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Wykłady plenarne: 
 
CZWARTEK 
Prof. Karl Sierek, Uniwersytet w Jenie: Obrazy zdolne do przemawiania. „Wiarygodna 
kinematografia” Martina Bubera 
 
Uczestnictwo w percepcji obrazów i dźwięków wykracza daleko poza samo postrzeganie 
wzrokowe i słuchowe. Nawiązuje ono do wspólnotowego współodczuwania, głęboko 
osadzonego w antropologicznym ukonstytuowaniu człowieka. Pytanie o tego rodzaju 
uczestnictwo, oparte na cielesnych afektach i odruchach, nie zostało adekwatnie wyjaśnione 
przez znane, obowiązujące teorie wizualności i postrzegania wzrokowego, dlatego poszukuje 
się innych koncepcji i teorii, które byłyby przydatne w próbach dokonania takiej analizy.  
W wykładzie zostaną przedstawione i przeanalizowane dwa projekty jednego ze znanych 
filozofów, mających istotny wkład w rozważania nad kwestią zaangażowania percepcyjnego 
– austriackiego myśliciela, pochodzenia żydowskiego Martina Bubera. Pierwszy z projektów 
wynika z ustanowienia przez Bubera trzech różnych rodzajów procesu postrzegania: 
obserwowania, oglądania oraz pojmowania (Innewerden). Projekt ten uzmysławia przejście 
od sfery tego, co widzialne do tego, co wypowiadalne i wprowadza koncepcję tzw. obrazów 
wywołujących ekscytację [Erregungsbilder].  Wynika natomiast z próby opisu cielesnego 
doświadczenia w procesie postrzegania, opierającego się na szczególnej, dialogicznej relacji 
między postrzegającym oraz obrazem – relacji spotkania. Kolejna część wykładu dotyczy 
drugiego z prezentowanych projektów Bubera – koncepcji przestrzeni procesu 
percepcyjnego. Została ona przedstawiona w dwóch dziełach filozofa: w „Zwiesprache” 
[praca nie tłumaczona na język polski] oraz w traktacie „Ja i Ty” [niem. Ich und Du, w Polsce 
wydane pod tytułem: „Ja i Ty. Wybór pism filozoficznych]. Dotyczy ona sposobu istnienia 
obrazów w przestrzeni medialnej, rozwijając kategorię „wiarygodnej kinematografii” – serii 
obrazów prezentowanych poprzez myśli – której sformułowanie przez Bubera zbiegło się w 
czasie z premierami wielkich dzieł kina lat 20. XX wieku, takich jak „Faust” czy dwie części 
„Nibelungów”. Wiąże się natomiast z koncepcją obrazów wywołujących ekscytację, których 
przykładem są ruchome obrazy kinowe, przykuwające do ekranu.  
Obie propozycje teoretyczne Bubera stanowią interesujący wkład do rozważań nad 
procesami percepcyjnymi, podejmowanymi przez antropologię filmu i mediów. Warto je 
przywołać dzisiaj jako uzupełnienie, a być może wręcz alternatywę dla badań 
kognitywistycznych i neurobiologicznych.          
 
 
SOBOTA 
Prof. dr hab. Piotr Francuz, Katolicki Uniwersytet Lubelski: Magiczne medium 
 
Jednym z ciekawszych odkryć w dziedzinie szeroko rozumianego medioznawstwa było 
przesunięcie akcentu z poszukiwania odpowiedzi na pytanie „co media robią z odbiorcą?”, na 
pytanie „co odbiorca robi z mediami?”. Jednak, moim zdaniem, najciekawsze dzieje się 
między, na styku dzieła i odbiorcy, czyli właśnie w przestrzeni medium. Jeżeli mówimy, że 
film, książka lub obraz są medium to dlatego, że ich struktura wytwarza specyficzne warunki 
odbioru konkretnych dzieł. Struktura medium w określony sposób pobudza umysł/mózg 
odbiorcy, z wszystkimi tego zamierzonymi i niezamierzonymi skutkami, zarówno dla dzieła, 



jak i jego odbiorcy. Warto jednak pamiętać, że - z jednej strony - ludzki umysł ma 
ograniczone możliwości przetwarzania danych percepcyjnych. Z drugiej zaś - stale dąży do 
ich uspójniania z własnym doświadczeniem, wytwarzając nowe stany. Dysponuje także sporą 
ilością mechanizmów gotowych, aby wg utrwalonych przepisów nadać specyficzny sens 
każdej nowej danej docierającej do niego za pośrednictwem zmysłów. W ramach wykładu 
chciałbym skoncentrować się na czterech mechanizmach umysłowych podrażnionych przez 
dzieło audiowizualne w przestrzeni medium: percepcji, wyobraźni, pamięci i kreatywności. 
 
 
Sobota, 10 grudnia, 12.15-12.45 
Prezentacja Narodowego Centrum Kultury (Z LOGO) 
Narodowe Centrum Kultury Filmowej to zaplanowane jako centralne w Polsce i unikatowe 
w tej części Europy miejsce dla wszystkich zainteresowanych światem filmu i kulturą 
audiowizualną. Zlokalizowane w wyjątkowej przestrzeni zrewitalizowanej elektrociepłowni 
EC1 – w sercu Nowego Centrum Łodzi, na przestrzeni kolejnych 3 lat udostępni dla 
odwiedzających korzystające z najnowocześniejszych form wystawienniczych ekspozycje 
opowiadające o przemianach technik audiowizualnych, realizacji produkcji filmowych i 
historii kina polskiego. Znajdzie się tu także 3-salowe kino i ultranowoczesna biblioteka 
filmowa, a stałe i czasowe wystawy uzupełni szerokie spektrum działań edukacyjnych. 
  
 
 
Wieczór autorski – o kinie, fotografii, mediach w polskich publikacjach  
 
Piątek 9 grudnia 2016, 19.00-21.00,  
 
Koordynator spotkania: Dawid Rydzek, doktorant w Instytucie Sztuk Audiowizualnych UJ 
 
 
Wieczór autorski to okazja do poznania najnowszych publikacji w języku polskim 
poświęconych szeroko rozumianej kulturze wizualnej, kinu, fotografii oraz mediom. 
Zaproszeni autorzy będą dyskutować o interesujących ich zagadnieniach i sposobach, w jaki 
można – czy trzeba jej badać we współczesnych kontekstach naukowych, technologicznych, 
kulturowych. 
 


