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✖✖✖ O zmianie paradygmatu estetycznego, jaka dokonała się w XX 
wieku, świadczą realizacje artystyczne powstające w ramach tzw. 
sztuki współczesnej, szczególnie te tworzone w jej nurcie postawan-
gardowym. Wnosząc propozycje rozwiązań niekonwencjonalnych, 
mediacyjnych, tworzących nowe formy sztuki, prowadzą do rewizji 
poglądów odnoszących się do funkcji i roli sztuki oraz sposobu istnie-
nia dzieła i jego definiowania.
 Dla współczesnego dzieła z obszaru sztuk wizualnych charakte-
rystyczne jest odejście od idei kontemplatywności na rzecz proce-
sualności i interaktywności. Przestało ono być już tylko obiektem 
kontemplacji estetycznej. Granice „dzieła”/realizacji artystycznych są 
wyznaczane przez przestrzeń kreacji – jej wymiar fizyczny, emocjo-
nalny i mentalny. Określana w niej forma jest konstruowana przez 
trzy elementy o równorzędnym statusie: (1) środki artystyczne, (2) 
nadbudowane na nich symbole oraz (3) podmiotowe doświadczenia 
odbiorców. Wskazane ujęcie nawiązuje do – mieszczącego się jesz-
cze w modelu kontemplacyjnym – poglądu o warunkowym istnieniu 
dzieła2, jednak znacznie wykracza poza określony nim schemat: pro-
ces dookreślania obiektu artystycznego (dzieła) staje się elementem 
kreacji dokonywanej w przestrzeni sztuki, a jego rolą jest wypełnia-
nie treścią tej przestrzeni. Odrzuca się konieczność istnienia w dziele 
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wartości estetycznych3, ich znaczenie zawęża się do odczucia wywo-
łanego przeżyciem estetycznym oraz strukturalnymi i zmysłowymi 
wartościami formy dzieła. 
 Sztuka współczesna oferuje nowy rodzaj doświadczeń – zniesie-
nie dystansu między dziełem a odbiorcą4 wyznacza im odmienne niż 
dotychczas role. Obecnie dzieło narzuca się odbiorcy, jego koncepcja 
wymaga niejednokrotnie wejścia do środka, znalezienia się w centrum 
aranżowanej sytuacji artystycznej, a nawet podjęcia działania. Widz 
staje się jego częścią, współtwórcą – nie tylko je dookreśla podczas 
percepcji, lecz również konstytuuje w działaniach prowokowanych sy-
tuacją twórczą5.
 W wielu realizacjach współczesnych dziełem staje się człowiek – 
sam artysta i jego działania (performance) lub aranżowana sytuacja, 
w różnym stopniu kontrolowana przez artystę, a wypełniana treścią 
przez uczestników (happening, sztuka akcji, workshop). Ich istotą jest 
skupienie uwagi na samym doświadczaniu jako najważniejszej warto-
ści sztuki, co koresponduje z poglądem, że rolą sztuki jest tworzenie 
możliwości dotarcia do rzeczywistości wykreowanej w jej przestrzeni, 
także tej wewnętrznej, odzwierciedlającej przeżycia psychiczne twór-
cy. Nadrzędne stają się więc wartości artystyczne oraz ich zdolność do 
inicjowania przeżyć podmiotu, która umożliwia celebrowanie własnej 
podmiotowości w przestrzeni sztuki.
 Teoretyczne podstawy prezentowanego tu stanowiska mają źró-
dło w następujących twierdzeniach koncepcji estetyki zaangażowania 
rozwijanej przez Berleanta6: 

1) na sztukę składają się sytuacje, w której generowane są doświad-
czenia uczestniczącego w nich podmiotu7

2) natura doświadczenia estetycznego zakłada aktywność podmio-
tu, która w zależności od charakteru dzieła, przyjmuje postać 
czynnego zaangażowania w proces odbioru sztuki albo włącza-
nia się w proces kreacji

3) zaangażowanie „widza” w tworzenie dzieła obejmuje jego fizycz-
ną i percepcyjną aktywność oraz kognitywną świadomość i ini-
cjowanie wyobrażeń, które w zamyśle mają dopełniać dzieło.

 Formą sztuki nowoczesnej, która spełnia wszystkie wskazane wy-
żej cechy przypisywane współczesnym realizacjom artystycznym jest 
warsztat twórczy. Rozważania prowadzone w dalszej części dotyczą 
opisu autorskiej koncepcji warsztatu, wypracowanej w wieloletniej 
praktyce artystycznej autora tego tekstu.
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Autorska koncepcja warsztatu twórczego 
jako forma uprawiania sztuki

