
Wizualność stała się istotnym elementem współczesnego życia. Obraz za-
gęszczony, jaskrawy, powiększony i dynamiczny dominuje w przestrzeni miast. 
Staje się wszechobecny, anektując również miejsca dotąd  nietknięte. Olbrzymie 
postacie i obrazy umieszczone na billboardach towarzyszą nam niemal wszędzie. 
Współczesna wizualność i obraz stają się przedmiotem zainteresowania naukow-
ców, którzy zajmują się różnymi dziedzinami wiedzy. Powstają interdyscyplinar-
ne opracowania opisujące przekaz wizualny oraz audiowizualny we współczesnej 
kulturze. 

Studenckie Koło Kultury Audiowizualnej, działające na UMCS od niespełna 
4 lat, również podejmuje analityczne rozważania dotyczące przekazów audiowizu-
alnych. Służyły temu klubowe  projekcje filmów połączone z dyskusjami, lubelskie 
repliki Festiwalu Filmów Studenckich „Łodzią po Wiśle”. Istotne znaczenie teore-
tyczne miał  wykład multimedialny Zbigniewa Rybczyńskiego, zdobywcy Oscara 
za film Tango (1983), zorganizowany przez Koło w 2011 roku. Artysta zaprezento-
wał w nim własną koncepcję wizualizacji świata za pomocą najnowszych technik 
cyfrowych. 

„Wybitni – Wizualnie” to Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konfe-
rencja, która towarzyszyła obchodom jubileuszu 70-lecia Uniwersytetu Marii  
Curie-Skłodowskiej i odbyła się w marcu 2014 roku w Lublinie. Celem organiza-
torów było zwrócenie uwagi na obecność wybitnych twórców, a także osobisto-
ści znanych z osiągnięć naukowych i artystycznych w dziełach audiowizualnych. 
W  programie konferencji znalazły się referaty studentów i doktorantów z  całej 
Polski, które zaprezentowano w ramach czterech sekcji: film, fotografia, malarstwo 
i grafika oraz kultura popularna. Spośród kilkunastu wystąpień kolegium redak-
cyjne wybrało kilka z nich do umieszczenia w niniejszej publikacji. Autorzy repre-
zentują tu duże spektrum zainteresowań, omawiają wizualność wybranych przez 
siebie osób wybitnych w historii i kulturze. Interesujące dla czytelnika będą w ich 
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podejściu konteksty, w jakich stawiają swoich bohaterów. To właśnie one wskazują  
na interdyscyplinarny charakter publikacji. 

Niezwykle interesująco prezentuje się referat Joanny Maryniak I ty zostaniesz 
Apollonem. Ostatni przedrewolucyjni królowie Francji i bóstwo solarne. Autorka 
zajęła się w nim analizą wizerunków Ludwika XV i Ludwika XVI, ich powiąza-
niem z Apollinem, a także przyczynami i konsekwencjami tej wizji. Patryk Olejek 
w swoim artykule prezentuje ikonograficzny wizerunek postaci Izaaka Newtona, 
odnosząc się do fantastycznych i symbolicznych przedstawień Williama Blake’a. 
Podejmuje temat, który rzadko znajduje się w polu naukowego zainteresowania. 
Podobny aspekt interesuje Joannę Jabłońską, która skupia się na analitycznej reflek-
sji i bada, w jaki sposób wizerunek Fryderyka Chopina przedstawiany jest w ma-
larstwie i rzeźbie. Postać autora Etiudy Rewolucyjnej bliska jest również Tomaszo-
wi Rachwaldowi, który odniósł się do filmu Miłość Chopina (1951, reż. A. Ford) 
i  badał związek wykreowanej tam postaci tytułowego bohatera z założeniami 
socrealizmu. W niniejszej publikacji znalazł się jeszcze jeden tekst bezpośrednio 
połączony z filmem. Barbara Pitak-Piaskowska podjęła analityczną refleksję nad 
dokonaniami Boba Fosse’a, jednego z najwybitniejszych twórców musicalu, oraz 
wpływem jego twórczości na współczesną kulturę. W dwóch artykułach zostaje 
podjęta próba zgłębienia natury fotografii. Szlakiem Czesława Miłosza podążył fo-
tograf, Wojciech Prażmowski i upublicznił fotograficzny zapis tej wędrówki w ra-
mach wystawy „Miłosz. Tutejszy”. Ten wizualny zapis podróży wzięła na warsztat 
Milena Rosiak-Kłębik. Natomiast Weronika Kobylińska-Bunsch skupiła się na 
badaniu specyficznego, metafizycznego niepokoju, który odnalazła w fotograficz-
nych przedstawieniach Stanisława Ignacego Witkiewicza. Autorki obu artykułów 
stawiają fotografię w szerokim kulturoznawczym kontekście. Łucja Czuba podjęła 
zaś temat na wskroś współczesny. Jej artykuł Demokratyczna sztuka memów inter-
netowych, czyli filozofowie pod strzechy wskazuje na postmodernistyczny charakter 
współczesnej kultury, której główne medium stanowi Internet.

