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DZIEŁO SZTUKI W DOBIE REPRODUKCJI CYFROWEJ

And then came the grandest idea of all! We ac-
tually made a map of the country, on the scale of 
a mile to the mile!

Lewis Carroll, Sylvie and Bruno Concluded

Kopiowanie, przekształcanie i „używanie” obrazów to dziś praktyki powszech-
ne i codzienne. Niektóre z nich odbywały się już wcześniej, nigdy jednak na taką 
skalę i z taką intensywnością jak dzisiaj. Obrazy żyją razem z nami w codzien-
nych czynnościach  i, w  pracy, są powielane za pomocą aparatów fotograficz-
nych, prezentowane i dyskutowane. Obrazy współtworzą naszą rzeczywistość 
na skalę tak dużą, że w  wielu przypadkach przestają być zauważane i  zostają 
w szczególny sposób „znaturalizowane”. Tak dzieje się dziś choćby na polu hi-
storii sztuki, która w małym stopniu zdaje się dostrzegać zmiany, jakie zaszły 
w ostatnich dziesięcioleciach na styku technologii i praktyk obrazowania.

Konserwatywna historia sztuki i  muzealnictwo rzadko poddają rozbu-
dowanej refleksji ontologicznie i  epistemologicznie zróżnicowaną rzeczy-
wistość, w  której funkcjonują na co dzień1. Jako jednostki z  jednej strony 
operujemy w  masowej i  samoreprodukującej się rzeczywistości obrazów 

1 Awangardą w  nurcie badań nad codziennym funkcjonowaniem obrazów są dziedziny estetyki 
i kultury wizualnej. Codzienność doświadczenia estetycznego analizowana jest m.in. w: T. Leddy, The 
Extraordinary In The Ordinary, Peterborough, Ont., 2012. Tematyka obrazów złej jakości i  masowej 
produkcji przedstawień poruszana jest na przykład w twórczości artystki Hito Steyer: http://www.e-
flux.com/journal/10/61362/in-defense-of-the-poor-image/ [dostęp: 21 IV 2016]. 
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cyfrowych i analogowych, z drugiej zaś, wchodząc do archiwum czy muze-
um, badamy oryginały lub rekonstrukcje dzieł, częstokroć wpadając w pu-
łapkę idealizacji — bezkrytycznie koncentrując się na pewnym sztucznym 
wycinku świata obrazów. Także w praktykach wystawienniczych nowe tech-
nologie nie bez powodu cieszą się raczej złą sławą — jako estetycznie nieprzy-
stające do formuły instytucji sztuki wysokiej, a  także jako skomplikowane 
i drogie w obsłudze. 

Z roku na rok coraz bardziej paląca staje się potrzeba szerokiej środowi-
skowej dyskusji na temat użycia technologii w sztukach wizualnych. Oczy-
wiście wciąż łatwo spychać tę kwestię na bok i koncentrować się na „orygina-
le” indywidualnie definiowanym na potrzeby badań, bez uwzględnienia jego 
społecznych kontekstów funkcjonowania. Coraz częściej staje się to jednak 
niemożliwe. Dzieje się tak za sprawą ożywionego rozwoju nowych technolo-
gii cyfrowego powielania, jak i instytucji podejmujących prace w dziedzinie 
sztuki z użyciem tychże technologii. Obcujemy dziś ze światem obrazowym 
o szczególnie bogatym zróżnicowaniu, który wymaga od nas odpowiedniej 
uwagi i krytycznej dyskusji. Za dobry punkt wyjścia do jej rozpoczęcia uwa-
żam jedno z podstawowych narzędzi historyka sztuki — fotografię, medium 
odpowiedzialne za wytwarzanie mechanicznych i  cyfrowych reprodukcji 
obiektów naszego zainteresowania2.

W poniższej pracy proponuję przyjrzenie się momentom i teoriom obra-
zów, które stanowią alternatywę dla postaw idealizujących oryginał dzieła 

2 Najistotniejszą dla poniższej pracy rolę we wskazaniu związków pomiędzy nowymi mediami i historią 
sztuki ma publikacja: H. Bredekamp, Media obrazowe, w: Perspektywy współczesnej historii sztuki: 
antologia przekładów „Artium Quaestiones”, red. M. Bryl i in., Poznań 2009, s. 943.

1 Schemat działania urządzenia camera obscura, commons.wikimedia.com / Functional diagram of 
camera obscura, commonp.wikimedia.com
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i odrzucających potencjał jego kopii. Poniższa analiza, bazująca na wątkach 
eseju Horsta Bredekampa Media obrazowe, ma na celu wskazanie, że kwalifi-
kacja facsimiliów jako pełnoprawnych obiektów badań historii sztuki jest we 
współczesnym świecie konieczna i nagląca. W tym kontekście wywód Brede-
kampa połączony zostanie z pojęciem aury dzieła sztuki Waltera Benjamina 
i jego aktualnymi rozwinięciami i interpretacjami. Na poziomie czysto teo-
retycznym esej ten można określić jako próbę wskazania i scharakteryzowa-
nia punktu we współczesnym procesie produkcji obrazów, w  którym zwy-
czajna różnica ilościowa w  zbiorze digitalnych kopii dzieł sztuki przeszła 
w coś jakościowo innego, zmieniając status zarówno oryginału, jak i samej 
kopii (ryc. 1). 