W prezentowanej tu autorskiej koncepcji Eugeniusza Józefowskiego 
warsztat twórczy jest traktowany jako realizacja artystyczna obejmująca 
symultaniczne działanie kilku osób przy kreacji plastycznej, mieszcząca 
się w obszarze sztuki współczesnej. Istotą warsztatu jest inicjowanie 
doświadczeń podmiotowych uczestników w działaniu artystycznym, co 
odpowiada za koncentrację na procesie twórczym. Koncepcja uwzględ-
nia postulat personalizacji sztuki, co prowadzi do odrzucenia rygory-
zmu istnienia dzieła wyznaczanego strukturą artystyczną. Tworzone 
obiekty wizualne – materialne efekty kreacji – stają się symbolicznym 
zapisem podmiotowych doświadczeń, zaś istota działania artystyczne-
go wyraża się w wewnętrznym dialogu inicjowanym poprzez towarzy-
szące kreacji transformacje struktury artystycznej.
 Działania warsztatowe określają przestrzeń sztuki, rozumianą jako 
pole estetyczne w znaczeniu nadawanym jej przez Berleanta, tj. od-
miana sytuacji estetycznej tworzącej kontekst dla wartości estetycz-
nych i generowanych doświadczeń. Tworzą je cztery czynniki: (1) ar-
tystyczny lub kreatywny, (2) wartościujący, (3) przedmiot lub centrum 
wartościującego doświadczenia oraz (4) czynnik performatywny lub 
aktywujący, które niekoniecznie są odseparowanymi jednostkami lub in-
dywiduami, co raczej siłami działającymi w estetycznej sytuacji. Są one 
wymiarami tego, co jest w pełni zintegrowanym doświadczeniem8.
 W nawiązaniu do przedstawionego poglądu pole estetyczne 
warsztatu twórczego należy rozpatrywać jako sytuację estetyczną 
wyznaczaną przez wielopoziomowe interakcje zachodzące pomiędzy 
artystą (twórcą warsztatu), jego strukturą artystyczną (działaniami 
i tworzonymi obiektami) a odbiorcą (uczestnikiem warsztatu). Istota 
warsztatu wyraża się w dążeniu do zaistnienia funkcjonalnego związ-
ku między głównymi uczestnikami wydarzeń estetycznych – twór-
czym artystą, odbiorcą, przedmiotem; przy czym związek ten polega 
na doświadczaniu sztuki.
 Intencją zadań złożonych na strukturę warsztatu jest zaangażowa-
nie możliwie wszystkich sfer osobowości, dlatego w zamyśle organi-
zowanej sytuacji twórczej uwzględnia się konieczność dostarczenia 
bodźców o różnorodnym charakterze: zmysłowych, emocjonalnych 
i poznawczych, co uwzględnia postulowane w sztuce nowoczesnej 
poszerzenie skali jakości perceptualnych9. Planowanym w warsztacie 
źródłem bodźców zmysłowych jest: (1) wybrana technika tworzenia,  
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(2) miejsce realizacji działania warsztatowego, (3) planowane interakcje 
wzajemne między uczestnikami oraz między uczestnikami a prowa-
dzącym. W doborze technik ważne jest zapewnienie polisensoryczno-
ści, czyli doświadczenie nie tylko cech wizualnych – kształtu, koloru, 
przestrzeni – tak jak dzieje się w przypadku zastosowania tradycyjnych 
technik artystycznych (malarskich, rysunkowych czy rzeźbiarskich), 
lecz również doświadczanie poprzez dotyk, smak czy kinestetykę. 
 Ważną rolę w koncepcji działania warsztatowego pełni miejsce 
działań artystycznych; jego cechy fizyczne i sugestywność powin-
ny wspomagać procesy mentalne i emocjonalne towarzyszące dzia-
łaniom, wywołując i intensyfikując nastroje. Symbolika otoczenia, 
istniejące w nim obiekty powinny sprzyjać przywoływaniu treści 
zapisanych w pamięci, tworzeniu skojarzeń w odniesieniu do indywi-
dualnych przeżyć; mają poruszać emocje i inicjować proces nadawa-
nia osobistych znaczeń elementom otoczenia.
 O ostatecznym doborze techniki i miejsca decydują tkwiące w nich 
właściwości tworzenia metaforycznych odniesień do tematu działań 
warsztatowych – ich rolą jest inspirowanie symbolicznego wyrażania 
osobistych treści.
 Koncepcja działania warsztatowego opiera się na założeniach kon-
struktywizmu, zgodnie z którymi obraz rzeczywistości jest zależny od 
jego konstruowania w umyśle. Przyjmuje się, że rzeczywistość jest do-
świadczana subiektywnie, konstruowana w procesie nadawania zna-
czeń bodźcom docierającym do jednostki. Przyjęta perspektywa jako 
cel działań warsztatowych wyznacza dotarcie do umysłowej reprezen-
tacji rzeczywistości podmiotu – uczestnika warsztatu. Jej uświado-
mienie, równoznaczne z dotarciem do wewnętrznych treści, dokonuje 
się dzięki jej kreowaniu w przestrzeni sztuki (polu estetycznym). Za-
łożenie to odzwierciedla wypowiedź Rudolfa Arnheima: Świat odbija 
się w umyśle, a odbicie to służy za surowiec poddawany analizie, selekcji 
i reorganizacji, a następnie gromadzony w pamięci10.
 Omawiana forma warsztatu ma określoną strukturę, wyznaczoną 
przez aktywności przewidziane dla uczestników, tworzące etapy dzia-
łania warsztatowego. Składa się na nią: (1) trening wyobrażeniowy, 
(2) kreacja wizualna, (3) rozmowa inspirowana pracami. Kolejność 
etapów jest ściśle określona – każdemu z nich jest przypisana inna 
rola w całości procesu warsztatowego, także każdy opiera się na zróż-
nicowanym sposobie myślenia, czyli innym sposobie docierania do 
rzeczywistości wewnętrznej – jej doświadczania przez podmiot.
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 Działania warsztatowe w dużym stopniu opierają się na procesach 
wyobrażeniowych, co stanowi istotę autorskiej koncepcji. Bezpośred-
nie odwołanie się do wyobraźni ma miejsce podczas treningu wyobra-
żeniowego, który jest realizowany jako jako wprowadzenie. Najczę-
ściej11 przyjmuje on postać wypowiedzi twórcy warsztatu kierowanej 
do uczestników, celem zainicjowania u nich procesu tworzenia wyobra-
żeń wizualnych. Trening przeprowadza się w warunkach relaksacji, 
czyli osiągnięcia tzw. odprężonego skupienia, któremu służy przyjęcie 
wygodnej, dowolnej pozycji oraz zamknięcie oczu. W tych warunkach 
uczestnicy poddają się sugestiom zawartym w wypowiedzi. Jej treść 
odzwierciedla problem rozstrzygany w konkretnym warsztacie, tekst 
jest ściśle określony, przygotowany wcześniej (jest częścią koncepcji 
warsztatu), ma formę metaforyczną i odwołuje się do obrazu. W zamy-
śle ma być inspiracją, sugestią, którą każdy z uczestników odniesie do 
indywidualnych doświadczeń, wiedzy i emocjonalności. Mechanizm 
treningu wyobrażeniowego opiera się na procesie wizualizacji, czyli 
przejściu z kodu werbalnego do wizualnego12. Zakłada się, że sugestia 
zawarta w treningu zainicjuje u uczestników generowanie wyobrażeń 
wizualnych (obrazowych), tworzących obrazy rzeczywistości wolne od 
ograniczeń wewnętrznych czy zewnętrznych. 
 Preferencja w inicjowaniu wyobrażeń wizualnych wynika z ich 
szerszych możliwości w zakresie transformacji zawartego w nich ma-
teriału informacyjnego13, w porównaniu z możliwościami wyobrażeń 
werbalnych czy opartych na innych modalnościach zmysłowych. Od-
wołuje się również do prymatu myślenia obrazami, który jest wpisany 
w antropogenezę i ontogenezę człowieka 14.
 Wizualizacje powstałe w treningu (obrazy) są bazą dla dalszych 
ich przekształceń dokonywanych podczas kreacji. 
 Kreacja artystyczna obejmuje transformacje dokonujące się rów-