Prezentowane w publikacji teksty stanowią przyczynek do pogłębionej inter-
dyscyplinarnej refleksji na temat wizualności we współczesnej kulturze. Pretekstem 
do tych rozważań stały się wizerunki osób znanych w kulturze i nauce, ale opra-
cowania dokonane przez autorów poszczególnych artykułów wskazują na nowe 
konteksty, odniesienia, pokazują w zupełnie innym świetle niektóre powszechnie 
znane tematy. Studenci i doktoranci stawiają własne problemy badawcze i próbują 
się nad nimi pochylić. Ta publikacja otwiera nowe perspektywy analiz w zakresie 
wizualności współczesnej kultury.  

Jako praktyk – dziennikarz i filmowiec – często podejmuję tematy biografii 
artystów czy też osób wybitnych w historii i kulturze. Obraz zwykle stanowi dla 
mnie nie tylko źródło informacji, ale również daje możliwość poszukiwania formy 
i artystycznej ekspresji. Korzystam zatem z zasobów fotograficznych, filmowych, 
ale również innego rodzaju ikonografii. Nowoczesne elektroniczne narzędzia fil-
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mowej obróbki obrazu dają ogromne, a zarazem dostępne, możliwości kreacyjne. 
W swoim wykładzie otwierającym Konferencję, traktującym o filmowym doku-
mencie biograficznym starałam się zaprezentować własne doświadczenia war- 
sztatowe w zakresie budowania filmowej narracji. Wskazałam na stosowane 
przeze mnie różne metody twórczego wykorzystania wizualnych przedstawień 
bohaterów. Od prostego dokumentalnego użycia fotografii, np. w filmie Stachu-
ry miasto przeklęte (1999), poprzez metaforyczne zabiegi w obrazie ukazującym 
przyjaźń ks. Karola Wojtyły z młodzieżą studencką (Ks. Karol Wojtyła – nasz wu-
jek, 2001), animowane fotografie w filmie Komeda, Komeda... (2012), do totalnej 
kreacji w eksperymencie filmowym, jaki stanowiła realizacja Twarzy nieistnieją-
cego miasta (2013). Ten ostatni przykład odnosi się do bezimiennych dziś miesz-
kańców dawnego Lublina, w połowie żydowskiego. Moje doświadczenia wskazują, 
że oprócz niewątpliwych wartości estetycznych i kreacyjnych obraz, a szczególnie 
obraz fotograficzny i filmowy, posiada możliwość zapisywania pamięci oraz post-
pamięci tego, czego inaczej nie da się uchwycić. Tak reprodukowany obraz zapisu-
je całe spektrum czasoprzestrzeni, pokonując logikę temporalną.   

Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja „Wybitni – Wizualnie” 
i  niniejsza publikacja dowodzą, że wizualność oraz jej różne odsłony stanowią 
istotny element kultury nie tylko popularnej. Obraz jawi się dziś jako pierwotny 
przekaz. We współczesnej kulturze stał się wszechobecny i wyraźnie rzutuje na 
nasze postrzeganie rzeczywistości oraz bycie w świecie.
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