 
Walter Benjamin i niemiecka szkoła powielania

Żyjąc w pierwszych dekadach XXI wieku, ze sztuką stykamy się bardzo często 
poza instytucjami muzeów. Reprodukcje cyfrowe i analogowe dostępne są w in-
ternetowych archiwach czy wielonakładowych albumach „wielkich mistrzów”. 
Jednocześnie sztuka gra pierwsze skrzypce w polityce kulturalnej rozwiniętych 
państw całego globu, rynek sztuki kwitnie, a muzea cieszą się niezmiennym po-
wodzeniem. Wychodząc jednak poza hermetycznie rozumianą sztukę wysoką, 
zauważymy, że globalna dominacja obrazów rozpoczęła się w bardzo konkret-
nym momencie historii. Wiek XIX i XX odegrał tutaj ogromną rolę, do czego 
przyczyniło się wynalezienie medium fotografii i szerokie jego rozpowszech-
nienie. Być może najważniejszą relację z pierwszych zmian na tym polu zdaje 
nam w swoich tekstach przedstawiciel szkoły frankfurckiej Walter Benjamin.

W  eseju Dzieło sztuki w  dobie technicznej reprodukcji Benjamin opisuje 
radykalną zmianę, jaka zaszła w sferze reprodukowania dzieł za sprawą roz-
woju medium fotografii3. Na początku XX wieku człowiek zaczął dysponować 
narzędziem, dzięki któremu każde dzieło mogło być reprodukowane dowolną 
liczbę razy, nanoszone na inne media, rozpropagowane na niewyobrażalną 
dotąd skalę. Jednocześnie już na samym początku wspomnianego tekstu po-
znajemy cechę dystynktywną, która według autora oddziela kopię od orygi-
nału. Jest nią „jedyny, niepowtarzalny związek dzieła sztuki z miejscem i cza-
sem jego istnienia”4. W ramach owego związku w oryginale manifestują się 
„zmiany, jakich doznało dzieło z biegiem czasu zarówno w swej materialnej 
strukturze, jak i w stosunkach własności”5. Zatem na pojęcie autentyczności 
składa się związek oryginału z  miejscem i  czasem jego istnienia. Kategorię 
kopii dzieła dzieli Benjamin na dwie dystynktywne klasy: 1) kopię manualną, 
zachowującą w  sobie cząstkę autorytetu reprezentowanego przez oryginał; 
2) kopię techniczną, która wyróżnia się autonomią wobec oryginału i pozo-
staje z nim w bardziej skomplikowanym i niejednoznacznym związku. 

3 W. Benjamin, Dzieło w dobie reprodukcji masowej, w: tegoż, Twórca jako wytwórca, Poznań 1975.
4 Tamże, s. 69.
5 Tamże, s. 85. 
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Reprodukcja techniczna ma, w odróżnieniu od manualnej, zdolność wydo-
bywania z oryginału pewnych specyficznych wartości i szczegółów niezauwa-
żalnych w  procesie ludzkiej percepcji. Jest ona także przedłużeniem samego 
oryginału, gdyż dzięki niej może on osiągać rzeczy, których w swojej pierwot-
nej formie nie byłby w stanie — wyjść naprzeciw swojemu odbiorcy. Reproduk-
cja techniczna ma jednak według Benjamina również negatywny wpływ na 
oryginał, a to paradoksalnie za sprawą wszystkich wymienionych powyżej atu-
tów6. Rozmywa ona bowiem związek oryginału z miejscem i czasem, oswoba-
dzając dzieło z auratycznych okowów normujących jego istnienie. Obiekt traci 
w procesie masowej reprodukcji swoją autentyczność, która dla Benjamina jest 
cechą konstytutywną oryginału dzieła sztuki. Reprodukcja techniczna wpływa 
także na przestrzenne warunki oddziaływania obiektu, umożliwiając odbior-
cy doświadczanie pracy bez konieczności przemieszczania się do miejsca jego 
przechowywania7. Cały ten proces sprawia, że dzieła z nową prędkością i skalą 
zaczynają funkcjonować w  wyobraźni masowego odbiorcy. Z  przytoczonych 
tez Benjamina krystalizuje się dialektyczny obraz zależności, jakie powstały 
u  początków XX wieku pomiędzy oryginałem dzieła a  jego kopią. W  szeroko 
pojętej kulturze wizualnej, w  której od wieków funkcjonowały dzieła sztuki 
obecne w dwóch dostępnych formach — oryginału i kopii manualnej — nagle 
pojawia się odrębna, autonomiczna wobec dzieła, kopia techniczna.

Na marginesie dodać trzeba, że zaprzęgnięcie fotografii w  proces archi-
wizowania dzieł w  szczególny sposób odmieniło jego status epistemologicz-
ny8. Dla fotografii dzieło jest raczej mapą, którą można oglądać pod różnymi 
kątami, z  dystansu rejestrując jej powierzchnie. Na horyzoncie pojawia się 
tym samym nowy sposób jego trwania. Udokumentowany i zarchiwizowany 
obiekt automatycznie zmienia się w grupę obrazów, z oryginałem jako pod-
stawą, wokół której nieprzerwanie pączkują nowe kopie. Noszą one w sobie 
podobieństwo do dzieła pierwotnego, jednak za sprawą technologii fotografii 
zachowują też swoją szczególną niezależność9.