nolegle w dwóch sferach – art.ystycznej i psychicznej. Na transfor-
macje artystyczne składają się przekształcenia struktury (materii) 
dzieła – ob.iektu wizualnego, których wyrazem są tworzone jakości 
formalne: kształt, kolor, kontrasty, harmonia, faktura, kompozycja. 
Transformacje w psychice odnoszą się do poznawczych i emocjonal-
nych przekształceń inicjowanych przez strukturę artystyczną.
 Kreacja wizualna jest kontynuacją zainicjowanego w treningu pro-
cesu doświadczania siebie i kreowania rzeczywistości wewnętrznej. 
Jej reprezentacją jest forma artystyczna powstającego dzieła/obiek-
tu artystycznego. Bazuje na wyobraźni uczestnika, jej zdolności do  
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generowania obrazów i ich transformacji. Pierwotny obraz powstały 
podczas wizualizacji ulega wielokrotnym przekształceniom podczas 
kreacji artystycznej; przekształcenia te są wynikiem wewnętrznego 
dialogu, na który składa się na myślenie obrazami. Owo myślenie 
jest stymulowane strukturą artystyczną, rozwiązaniami formalnymi –  
wizualnymi – powstającymi na danym etapie kreacji. 
 Warstwa semantyczna zakodowana w artystycznej formie zostaje 
dookreślana w procesie konkretyzacji15 przez twórcę, stanowiąc ele-
ment wewnętrznego dialogu ze sobą, prowadzonego za pośrednic-
twem dzieła. Opisywany tu proces konkretyzacji jest wieloetapowy: 
składające się na jego przebieg przekształcenia mentalne i emocjo-
nalne są odzwierciedlane w artystycznej strukturze tworzonej na da-
nym etapie. Zakodowane w niej treści podlegają interpretacji, z kolei 
wypracowane w niej znaczenia (modyfikacje treści wewnętrznych) 
inicjują transformacje artystycznej struktury zgodne z nowym zna-
czeniem nadanym w interpretacji, co z kolei prowadzi do kolejnych 
przekształceń treści wewnętrznych. Proces ten trwa do momentu po-
wstania przekonania twórcy o ukończeniu dzieła.
 Indywidualny proces kreacji każdego z uczestników w opisany 
wyżej sposób wypełnia warsztat treścią, jej integracja ma miejsce 
w kolejnym etapie – rozmowie uczestników inspirowanej powstały-
mi obiektami artystycznymi. Jest to etap wieńczący warsztat, pod-
sumowujący zainicjowane w nim doświadczenia podmiotowe. Jego 
przebieg jest ściśle określony, przyjmuje się zasadę, że autor pracy 
wypowiada się jako ostatni, po wysłuchaniu komentarzy innych osób. 
Osobista refleksja odbiorców dookreślająca powstałe obiekty, stano-
wi dla ich twórców punkt odniesienia dla własnych wewnętrznych 
ustaleń; jest informacją zwrotną, która pomaga w pełniejszym uświa-
domieniu podmiotowego doświadczenia. Stworzone dzieło wizualne, 
zgodnie z poglądem reprezentowanym w kognitywistycznym ujęciu 
sztuki, obecnym w myśli N. Goodmana czy A. Danto, traktuje się jako 
rodzaj twierdzenia o rzeczywistości. Obiekty wizualne tworzone pod-
czas warsztatu odnoszą się do rzeczywistości wewnętrznej ich twór-
ców, dotyczą przeżyć, myśli, emocji wywołanych tematem. Treści te, 
zakodowane w artystycznej formie, zostają umownie oddzielone od 
doświadczeń – zyskany w ten sposób dystans jest niezbędny do do-
strzeżenia ich ważnych aspektów, w czym wyraża się poszerzenie do-
świadczenia. 
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Obraz jako czynnik kreowania rzeczywistości 
wewnętrznej w warsztacie twórczym  
Dwie podstawowe dla warsztatu aktywności – trening wyobrażeniowy 
i kreacja artystyczna – opierają się na wyobrażeniach, które stanowią 
bazę dla kreowania rzeczywistości wewnętrznej odzwierciedlającej 
podmiotowe doświadczenie. Istotą wyobraźni jest ustanawianie świa-
ta, którego nie ma. Proces ten zachodzi dzięki właściwej dla proce-
sów wyobraźni tendencji do odrywania się od bytu (Kant), czyli tzw. 
zdolności jego „nicościowania” (Sartre). Konstrukcja wyobrażonej 
rzeczywistości opiera się na dwojakich podstawach – na kategoriach 
apriorycznych, mających odniesienia do obiektywnego bytu oraz na 
ideach (dążeniach, postulatach, nadziejach jednostki), które wyzna-
czają punkt odniesienia dla poznania, przy czym idee są znaczące dla 
wyboru ostatecznych celów16. 
 Wyobraźnia twórcza ma charakter wizualno-przestrzenny i meta-
foryczny17. Umożliwia generowanie swoistych projektów rzeczywisto-
ści. Ich nowość, wynikająca z braku osadzenia w bycie (Sartre), do-
wodzi twórczego charakteru złożonych nań procesów18, które tworzą 
możliwość przeżycia siebie jako kreatora, czemu towarzyszy odczucie 
transcendencji. Przeżycie to sprzyja podnoszeniu poczucia własnej 
wartości i kształtowaniu pozytywnych stanów emocjonalnych, stając 
się przez to czynnikiem rozwoju podmiotowego. 
 W odniesieniu do formy artystycznej warsztatu twórczego wyobra-
żenia należy traktować jako procesy inicjujące transformacje mentalne 
o charakterze twórczym. Przekraczanie bytu, które jest ich właściwo-
ścią, pozwala na kreowanie w umyśle jednostki reprezentacji nowej 
rzeczywistości19, dotychczas nieznanej. W. Limont wskazuje na wystę-
powanie dwojakiego podejścia do mechanizmów wyobraźni twórczej, 
uruchamianej w procesie twórczym: W jednym przypadku wyobraźnię 
twórczą uważa się za właściwość związaną z szerokim i nietypowym ko-
jarzeniem informacji, w drugim natomiast z przekształceniami informacji. 
Kojarzenie i transformacje, według wielu badaczy, odbywają się przy wyko-
rzystaniu analogii i metafory. Im odleglejsze są skojarzenia, tym bardziej 
twórcze jest to, co powstało w wyniku funkcjonowania wyobraźni twórczej 20.
 Reprezentacja nowej rzeczywistości powstająca w polu estetycz-
nym jest wyznaczona przez dwie przenikające się przestrzenie: ma-
terialną (forma artystyczna wytworu i fizyczna przestrzeń działań 
warsztatowych) oraz mentalno-emocjonalną, wyznaczoną przez do-
świadczenia podmiotowe inicjowane w wielopoziomowych relacjach 
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między dziełem, artystą-twórcą warsztatu a jego uczestnikiem. Owa 
rzeczywistość, jako reprezentacja rzeczywistości obiektywnej, która 
w myśl przyjętych założeń nie jest jednostce dostępna, staje się punk-
tem wyjścia dla kolejnych przeobrażeń mentalnych i emocjonalnych 
dokonujących się na dalszych etapach warsztatu. 
 Wyobrażenia mają początek w procesie wizualizacji21 zainicjowa-
nej podczas treningu wyobrażeniowego. Ich istotą jest dekonstruk-
cja – fragmentaryzacja mentalnej reprezentacji rzeczywistości, czemu 
towarzyszy tworzenie jej obrazowych reprezentacji22. 
 W omawianej koncepcji warsztatu twórczego zakłada się „pracę 
z obrazami”, zatem inicjowanie wyobrażeń obrazowych jest intencją 
treningu wyobrażeniowego. Rola przypisywana obrazowi w warszta-
cie twórczym każe zarysować szerzej problematykę zastosowania ob-
razu jako podstawy poznawczego konstruowania rzeczywistości: ob-
razem nazywamy przedstawienie konkretne, zmysłowe (na zasadzie repro-
dukcji lub kopii) danego przedmiotu (modelu odniesienia), materialnego 
(krzesło) lub pojęciowego (abstrakcyjna liczba), obecnego lub nieobecnego 
