wieżowiec na Montparnasse’ie, zabitych ludzi na placu Vendome. 

10 Zob. http://warszawa.gazeta.pl/warszawa/1,95158,5433259,Kobas_Laksa__Miejska_gan-
grena.html?as=2&startsz=x#ixzz1F4YO904N [dostęp: 21.02.2011].

11 Zob. http://www.dailymotion.pl/video/xgnor5_peurs-sur-la-ville-si-paris-etait-en-guer-
re_news [dostęp: 21.02.2011].
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PODSUMOWANIE

Wszelka fotografia miasta jest zawsze jakąś jego wizją. Wybierając kon-
wencję wykonania zdjęcia, autor decyduje o tym, jak chce o mieście opowiadać 
i na co pragnie zwrócić uwagę odbiorcy. Fotograf może się odwoływać do 
dokumentalnych właściwości medium albo też kreować obrazy odmienne od 
powszechnego doświadczenia percepcji miejskiej przestrzeni. Za każdym jednak 
razem fotograficzna opowieść o mieście jest także opowieścią o autorze, o jego 
sposobie patrzenia i rozumienia fotografii. Wizje miast się zmieniają, jedne stają 
się popularne i wszechobecne, zadamawiają się w powszechnych wyobrażeniach, 
inne na zawsze pozostaną na ich obrzeżu. Atakowanie mitycznych wyobrażeń 
jest trudne i niebezpieczne, jakkolwiek wydaje się również konieczne. Fotografia 
mitologizuje, ale może również wyzwalać proces całkiem odwrotny. Oczywiście 
przebicie się do masowej świadomości z nową wizją, inną opowieścią i estetyką 
jest trudne, często ceną tego staje się zmiana konotacji dzieła, oswojenie go i zła-
godzenie, a w rezultacie swoista inkorporacja w tzw. main stream. W ten sposób 
atak zostaje odparty, a mit zwiększa swoją pojemność o kolejne obrazy. Owo 
poszerzanie może jednak doprowadzić także do stopniowego (choć może jedynie 
punktowego i chwilowego) rozmontowania, zmiękczenia mitu, do powolnego 
objawienia pluralistycznego myślenia o miastach, ich przestrzeniach, jawnych 
i ukrytych znaczeniach. Uprawianie fotografii miejskiej stanowi ważną formę 
podejmowania refleksji o tym, jak funkcjonujemy w zurbanizowanej przestrzeni. 
Rola fotografów, ludzi patrzących uważnie, jest w tym przypadku bardzo istotna. 
To oni podejmują próbę ukazania labiryntów współczesnych miast, badają proces 
zmiany organizacji aglomeracji, ich znikanie i ewoluowanie (często pozostając 
jedynymi z niewielu, których naprawdę to interesuje). Wielu z nich znajduje się 
w nurcie utrwalania mitów, inni próbują z mitem podejmować dyskusję, negować 
go, osłabiać, odsłaniać to, co kryje się pod cienką warstwą wykreowanych iluzji. 
Sytuacja i działania fotografów podejmujących problematykę miejską są zatem 
niejednoznaczne, skomplikowane i wielofunkcyjne. Z pewnością warto krytycznie 
przyglądać się temu, co robią, wszak zajmują się tym, co dotyczy nas wszystkich. 
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Tomasz Ferenc

URBAN PHOTOGRAPHY AND THE TRANSFORMATION OF STRUCTURE  
AND CULTURE OF THE CITY

Abstract

The article presents a multifaceted relations between photography and widely understood 
culture of the city. Photography was invented at the time when modern metropolises were being 
built/constructed and, from the very beginning, it became inextricably tied to the city. Consecutive 
generations of photographers have been creating their own visual narrations which reflect differ-
ent strategies and artistic visions. This way, photography both co-creates the great urban myths 
and legends (such as the Parisian boulevards or skyscrapers of New York) and becomes a tool of 
demythologisation of urban space, and a medium of critical look at reality. In other words, Urban 
photography always reflects a vision of the city and cannot be neutral. The text presents some as-
pects of the complex phenomenon known as urban photography, starting from the mid-nineteenth 
century until the first years of the 21st century.

Key words: photography, urban space, urban mythologies, art, artistic visions of the cities, 
hypertrophy of signs, global cities.