Zdaję sobie sprawę, że omówiony powyżej esej może być odczytany w spo-
sób odmienny — jako obrona tego, co w dziele unikatowe i oryginalne, przed 
wyniszczającą praktyką masowego kopiowania. Jednak użyte powyżej rozu-
mienie wywodu Benjamina odnosi się wprost do historii dziedziny badań nad 
sztuką. Konkretnie do grupy historyków sztuki, których zachowanie wobec 
fotograficznej kopii dzieł może wydawać się dziś dla nas co najmniej zaskaku-
jące. Mowa tu o badaczach, którzy już w połowie XIX wieku zaciekle bronili 
fotografii w kontekście badań sztuki10. Wydaje się to dość nieprawdopodobne, 
zważywszy na romantyczne nastroje tego okresu, jednak badacze tacy jak Al-
fred Woltmann, Herman Grimm, Wilhelm Lübke, Jakob Burckhardt czy Bru-

6 Tamże. 91.
7 Tamże. 100. 
8 H. Bredekamp, Media obrazowe, s. 944. 
9 Wątek ten zostanie rozwinięty w kolejnych rozdziałach tekstu. 
10 H. Bredekamp, Media obrazowe..., s. 949. 
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no Meyer przez cały wiek wynalazków głosili tezy, które wynosiły na ołtarze 
fotografię, jako preferowaną metodę badania sztuki. I  tak Woltmann, starał 
się wprowadzić do historii sztuki ścisłość nauk przyrodniczych właśnie za 
pomocą medium fotografii, Grimm przedkładał wartość poznawczą fotografii 
nad oryginał, a Lübke przypisywał fotografii możliwość odtworzenia dzieła 
w  jego pełnym ożywieniu, Burckhardt z  kolei widział w  fotografii ratunek 
dla obiektów „znikających i popadających w niemoc”11. Bruno Meyer, a potem 
Heinrich Wölfflin są natomiast badaczami odpowiedzialnymi za zbudowanie 
podwalin pod współczesną edukację w dziedzinie historii sztuki. Propagowa-
li oni bowiem technikę projekcji obrazów, która początkowo została całkowi-
cie wyśmiana z powodu jarmarcznych konotacji medium12. Dopiero Wölffin 
u początków XX wieku w pełni rozwinął technikę wyświetlania kopii, dzięki 
której mógł zestawiać ze sobą dzieła wszystkich epok, a ograniczeniem stała 
się jedynie zasobność instytucjonalnych archiwów. 

Przywołanie tej szerokiej gamy nazwisk pokazuje, że u samych źródeł dzie-
dziny istnieje dyskusja, która w  procesie przenikania medium fotografii do 
praktyk obrazowych została zepchnięta na dalszy plan i zapomniana13. Oczy-
wiście, nie można całego tego procesu wiązać z samą ideologiczną niechęcią 
w ramach historii sztuki — w dużej mierze chodzi tu także o rozdźwięk pomię-
dzy materialnym wymiarem technologii a jej użytkownikami. W wieku XIX 
fotografia wciąż pozostawała medium zrozumiałym dla każdego o  przynaj-
mniej znikomej wiedzy chemicznej. Dziś cyfrowa produkcja obrazów odbywa 
się w  niejawnych podsystemach naszych aparatów, co skutecznie niweluje 
chęć zrozumienia jej procesów i zastanowienia się nad ich implikacjami. 

Fotografia cyfrowa 

Refleksję nad medium fotografii cyfrowej proponuję rozpocząć od przesu-
nięcia akcentu na ponadindywidualną sferę obrazowania rozciągającą się 
pomiędzy ciałem, medium a obrazem. W Antropologii obrazu Hansa Beltinga 
odnajdujemy kilka szczególnie istotnych spostrzeżeń na temat obrazów cy-
frowych, które w  sugestywny sposób zostają włączone w  cielesny wymiar 
naszego bycia w świecie14.

W rozdziale Obraz digitalny badacz podejmuje próbę przypisania współ-
czesnego obrazu syntetycznego do swojej nowej historii obrazów15. Szcze-
gólną uwagę zwraca na brak, jaki powstał w  zetknięciu obrazu ze światem 
wirtualnym. Obraz digitalny jawi nam się jako byt bez odniesienia zarówno 
do swojego nośnika, który stał się niejednoznaczny i ukryty, jak i do samego 
ciała odbiorcy, które rozmyło się w nieograniczonej i wszechogarniającej wir-

11 Tamże, s. 950.
12 Tamże, s. 950. 
13 Tamże, s. 958. 
14 H. Belting, Antropologia obrazu: szkice do nauki o obrazie, Kraków 2007.
15 Tamże, s. 49.
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tualnej przestrzeni. Badacz wskazuje na niestabilność obrazów digitalnych, 
a także zmianę ontologiczną, która neguje obraz na rzecz matrycy — nośnika 
obrazu. Na potwierdzenie tezy o braku analogii pomiędzy światem rzeczywi-
stym a wirtualnym Belting przytacza cytaty z prac Erica Allieza, które ukazu-
ją, że nastąpiło całkowite ontologiczne zerwanie pomiędzy dwoma światami, 
a sama koncepcja naturalnego ciała przechodzi swoisty kryzys16. Odwołując 
się z  kolei do badań Raymonda Belloura, Belting powraca jednak do swojej 
tezy, jakoby obrazy syntetyczne oddziaływały na człowieka w ten sam sposób, 
co obrazy analogowe, a epistemologia obrazu syntetycznego bazowała na tych 
samych zasadach17. To z kolei prowadzi go do konstatacji, że obrazy digitalne 
sięgają do naszych wrażeń i  haptycznych odczuć, stymulując wyobraźnię, 
która od zawsze pozostaje miejscem schronienia dla obrazów — miejscem ich 
stałego bytowania. To właśnie tutaj odnajdujemy podstawowe rozróżnienie 
na materialną i  niematerialną obecność obrazów w  naszej rzeczywistości. 
Belting nie wskazuje jednak na istotną jakościową zmianę, jaka zachodzi 
w  produkcji i  percepcji obrazów cyfrowych. Ich obecność ma przypominać 
tę znaną nam z  obrazów reprodukowanych metodami analogowymi, ale ich 
materialny wymiar przestaje być jawny i łatwo opisywalny — reprezentuje 
go abstrakcyjny „hardware” aparatów i  komputerów. Z  kolei niematerialne 
trwanie obrazów w naszych umysłach staje się aż nazbyt wyraźne, ale i otwar-
te na zakłócenia i zmiany, za sprawą „software’u” i interfejsu wyświetlanego 
na ekranach urządzeń18.