z punktu widzenia percepcyjnego, które pozostaje ze swym odniesieniem 
w takiej relacji, że może być uważane za reprezentanta, a zatem pozwala 
je rozpoznać, poznać lub pomyśleć. W tym znaczeniu obraz różni się od 
rzeczy realnych samych w sobie, rozpatrywanych niezależnie zarówno od 
ich przedstawienia zmysłowego, jak i od ich przedstawienia w formie po-
jęcia, które na pierwszy rzut oka nie pozostaje w relacji podobieństwa lub 
partycypacji z rzeczą, ponieważ jest oddzielone od jakiejkolwiek zmysłowej 
intuicji jej treści23.
 Według podanej definicji obrazy wygenerowane w umyśle pod 
wpływem treningu wyobrażeniowego inicjowanego każdego dnia 
warsztatów przedstawiają obiekty, relacje między nimi czy zjawiska 
niedostępne widzeniu percepcyjnemu podmiotu oraz pozostałych 
uczestników warsztatu. Obrazy te są właściwymi (w danym czasie) 
reprezentantami składników (wyobrażeń) składających się na temat, 
problematykę warsztatu; są reprezentacjami wyobrażonej rzeczywi-
stości – przywołanej lub wykreowanej w umyśle24.
 Rzeczywistość przywoływana odzwierciedla elementy (obiekty, 
zdarzenia, relacje) mające odpowiedniki w świecie i czasie, zaś rzeczy-
wistość wykreowana nie posiada realnych odniesień, jest generowana 
na bazie obrazów tworzonych w wyobraźni. Rzeczywistość przywo-
ływana dostarcza wiedzy bezpośredniej – jest oparta o obrazy dostar-
czające wiedzy bezpośrednio, jako że pozwalają one informacji wypłynąć 
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bezzwłocznie na powierzchnię figur (formy przestrzenne i obrazy werbal-
ne), z kolei obrazy kreujące rzeczywistość dostarczają wiedzy pośred-
nio, wymagają one podejścia interpretacyjnego, aby ukazać swą myślową 
głębię25. Sztuka odwołuje się do obu wskazanych odmian reprezentacji 
rzeczywistości, należy jednak zaznaczyć, że te wykreowane są bardziej 
znaczące dla narracji tworzonej w jej przestrzeni. 
 W trakcie rozważania roli obrazów tworzonych w wyobraźni po-
wstaje szereg pytań. Podstawowe z nich dotyczy słuszności metafo-
rycznego stwierdzenia: „obrazy są korzeniami myśli”. Zatem: czy my-
ślenie obrazami zajmuje istotne miejsce w działaniach opisujących 
rzeczywistość (wewnętrzną i zewnętrzną człowieka), czyli tworzących 
jego wiedzę o świecie i o sobie samym?
 Rozpatrując związki między obrazem a myśleniem należy wskazać 
rolę obrazu w procesie tworzenia umysłowych reprezentacji rzeczy-
wistości. Herbert Read prezentuje pogląd, że myślenie opiera się na 
przetwarzaniu pojęć. Są one symbolami rzeczywistości, abstrakcyj-
nymi obrazami jej elementów, ich istotą nie jest dążenie do wierne-
go odzwierciedlenia obserwowalnych cech czy wyglądu rzeczy, lecz 
ukazanie idei – znaczeń, które reprezentują. Pojęcia nie są obrazami 
o charakterze mimetycznym, ich rolą jest tworzenie metafor ujaw-
niających podobieństwo strukturalne materialnych i niematerialnych 
obiektów i zdarzeń.
 Mechanizm tworzenia reprezentacji rzeczywistości w postaci abs-
trakcyjnych pojęć opiera się na dwóch operacjach – odzwierciedlania 
i dookreślania myśli. Myśli są przekładane na modele wizualne repre-
zentowane przez formę wytworu wizualnego, a jednocześnie ów prze-
kład, stworzony model, pozwala na ich dookreślenie. W konsekwencji 
powstaje umysłowy model reprezentujący rzeczywistość, konstru-
owany w oparciu o myślenie przez obraz. 
 Myślenie obrazami zajmuje istotne miejsce w procesach po-
znawczych. Opisy i interpretacje rzeczywistości (wewnętrznej lub 
zewnętrznej), składające się na wiedzę jednostki o świecie i o so-
bie samej są tworzone w umyśle na bazie obrazów. Obraz dostarcza 
szerszych informacji w porównaniu z reprezentacjami werbalnymi 
ujętymi w ścisłe kategorie pojęciowe, bowiem część elementów wi-
zualnych nie posiada odniesień pojęciowych. Umożliwia ponadto 
elastyczne ich transformacje oparte na dowolnym łączeniu elemen-
tów, co poszerza zakres generowanych informacji, w tym informacji 
o charakterze twórczym. Obraz generowany w wyobrażeniach staje 
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się podstawą kreowania rzeczywistości, jej aktualizowania w ciągle 
nowych kontekstach, co pozwala na odkrywanie nieznanych dotąd jej 
aspektów26.
 Obrazy z uwagi na ich związek z wyobraźnią (uważaną przez prag-
matyków za prawdziwe nieszczęście w świecie konkretów) obwinia 
się często za utrudnianie dotarcia do obiektywnej wiedzy, budowanej 
w oparciu o słowo. W zdominowanej przez słowo nauce nader często 
pomija się obraz i oparty na nim przekaz, co prowadzi do jednostron-
nego opisu rzeczywistości – z perspektywy pojęć. 
 Teoretycy postmodernistyczni dość krytycznie odnoszą się do do-
minacji obrazu w praktykach kulturowych, traktując przedstawienia 
wizualne jako gorszy substytut rzeczywistości27 i formułując wobec 
nich zarzuty o zacieranie i odrealnianie rzeczywistości28. Myślenie 
obrazami jest postrzegane w perspektywie atawizmu, jako ontogene-
tycznie wcześniejsze niż myślenie pojęciami, któremu przypisuje się 
wyższy poziom w rozwoju intelektualnym29. Na przykład W. Chyła 
ocenia wzrost roli kultury wizualnej jako „powrót do racjonalności 
szamańsko-animistycznej“ powodujący kryzys kultury i upadek hu-
manizmu. Semiotyka kulturowa oparta na założeniach Ferdynanda 
Saussure’a przypisuje językowi nadrzędność w określaniu znaczeń. 
Znajduje to potwierdzenie w poglądach Eco i Biedermana, którzy 
twierdzą, że przedstawienia wizualne są odrębne od werbalnych i nie 
spełniają kryteriów koniecznych dla znaku, co wyklucza ich traktowa-
nie jako nośników znaczeń30. Komunikatom wizualnym wyznacza się 
rolę drugorzędną, czego bezpośrednim efektem jest przekształcanie 
form wizualnych w werbalne w analizie semiotycznej, skoncentro-
wane na poszukiwaniu struktur wizualnych paralelnych do znaków 
i struktur lingwistycznych31.
 Przedstawione poglądy spychają obraz na margines poznania, na-
der często uważa się, że myślenie poprzez obraz opisuje rzeczywistość 
nietrafnie, błędnie – ogólnie rzecz biorąc nieadekwatnie. Reprezentan-
tem poglądów, w których negatywnie ocenia się wpływ wyobraźni na 
poznanie rzeczywistości jest m.in. Blaise Pascal32, który przypisuje wy-
obraźni siłę hamującą dotarcie do prawdy poprzez zakłócanie funkcjo-
nowania intelektu. Obraz tworzony w wyobraźni postrzega jako czynnik 
zakłócający poznanie. Deformujący jej wpływ na myślenie łączy z po-
zytywnym wpływem wyobrażeń na jednostkę, zapewniając jej, zdaniem 
autora, samozadowolenie i komfort psychiczny, konkurując tym samym 
z wytworami umysłu, a nierzadko przejmując nad nim kontrolę.
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Ukazana tu opozycja między obrazem a słowem przywołuje kla-
syczny spór filozofii o prymat w poznawaniu rzeczywistości, który 
wyraża się w pytaniu: czy opis poprzez pojęcia jest nadrzędny, czy 
może odwrotnie – poznanie przez obrazy zwiększa obiektywizm opisu, 
dzięki możliwości doświadczania szerszego spektrum rzeczywistości?