Wychodząc od myśli Beltinga, możemy stwierdzić, że analiza obrazu digi-
talnego powinna przebiegać pomiędzy sferą materialnych narzędzi produku-
jących/przechowujących obrazy a niematerialnymi warunkami ich wyświet-
lania. Pierwszą z  nich proponuję przyporządkować do sfery żywego ciała 
(w  tym także umysłu) poszerzonego o  technologiczne przedłużenia19. Ekran 
razem z  software’em zakwalifikujemy z  kolei do sfery medium-nośnika, na 
którym obraz sadowi się, by po chwili zniknąć pod wpływem kliknięcia wy-
konanego przez użytkownika. Badanie sposobu działania obrazów na ekra-
nie sprowadzić można do ich jakości. Jakość jest tu sprawą priorytetową, bo 
to dzięki niej tworzy się lub rozbija iluzja analogii ze światem rzeczywistym. 
Oglądając wybrany obraz na ekranie komputera i w rzeczywistości, różnice 
zobaczymy dopiero w chwili bliskiego zetknięcia się z jego materią. W przy-
padku obrazu materialnego będzie to ziarno fotografii analogowej, pociąg-
nięcia pędzla na obrazie, wypukłości i  faktura płaskorzeźby. W  przypadku 
obrazu cyfrowego ukażą nam się jedynie małe kwadraciki — piksele — które 
negują nasz całościowy ogląd i  sprowadzają widzialne do zbioru sztucznie 
wygenerowanych technicznych elementów. Widok pikseli, tym samym ma-
trycy i „nagiego” nośnika obrazów, zakłóca „doświadczenie” cyfrowego obra-

16 Tamże, s. 52. 
17 Tamże, s. 53. 
18 Tamże, s. 50. 
19 M. McLuhan, Zrozumieć media: przedłużenia człowieka, Warszawa 2004.
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zu. Piksele są jednocześnie fundamentem fotografii cyfrowej, najmniejszym 
jednolitym elementem wyświetlanym na ekranie urządzeń elektrycznych. Są 
więc atomami wirtualności, będąc podstawą przetwarzania informacji przez 
ekrany urządzeń, które z kolei stanowią nasze jedyne połączenia z rzeczywi-
stością ich funkcjonowania. Badając obraz cyfrowy, musimy zatem zagłębić 
się w pojedynczy piksel i zrozumieć jego funkcjonowanie. 

Nazwa pixel wywodzi się z  dwóch znanych powszechnie określeń: obraz 
(picture) i część (element). Słowo to odwołuje się zatem do procesu, w jaki te 
podstawowe elementy wirtualności wytwarzają analogię do świata rzeczy-
wistego. Za pomocą trzech (lub czterech) kolorów piksele tworzą na matrycy 
obraz elementów świata rzeczywistego. Obraz niematerialny i bazujący ści-
śle na sposobie, w jaki nasz wzrok odbiera rzeczywistość. Obrazy w świecie 
wirtualnym istnieją zatem w sposób niestabilny, jako wynik ustawienia tych 
samych kolorów w odmiennych konfiguracjach. Jest to istotna zmiana w kon-
tekście mówienia o  obrazie digitalnym — słaba jakość obrazu będzie zakłó-
cać nasze doświadczenie obrazu, z kolei bardzo dobra jakość może przybliżyć 
obraz digitalny do obrazu analogowego (ryc. 2). 

Fotografia gigapikselowa

Wyznaczyliśmy zatem podstawowe tezy dotyczące doświadczenia obrazu 
digitalnego w  kontekście dzieła sztuki. Współcześnie historyk sztuki, prze-
prowadzając prace archiwalne i  oglądając analizowane przez siebie dzieło, 

2 Proces skanowania obrazu Giovanni Belliniego Zabójstwo św. Piotra Męczennika, Image © Factum Arte / 
Scanning process of Giovanni Bellini’s painting titled A murder of St. Peter Martyr, Image © Factum Arte
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zazwyczaj dokumentuje je przy użyciu fotografii cyfrowej. Dzięki temu jest 
w stanie powrócić do obrazu, dokumentu czy rzeźby w oddaleniu przestrzen-
nym i czasowym od punktu, w którym zetknął się z nim w rzeczywistości. Jest 
to proces podstawowy dla badań w  tej dziedzinie, choć nie stanowi on przy 
tym tematu rozbudowanych analiz teoretycznych czy treningu praktycznego. 
Powielanie pozwala badaczom na zdystansowanie się od badanego obiektu, 
które stanowi idealny punkt wyjścia do analizy formalnej i  racjonalizacji 
przedmiotu badań. Niezależnie od tego, jaki wpływ dzieło miało na swojego 
odbiorcę w  trakcie rzeczywistego spotkania, reprodukcja pozwala na selek-
tywne jego doświadczenie, redukcje, na rzecz cech przydatnych w pracy na-
ukowej.

Możemy zatem stwierdzić, że w procesie „reprodukcji naukowej” zmienia 
się epistemologia dzieła. Aby posłużyć się metaforą: z terytorium zmienia się 
ono w mapę. Wynikiem takiej zmiany jest możliwość konstruowania wszel-
kich dyskursów historycznych, analitycznych czy badawczych, które wyma-
gają dystansu wobec przedmiotów narracji. Paradoksalnie jednak dążenie 
do stworzenia idealnej mapy skutkuje idealnym powieleniem terytorium. 
Dokładnie tak, jak zrobili to kartografowie w opowiadaniu Jorge Luisa Bor-
gesa20 czy Lewisa Carrolla21. Technologie analogowe z góry wykluczają poten-
cjał wykonania tego typu kopii. Fotografia analogowa niesie w sobie elementy 
rzeczywistości, ale oddaje je jako pewną spójną całość, co warunkowane jest 
stricte przez sposób powstawania obrazu. Inaczej sprawa ma się z fotografią 
cyfrową, która daje nieskończone możliwości odtwarzania i  przetwarzania 
fotografowanej rzeczywistości, realnie przybliżając nas do stworzenia pew-
nego rodzaju idealnej kopii. Najlepszym przykładem tego typu procesu jest 
rozwój technologii fotografii gigapikselowej. 

Trudno dokładnie prześledzić narodziny gigaobrazu. Wiadomo jednak, 
że jego rozpowszechnienie przypada na koniec pierwszej dekady XXI wie-
ku. Najszybciej technika ta znalazła zastosowanie w  fotografii krajobrazo-
wej, gdzie dzięki łączeniu małych obrazów w  jeden większy mogła uzyskać 
niespotykaną dotąd dokładność w  oddawaniu detali. Od razu też znalazła 
zastosowanie w systemach inwigilacji, a wojsko zainstalowało gigapikselowe 
aparaty w  bezzałogowych dronach22. Musiało minąć trochę czasu, zanim ta 
specyficzna technika kolażu znalazła zastosowanie w fotografii pojedynczych 
obiektów, a stało się to właśnie za sprawą sztuki. Obiektyw aparatu nie naru-
sza struktury dzieła, pozwalając reprodukować je w rozdzielczości, która ilu-
struje każdy nawet najmniejszy ubytek i szczegół w jego materii. Na potrzeby 
tekstu ilustrację szczególnych cech i praktyk instytucjonalnych związanych 
z techniką reprodukcji gigapikselowej przeprowadzę na podstawie projektu 
Google Art Project (ryc. 3). 

20 J.L. Borges, On Exactitude in Science, in: Collected Fictions, New York 1998, s. 325. 
21 L. Carroll, Sylvie and Bruno Concluded, New York 1893.
22 https://www.youtube.com/watch?v=QGxNyaXfJsA [dostęp: 21 I 2015]
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Google Art Project

Projektów zajmujących się digitalizacją technikami gigapikselowymi istnie-
je współcześnie kilka, za najstarszy z  nich uważa się włoski Haltadefinizio-
ne23; niezwykle atrakcyjne pole rozwoju natychmiast zauważyły także wiel-
kie korporacje, czego wynikiem jest platforma Google Art Project. Niektóre 
z działań tej globalnej firmy z Doliny Krzemowej świetnie dają się zilustrować 
wspominanymi już pasażami tekstów autorstwa Lewisa Carrolla i Jorge Luisa 
Borgesa o idei mapy, pokrywającej swoje terytorium w skali 1:1. Choć nie jest 
to otwarcie werbalizowane, Google w swoich flagowych projektach przepro-
wadza właśnie tę operację — mapuje świat w rzeczywistej skali, przenosząc 
go na swoje serwery i do swoich usług. Bo jak inaczej scharakteryzować pro-
jekt Street View?24. To samo dzieje się z obrazami z muzeów na całym świecie, 
które zostają zreprodukowane w technice gigapikselowej, a ich mapy — wir-
tualne szkielety — zostają przeniesione na portal służący edukacji i przybli-
żaniu globalnemu społeczeństwu najwybitniejszych dzieł sztuki25. 

Projekt zainicjował 1 lutego 2011 roku Amid Sood, projektant firmy Google, 
we współpracy z Nicolasem Serotą, dyrektorem londyńskiego Tate. Do współ-
pracy przystąpiło 17 muzeów z całego świata, w tym: Tate, Metropolitan Muse-
um of Art z Nowego Jorku i Galeria Uffizi z Florencji26. Obecnie na platformie 
w wysokiej rozdzielczości oglądać można ponad 45 tysięcy eksponatów. Z roku 

23 http://www.haltadefinizione.com/en/ [dostęp: 21 VII 2016].
24 Projekt Street View jest częścią projektu Google Maps, patrz: maps.google.com.
25 „Misją Google jest uporządkowanie światowych zasobów informacji, tak by stały się powszechnie 

dostępne i użyteczne. Cultural Institute to próba udostępnienia wszystkich ważnych dóbr kultury oraz 
zachowania ich w formie cyfrowej, aby kształcić i  inspirować przyszłe pokolenia”, zob.: https://www.
google.com/intl/pl/culturalinstitute/about/ [dostęp: 21 I 2015].

26 https://www.google.com/culturalinstitute/beta/partner [dostęp: 21 VII 2016].