Wydaje się, że przyczyna nieufności do traktowania obrazu na 
równi z pojęciami wynika z uświadomienia trudności w określeniu 
ścisłych ram interpretacyjnych – algorytmów pozwalających na jed-
noznaczną ocenę symboliki zawartej w obrazie. Taki sposób podej-
ścia do interpretacji obrazu jest typowy dla ikonografii, w której wy-
pracowane zostały umowne wzorce interpretacyjne dla zachodnich 
przedstawień figuralnych stosowanych w sztuce w okresie od XVI do 
XVIII wieku33. Obejmowały one zespoły motywów wizualnych, alego-
rii i personifikacji, dla których opracowano interpretacje symboliki. 
Sztuka, zwłaszcza współczesna, nie stosuje się do tych zasad, jej sym-
bolika jest tworzona przez artystów zgodnie z ich subiektywnymi od-
czuciami i koncepcją „dzieła”. To samo można powiedzieć o obrazach 
generowanych w wyobraźni: nie poddają się one żadnym narzuconym 
schematom, są wynikiem subiektywnych doświadczeń podmiotu 
i jego preferencji w zakresie myślenia przez obrazy, rozumianej jako 
swoisty, indywidualny styl myślenia obrazowego. 
 Kolejnym źródłem nieporozumień w zakresie roli obrazu w pozna-
waniu rzeczywistości jest mylne przekonanie o dosłowności przeka-
zu obrazowego, co prowadzi do nieadekwatnych interpretacji. Wyda-
je się, że przekonania te powstały na bazie praktyki przekładu form 
wizualnych na lingwistyczne w próbach analizy obrazu podejmowa-
nych na gruncie semiotyki, co zahamowało rozwój studiów komuni-
kacyjnych34. Jak wskazuje Jean-Jacques Wunenburger: Obraz nie jest 
samą rzeczą, lecz jej zmysłowym przedstawieniem, nie jest też sensem 
„właściwym” dyskursu, skoro mówi to samo poprzez coś innego (metafo-
ra, analogia)35.
 Interpretacja obrazu wymaga pewnego rodzaju umiejętności, 
sprawności w odczytywaniu zakodowanej w nim symboliki. Należy 
jednak zaznaczyć, że w pierwszej kolejności potrzebna jest otwartość 
percepcyjna podmiotu (osoby tworzącej wyobrażenia czy odbiorcy 
sztuki) na informacyjny potencjał obrazu. Jak twierdzi Wunenburger, 
kwestia obrazu zmusza do ponownego rozważenia samej istoty procesów 
poznawczych, do uwzględnienie istnienia myślenia figuratywnego, umysłu 
poetyckiego, imaginarium symbolicznego etc.36.
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 Szersze wyjaśnienie roli myślenia opartego na obrazach wymaga 
udzielenia odpowiedzi na szereg pytań: […] z jednej strony, jak obraz 
przechowuje i wyraża informację, która ma stanowić treść jakiejś wiedzy? 
Jaka jest informacyjna wartość obrazów, kiedy porówna się ją do treści 
wrażeń bezpośrednich, a zwłaszcza pojęć? Z drugiej strony, jak myśl operu-
je obrazem, w jaki sposób działa figuratywnie? Krótko mówiąc: pod jakimi 
warunkami myślenie obrazowe może pretendować do zgodności z normami 
myślenia? W tym celu należy wykazać, że obraz jest nośnikiem pewnej 
wiedzy, pewnych informacji, pewnych znaczeń zarówno na poziomie bez-
pośrednim, jak i pośrednim – w wypadku obrazu symbolicznego37.
 Również przytoczone przez Wiesławę Limont38 przykłady myśle-
nia obrazowego, bądź twórczej aktywności wyobrażeniowej, odnosząc 
się do konkretnych twórców – Einsteina, Hadamarda, Watta, Helmhol-
za, Maxwela, Newtona – potwierdzają niezwykłą rolę obrazów wizu-
alno-przestrzennych w tworzeniu konstrukcji myślowych: zostawały 
one zamieniane w racjonalne wywody. 
 Przedstawione argumenty wskazują na potrzebę równorzędne-
go traktowania obu sposobów poznania: obrazowego i werbalnego, 
nie jako przeciwstawnych, lecz komplementarnych. Dostarczone za 
ich pośrednictwem informacje przyczynią się do zwiększenia obiek-
tywizmu tworzonej w umyśle reprezentacji rzeczywistości. Pogląd 
ten wpisuje się w stanowisko reprezentowane przez C. Peirce’a: tezę 
o równorzędności komunikacji wizualnej i werbalnej. Zdaniem autora 
zawarty w obu tych metodach przekaz podlega różnym rodzajom in-
terpretacji – znaczenie zakodowane w znaku wizualnym pozwala na 
interpretację bardziej otwartą39.