3 Możliwości eksplorowania obrazu w Google Art. Project na przykładzie Ambasadorów Hansa Holbeina 
młodszego, ze zbiorów własnych autora / Possibilities of painting exploration in Google Art. Project 
based on the painting Ambassadors by Hans Holbein the Younger, the private collection of the author
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na rok liczba ta rośnie. Do projektu przystąpiły także polskie instytucje kul-
tury, jak Muzeum Pałacu w Wilanowie czy Muzeum Sztuki w Łodzi ms227. Na 
potrzeby programu firma opracowała także specjalnego robota, pozwalającego 
na przemierzanie przestrzeni muzealnych jego śladami. Mamy przez to możli-
wość nie tylko doświadczenia samego dzieła z dokładnością większą, niż byłaby 
możliwa w trakcie odwiedzania muzeum, ale także zrozumienia, w jaki sposób 
obrazy zostały rozmieszczone i zainstalowane. Poprzez robota wirtualnie do-
świadczamy architektury muzeum28. Opisywany projekt mimo swej niedłu-
giej historii funkcjonowania prowokuje szereg spostrzeżeń odnoszących się 
wprost do tematyki statusu facsimiliów we współczesnej rzeczywistości. Zasta-
nówmy się choćby nad samym fundamentem obrazu digitalnego, czyli nad po-
jedynczym pikselem. Choć ludzkie oko nie wyłapuje go na gigareprodukcjach, 
to właśnie on stanowi o  „ułomności” kopii. Idealne wirtualne odbicie obrazu 
uzyskamy bowiem dopiero wtedy, gdy piksel zrówna się wielkością z atomem, 
który składa się na kompozycję materialnego obiektu. Taka dokładność, choćby 
ze względów ekonomicznych, w najbliższym czasie jest jednak niemożliwa29.

Gigapikselowa reprodukcja jest zatem nadal reprodukcją, choć ontologicz-
nie bliżej jej do mapy obrazu niż samego dzieła30. Obraz tak przetworzony 
wywiera ogromne wrażenie — za pomocą Google Art Project na nowo od-
krywamy choćby van Gogha, obserwując jego pociągnięcia pędzla, ogromne 
wrażenie robią także dzieła starych mistrzów stworzone metodą laserunku. 
Przestrzeń wirtualna oswabadza nas z  ograniczeń, których doświadczamy 
w  muzeum. Nie ma tu alarmów, szklanych osłon, upominającego ochronia-
rza. Nowa relacja z dziełem charakteryzuje się intensywnością, która wcześ-
niej nie była możliwa. W końcu jesteśmy w stanie obejrzeć każde pociągnię-
cie pędzla, każdą krakelurę, prześledzić mikronapięcia i  skoncentrować się 
na samej materii, nie rozpraszając uwagi innymi oglądającymi czy brakiem 
możliwości zbliżenia się do dzieła. Google Art Project ułatwia także pracę 
komparatystyczną, oferując narzędzia do porównania dwóch dzieł. Te same, 
które na potrzeby historii sztuki wprowadził Heinrich Wölfflin. Dzieła, któ-
re w rzeczywistości znajdują się w muzeach po dwóch stronach globu, nagle 
zostają nam zaprezentowane w całej swej formalnej okazałości. Oczywiście, 
to wszystko dzieje się na razie w kontekście bardzo ograniczonej liczby obiek-
tów, jednak baza Google cały czas się rozszerza i  powiela całe muzealne ko-
lekcje, nie koncentrując się przy tym na dziełach bardziej lub mniej znanych, 
a raczej kierując się zaproszeniami ze strony placówek31.

27 http://culture.pl/pl/wydarzenie/dwa-polskie-muzea-udostepniaja-zbiory-w-google-art-project [dostęp: 
21 VII 2016].

28 Blog The camera in the mirror dokumentuje momenty, kiedy robot odbija się w  muzealnych lustrach: 
http://the-camera-in-the-mirror.tumblr.com/ [dostęp: 24 VII 2016].

29 Jest to teza, która z wielu powodów ma charakter niemożliwy. Jest ona jednak potrzebna do wyznaczenia 
pewnego limitu, horyzontu reprodukcji. 

30 Następuje tu charakterystyczny moment przemieszczenia jakości, które sytuują się już nie w  sferze 
naszego odbioru danego dzieła, a raczej w nim samym. Stają się cechami ontologicznymi reprodukcji. 

31 https://support.google.com/maps/answer/6260931?hl=en [dostęp: 22 IV 2016].
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Co w  takim razie zmieniło się w  doświadczaniu, reprodukowaniu i  roz-
powszechnianiu obrazu od czasów wydania analizowanego wcześniej eseju 
Waltera Benjamina czy o wiele bardziej aktualnych przecież wywodów Bre-
dekampa? Otrzymaliśmy narzędzie, które pozwala nam na badanie obrazów 
bez naruszania ich struktury, przy jednoczesnym oddaniu najmniejszego 
detalu. Dzięki fotografii gigapikselowej obrazy zaczynają na stałe istnieć 
w  przestrzeni wirtualnej, w  formie, która odpowiada oryginałowi w  prze-
strzeni realnej. Przemieszczając się po powiększonych połaciach obrazów na 
portalu, odczuwamy inny rejestr emocji niż w muzeach. Doświadczenie jest 
o wiele bardziej prywatne, analityczne i zimne, a jednocześnie pełne emocji 
z uwagi na bliskość materii obrazu (ryc. 4).

Migracje aury

Stajemy w  tym miejscu przed dużym wyzwaniem — czy jest możliwe połą-
czenie ponad 200 lat refleksji historyków sztuki i kultury nad statusem kopii 
ze współczesnym jej funkcjonowaniem? W  tym zadaniu pomóc nam może 
odwołanie się do eseju autorstwa socjologa Bruno Latoura i historyka sztuki 
Adama Lowe’a rozwijającego koncepcję „migracji aury ”32. Autorzy balansują 
w nim pomiędzy akceptacją teorii Benjamina a jej całkowitym przewartościo-
waniem, proponują nowe i ugruntowane w aktualnej rzeczywistości pojęcie 
aury dzieła sztuki. 