Podsumowanie
Warsztat twórczy, będąc realizacją z obszaru sztuk wizualnych, opiera 
się na mechanizmach wyobraźni i myślenia obrazowego. W warstwie 
formalnej jest przestrzenią interaktywną, w której dwa odrębne dys-
kursy – słowo i obraz – łączą się w jednej interpretacji, dopełniając 
znaczenie i tworząc spójną „wypowiedź“. W warstwie koncepcyjnej 
jest polem estetycznym, w którym generowane jest podmiotowe 
doświadczenie. Wskazane właściwości sytuują tę formę artystyczną 
w przestrzeni sztuki współczesnej ■
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1 Publikacja zrealizowana w ramach 
projektu badawczego. Projekt został 
sfinansowany ze środków Narodowego 
Centrum Nauki przyznanych na 
podstawie decyzji numer DEC-2011/03/B/
HS2/03496.

2 Obiektowi stworzonemu przez artystę 
przyznaje się status „zapośredniczonego 
śladu”, niedookreślonego schematu 
wymagającego dopełnienia; dzieło 
„staje się” w procesie konkretyzacji, 
czyli nadawania znaczeń obiektowi 
artystycznemu przez odbiorcę. 

3 Konieczność istnienia wartości 
estetycznych ujawniających się 
w przedmiocie estetycznym podważa 
się m.in. w kognitywistycznych 
i kulturologicznych teoriach sztuki 
(K. Polit, Sztuka awangardy w teoriach 
estetycznych, Lublin 2000).