Latour i Lowe pokazują, że to jakość, a nie oryginalność powinna być trak-
towana jako wyznacznik współczesnej wartości obiektów artystycznych. 
„Dobra reprodukcja” jest koncepcją, która powstaje w  odpowiedzi na ścisłe 
kategoryzowanie i  odmawianie zainteresowania nieoryginalnym dziełom 

32 B. Latour, A. Lowe, The migration of the aura or how to explore the original through its fac similes, w: 
Switching Codes, red. Thomas Bartscherer, University of Chicago Press, 2010. 

4 Wyniki dla zapytania „Onement I” w silniku grafiki Google, ze zbiorów własnych autora / Results for 
„Onement I” in Google graphics search engine, private collection of the author
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sztuki33. Badacze na przykładzie krótkiej zasłyszanej historii ukazują siłę, 
jaką mogą mieć facsimilia stworzone z odpowiednią dokładnością i zainstalo-
wane w odpowiednich przestrzeniach. Obraz muzealny często przykryty jest 
grubą taflą szkła, jednak nawet wtedy bardzo szybko orientujemy się, gdy jest 
on nieoryginalny — aura dzieła znika. Inaczej sprawa się ma z facsimile, które 
wykonane jest z pieczołowitością jego pierwotnych twórców i zostaje umiesz-
czone w  miejscu, w  którym wcześniej miał znajdować się oryginał. Wtedy 
doświadczenie kopii, jak twierdzą autorzy, może być równie mocne, a nawet 
silniejsze niż oryginału34.

Pogłębiając swoją refleksję, autorzy proponują radykalny dyskurs, w któ-
rym nie istnieją oryginały, a jedynie kopie dzielące się na dobre i złe. Zapytaj-
my wraz z nimi, kto tak naprawdę jest twórcą historycznych dzieł wiszących 
w muzeach całego świata? Autorzy, którzy są pod nimi podpisani? Czy może 
konserwatorzy, którzy przez lata odmalowywali je, konserwowali — zmie-
niali? Czy zniszczony niedawno obraz z  kolekcji irlandzkiego muzeum35, po 
zszyciu i podmalowaniu na większej części powierzchni, nadal jest obrazem 
Moneta? A może nadal ma jego aurę, ale jest jedynie kopią pierwotnego obiek-
tu? Niewątpliwie takie rozumienie oryginału, a raczej jego zanegowanie obu-
dzi wiele kontrowersji. W  końcu pojęcie wartości ekspozycyjnej ukute jest 
właśnie na oryginalności dzieła. Jego wypróbowanie może jednak zadziałać 
pozytywnie, rozbijając nasz schemat myślenia o  oglądanych obiektach. Jed-
nocześnie łączy ono w  sobie tezy Benjamina o  wirtualności doświadczania 
sztuki, wskazuje przy tym miejsca, w których swobodnie moglibyśmy zane-
gować autentyczność samego obiektu na rzecz autentyczności atmosfery jego 
doświadczania. 

Jest to produktywna teza, a na jej poparcie możemy znaleźć bardzo wiele 
przykładów we współczesnej rzeczywistości. Zwiedzanie kolekcji ogrom-
nych europejskich muzeów jest częstokroć udręką ze względu na brak tlenu 
i tłumy. Obrazy cieszące się największym powodzeniem zazwyczaj otoczone 
są tłumem turystów, a obraz widzimy tylko na wzniesionych do zdjęcia tab-
letach. Taka atmosfera zdecydowanie niweluje aurę dzieła. Jednocześnie jed-
nak trzeba zadać sobie pytanie, czy jesteśmy w stanie tego uniknąć, doświad-
czając dzieła w przestrzeni wirtualnej? Czy migracja aury może dotyczyć tak-
że reprodukcji cyfrowej? W omawianym powyżej tekście nie znajdziemy na 
ten temat wskazówek, wiemy natomiast, że kierując się intuicjami autorów, 
powinniśmy skoncentrować się nie na ontologicznym wymiarze oglądanego 
na ekranie obiektu, a raczej na jego epistemologii. Oznacza to, że z uniwersa-
listycznej perspektywy poszukującej oryginałów powinniśmy zwrócić się 
w stronę relatywnego skoncentrowanego na jakości rozumienia. Kiedy tego 
dokonamy, szybko uświadomimy sobie, jak ważną rolę spełniają w tej nowej 

33 B. Latour, A. Lowe, The migration of the aura…., s. 9. 
34 Tamże, s. 8. 
35 Zniszczeniu uległ obraz Eduarda Moneta wiszący w  Galerii Narodowej w  Dublinie: http://dailym.

ai/16NZwET [dostęp: 21 I 2015].
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rzeczywistości reprodukcje gigapikselowe. To właśnie one mają realny po-
tencjał przenoszenia aury dzieła oryginalnego z rzeczywistości materialnej 
w  przestrzeń wirtualną. Oczywiście, jak wyżej udowodniliśmy, poddają się 
one krytyce i nie mogą być traktowane jako jedyne potencjalne rozwiązanie. 
Jednocześnie jednak trudno nie ulec wrażeniu, że ich pojawienie się i przy-
śpieszony rozwój praktyki dobrej reprodukcji szybko przeformułuje nasze 
postrzeganie dzieła. 

Muzeum facsimiliów?