4 K. Berger, Potęga smaku, Gdańsk 2000.
5 Włączenie odbiorcy w proces tworzenia 

dzieła zakładało już podejście 
kontemplacyjne, co wyrażało się 
w poglądzie, że dzieło sztuki stanowi 
„zapośredniczony ślad” konkretyzowany 
w procesie percepcji i co oznaczało, że 
jest ono traktowane jako wytwór autora 
i odbiorcy (R. Ingarden, Przeżycie – 
dzieło – wartość, Kraków 1966; K. 
Berger, Potęga smaku, dz. cyt.). W sztuce 
współczesnej postulat ten został 
rozwinięty w założenie o aktywnym 
udziale odbiorcy w konstytuowaniu 
dzieła. 

6 Por. A. Berleant, Prze-myśleć estetykę. 
Niepokorne eseje o sztuce, Kraków 2007, 
s. 85–94.

7 Czasem tworzone są obiekty artystyczne, 
jednak one nie stanowią o istocie sztuki, 
są jedynie dopełnieniem artystycznej 
struktury.

8 Por. A. Berleant, Prze-myśleć…, dz. cyt.; 
A. Berleant, Estetyka zaangażowana, 
„Biuletyn Polskiego Towarzystwa 
Estetycznego”, 3(1) / 2003, s. 1; http://
www.iphils.uj.edu.pl; data dostępu: 
01.11.2013

9 A. Berleant, tamże. 
10 R. Arnheim, Sztuka i percepcja wzrokowa, 

Warszawa 1978, s. 24.

11 W niektórych warsztatach trening jest 
przeprowadzany przez uczestników 
z samym sobą, co jest podyktowane 
koniecznością znalezienia się 
w wybranym intuicyjnie miejscu, 
w oddaleniu od innych. Wówczas 
uczestnicy otrzymują tekst treningu 
i instrukcję w zakresie jego 
zastosowania – często przewiduje ona 
możliwość wielokrotnego powracania do 
jego treści. 

12 T. Maruszewski, Psychologia poznania. 
Sposoby rozumienia siebie i świata, Gdańsk 
2001.

13 Stanowisko to, reprezentowane przez 
zwolenników tezy o wzrokowym 
kodowaniu informacji składających 
się na reprezentację rzeczywistości 
(m.in. Sheparda, Kosslyna), zostało 
potwierdzone w badaniach Kosslyna, 
Segera, Pani i Hillgera (1990; podaję 
za: T. Maruszewski, Psychologia 
poznania. Umysł i świat, Gdańsk 2001, 
s. 257–261). Wyobrażenie traktuje się 
jako proces odczytywania informacji 
zawartych w tzw. reprezentacji 
głębokiej, która jest przechowywana 
w pamięci trwałej, w postaci opisów 
strukturalnych złożonych z twierdzeń. 
Reprezentacja głęboka jest podstawą 
odczytywania quasi-obrazu, proces 
ten zachodzi w buforze wzrokowym 
(S.M. Kosslyn, C. Seger, J. Pani, L. A. 
Hillger, When is imagery used in everyday 
life: A diary study, „Journal of Mental 
Imagery“, 14 (1990), s. 131–152., cyt. za: 
T. Maruszewski, dz. cyt., s. 257–258.). 

14 Przypuszcza się, że człowiek 
prehistoryczny posługiwał się obrazem 
do przekazywania myśli jeszcze przed 
wykształceniem mowy. Najstarsze 
prehistoryczne malowidła jaskiniowe są 
datowane na ponad 35 tys. lat temu (A. 
W. G. Pike, D. L.Hoffmann, M. García-
Diez, P. B. Pettitt, J. Alcolea, R. De Balbín, 
C. González-Sainz, C. de las Heras, J. 
A. Lasheras, R. Montes, J.Zilhão, U-series 
dating of Palaeolithic Art in 11 Caves 
in Spain, „Science“, Vol. 336, nr 6087 
(2012), s. 1409–1413). Przypuszcza 
się, że mowa powstała równolegle do 
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kształtowania się życia społecznego 
i mógł się nią posługiwać już człowiek 
z Cro-Magnon (analogię obserwuje się 
w rozwoju ontogenetycznym). Ekspresja 
plastyczna wyprzedza rozwój sprawności 
posługiwania się mową; myślenie 
obrazami jest wcześniejsze od myślenia 
poprzez operacje formalne. 

15 R. Ingarden, Przeżycie – dzieło – wartość, 
Kraków 2000; K. Berger, Potęga smaku, 
dz. cyt.

16 M. Kowalska, Nowoczesno-ponowoczesne 
perypetie wyobraźni, [w:] Światłocienie 
wyobraźni, S. Wróbel (red.), Poznań – 
Kalisz 2008 s. 9–10.

17 W. Limont, Analiza wybranych 
mechanizmów wyobraźni twórczej, Toruń 
1996, s. 48.

18 W psychologii prezentowany jest 
współcześnie pogląd o twórczym 
charakterze wyobrażeń. Uważa się 
je za rezultat procesu konstruowania 
obrazu umysłowego na podstawie 
danych sensorycznych, pamięciowych 
i uzyskanych w wyniku eksploracji, 
motywowane dążeniem do zdobycia 
informacji (Neisser, podaję za: 
T. Maruszewski, Psychologia …, dz. 
cyt.). Twórczy wymiar wyobraźni 
pozwala sądzić o jej wpływie na 
przebieg procesów poznawczych. 
Badania dowodzą korzystnego 
wpływu wyobrażeń na pamięć, 
procesy rozwiązywania problemów, 
procesy emocjonalne (T. Maruszewski, 
Psychologia…, dz. cyt.), wskazując tym 
samym na rolę wyobraźni w rozwoju 
podmiotowym.

19 Myślenie to jest zbieżne z poglądem 
Baudelaire’a dotyczącym dekompozycji 
rzeczywistości jako impulsu do 
transfiguracji, w którym dokonuje się 
nadbudowa nowego świata związków 
i analogii (cyt. za: Lewandowski A., 
Boskie przekleństwo, szatańska łaska, [w:] 
S. Wróbel  (red.), Światłocienie wyobraźni, 
UAM, Poznań – Kalisz 2008, s. 124).

20 W. Limont, Analiza…, dz. cyt., s. 29.
21 W koncepcji poznawczego kodowania 

emocji wizualizacja jest procesem 
przechodzenia od informacji zapisanych 

w kodzie werbalnym (reprezentacji 
werbalnej) do reprezentacji obrazowej 
(por. T. Maruszewski, Psychologia…, 
dz. cyt.).

22 Możliwość tworzenia nowych 
reprezentacji wynika z właściwości 
modalności obrazowej do 
przeprowadzenia operacji niedostępnych 
dla kodu werbalnego, takich jak 
powiększanie i pomniejszanie 
elementów, przemieszczanie elementu, 
przemieszczanie właściwości całego 
obrazu. Daje to dostęp do wielu 
niezależnych informacji, niedostępnych 
w kodzie werbalnym. Należy zaznaczyć, 
że wyobrażenia mogą dotyczyć 
wszelkich modalności (wzrokowej, 
słuchowej, dotykowej, węchowej 
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Eugeniusz Józefowski
Imagination and Images as Factors Constituting 
Creative Workshop for the Creation of Visual

Józefowski considers interdisciplinary studies of creative workshop as 

art form. He describes the structure of his original workshop and dis-

cusses the role of imagination and image. Józefowski considers workshop 

as an art form dating back to the premises of the avant-garde (Here the 

term ‘avant-garde’ is broadly used to denote innovative artistic activity) 

and contained in the current of its post-avant-garde manifestations. He 

analyses the demand for personalization of art, which causes the rejec-

tion of the rigor of work imposed by the artistic structure that is defined 

by technique. The essence of art becomes a functional relation between 

the main participants of aesthetic events—a creative artist, an on-looker, 

a subject matter, a relation consisting in art-experiencing. Their func-

tions intertwine, creating an aesthetical field (cf. A. Berleant, Prze-myśleć 

estetykę, Kraków 2007). 

 The concept of workshop refers to the idea of shaping reality through 

art, espoused in all currents and formations of the avant-garde. The pos-

tulate refers to two dimensions of experiencing the reality— external 

and internal. The shaping of external reality is achieved through the ar-

rangement of the public space, introduction of new order of social space, 

defined by work/artistic process. The shaping of the inner reality encom-

passes the influence of the creative situation experienced by an individu-

al on his/her mental makeup: views, emotions, values. 

Key words: art, workshop, imagination, the image.