Zatoczyliśmy zatem pewnego rodzaju koło, choć punkt wyjścia nie przypomi-
nał tego, w którym aktualnie się znajdujemy. Inspirując się wywodem Horsta 
Bredekampa, rozważając teorię aury Waltera Benjamina w kontekście ekspe-
rymentów historii sztuki z fotografią w XIX wieku, rekonstruując myśl Han-
sa Beltinga, dotarliśmy w końcu do współczesnej próby przewartościowania 
statusu facsimiliów. W  sferze analizy materialnej prześledziliśmy rozwój 
cyfrowych technik reprodukcji, od tych wernakularnych po skomplikowane 
gigapikselowe kolaże, które jak się wydaje, wyznaczają dziś horyzont repro-
dukcji dzieła sztuki. W końcu poddaliśmy krytyce techniczne metody pracy 
historyka sztuki, aby ukazać zmiany, przejścia i  pęknięcia w  idealizowanej 
strukturze obiektów-dyskursów36. Dzięki rozbiciu składowych pewnej re-
prezentatywnej, choć z  pewnością uproszczonej struktury dziedziny jeste-
śmy w stanie ustanowić na nowo relacyjność czy ekologię37 funkcjonujących 
w niej obrazów, ludzi i symboli. 

Ustanawianie nowych relacji z dziełem sztuki i jego kopią jest czymś wię-
cej niż dostrajaniem naszego aparatu badawczego do zmieniającej się rzeczy-
wistości. Te działania konstytuują inną politykę w ramach dziedziny, a co za 
tym idzie alternatywne modele wspólnoty, etyki i estetyki. Dzięki tym zmia-
nom jesteśmy w stanie zrozumieć więcej i otworzyć się na rzeczywistość obra-
zową w jej skomplikowaniu i niejednoznaczności. Wykształcamy w ten spo-
sób nowe poziomy wrażliwości i rozumienia, które istnieją blisko badanych 
obiektów ich materialnej i niematerialnej struktury. Dzieło sztuki przestaje 
być sztywną i arbitralną idealizacją samego siebie. Staje się w zamian różno-
rodną konstelacją obrazów i  materii, zwiększając swoją siłę i  jakość oddzia-
ływania. Podmioty zaangażowane w proces ontologicznej i epistemologicznej 
konstytucji dzieła także uzyskują nowe znaczenie — na równi z fundującymi 
działaniami artysty postawiona zostaje opieka konserwatorska, fotograf do-
kumentujący dzieło czy w końcu historycy sztuki i muzealnicy pozwalający 
wybrzmieć obiektom w ich pełnej różnorodności funkcjonowania.

Dużą rolę w procesie wytwarzania nowych ekologii obrazowych i odkry-
wania nowych sposobów współistnienia obiektów sztuki i ich kopii mają też 
zatem bez wątpienia instytucje sztuki. W szczególności muzea są tutaj przy-

36 M. Foucault, The Archeology of Knowledge, London 2002, s. 156. 
37 S. Sontag, On Photography, New York 2008, s. 141.
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kładem przestrzeni, w  których tradycyjne i  alternatywne strategie wobec 
dzieła mieszają się i koegzystują. To właśnie te instytucje świadomie lub nie 
testowały wpływ świata wirtualnego na odbiór dzieła sztuki w ostatnich dzie-
sięcioleciach. Oczywiście, często kończyło się to niepowodzeniem, ale global-
ne projekty, takie jak opisany tu Google Art Project, można uznać za prze-
łomowe i  realizowane właśnie we współpracy z  muzeami. Muzea, operując 
kolekcjami, archiwami i nowymi technologiami ich prezentacji, mają szanse 
wyznaczać nowe sposoby odbioru dzieł i ich istnienia w świecie. Mobilizując 
nowe technologie, mogłyby one przywracać dzieło masowemu odbiorcy przy 
jednoczesnym przenoszeniu nie tylko fizycznej charakterystyki obiektów, ale 
potencjalnie także cząstki ich auratycznej mocy. 

Dzieło sztuki w dobie reprodukcji cyfrowej – streszczenie

Praca jest analizą statusu reprodukcji dzieła sztuki wobec jego oryginału w 
kontekście przemian w mediach obrazowych i percepcji obrazów, jakie na-
stąpiły w ostatnich dziesięcioleciach. Metodologia badań opiera się o triadę 
Hansa Beltinga medium-obraz-ciało i teorię aury Waltera Benjamina. Badacz 
wskazuje na zmiany, jakie zaszły w dziele, na poziomie jego medium, a także 
ciała doświadczającego. Wzbogacając klasyczną teorię aury o refleksje Bru-
na Latoura i Adama Lowe, esej wskazuje na możliwość bardziej elastycznego, 
współczesnego jej rozumienia. Badacz przedstawia studa niemieckich histo-
ryków sztuki pierwszej połowy XIX wieku, eksplorujących pozytywne możli-
wości fotografii analogowej, aby przejść do rozważań nad kolejno — fotografią 
cyfrową i gigapikselowej. Ta ostatnia zaprezentowana zostaje na przykładzie 
Google Art Project. W wyniku badań benajminowskie pojęcie aury zostaje 
zniuansowane i zinterpretowane z korzyścią dla ciała doświadczającego. Opis 
mediów obrazowych poddany zostaje aktualizacji i dywersyfikacji. Finalny 
rozdział tekstu mierzy się z powyższymi wnioskami i proponuje uwzględnie-
nie ich w pracy instytucji kultury, w szczególności muzeów. 

Słowa kluczowe: kopia, oryginał, facsimile, fotografia, aura




