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Powtórzenie jak zasada twórcza 
Recenzja książki Co rządzi obrazem? Powtórzenie w sztukach 

audiowizualnych Aleksandry Hirszfeld

Aleksandra Hirszfeld analizuje wybrane przykłady sztuki audiowizualnej – 
głównie filmu i prac wideo – tropiąc i opisując wykorzystywane w nich formy 
powtórzenia oraz strategie repetytywne. Powtórzenie odpowiada za tworzenie 
i multiplikowanie obrazów oraz za kształtowanie ich znaczenia i potencjału 
krytycznego bądź jego braku. Szerszym kontekstem rozważań autorki jest zwrot 
repetytywny (przejawiający się w takich zjawiskach, jak pastisz, remake, found 
footage, looping), który – obok zwrotu piktorialnego – ma charakteryzować 
kulturę współczesną w ogóle.

Praca jest podzielona na trzy części, w których są omawiane różne sposoby 
wykorzystania powtórzenia jako strategii twórczej. Pierwszy rozdział jest po‑
święcony autoreferencji jako zasadzie pisania scenariuszy, sposobowi ujawniania 
konstrukcji gatunków filmowych oraz narzędziu opisywania i projektowania 
własnej historii przez obrazy filmowe. Druga część podejmuje kwestię duplikacji 
podmiotu w kontekście władzy i ideologii, która zostaje omówiona na dwóch 
poziomach: tego, co jednostkowe oraz społeczne. Dodatkowo zostaje podjęty 
temat obrazu mentalnego. W ostatniej części powtórzenie zostaje ujęte jako 
strategia negacji bądź afirmacji obrazu na przykładzie: détournement, symu‑
lakrów oraz zapętlenia.

Autorka bazuje na bogatym materiale audiowizualnym, odwołując się m.in. 
do prac takich reżyserów, jak: Charlie Kaufman, Lars von Trier, King Vidor, 
Jean‑Luc Godard, Kornél Mundruczó, Johan Grimonprez, Alfred Hitchcock, Robert 
Szczebrowski, Kurt Hentschläger, Ulf Langheinrich, Ilppo Pohjoli. Stanowią one 
modelowe przykłady wykorzystania powtórzenia, a zarazem problematyzują 
ważne dla autorki kwestie. Do każdej szerzej omawianej pracy dobrana jest 
odpowiednia koncepcja filozoficzna (m.in. Gillesa Deleuze’a, Henri Bergsona, 
Louisa Althussera, Jeana‑Françoisa Lyotarda, Jacquesa Lacana, Guy’a Deborda, 
Jeana Baudrillarda i innych), która ma służyć wydobyciu specyfiki danej strategii.

Problem autoreferencji filmowej – rozumianej jako odniesienie do siebie 
w podwojeniu oraz tematyzacja materii filmowej – zostaje podjęty poprzez 
Lyotardowską kategorię przepisania. Autorka buduje, bazujący na nim, termin 
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„przeobrazowanie”. Pierwsze pojęcie nie zostaje jednak doprecyzowane i z tego 
powodu drugie nie jest w pełni uchwytne. Lyotard w tekście Przepisać nowo‑
żytność nawiązuje do przepracowania omawianego przez Freuda jako metody 
wydobywania wspomnień, które psychoanalityk przyjmuje, nie ukierunkowując 
toku myśli pacjenta1. Innymi słowy, wszystkie wspomnienia są równorzędne. 
Z tego powodu przepracowanie odbywa się bez celu, tzn. bez dążenia do 
odkrycia źródła problemu pod postacią konkretnego zdarzenia. Nie jest ono 
jednak daremne, buduje pole do aktualizacji zapomnianej przeszłości (niejako 
jej powtórzenia). Przeobrazowanie ujawnia się jako praca, która za pomocą 
obrazu daje do myślenia, nie posługując się jednoznacznymi pojęciami. Tak jak 
przepisanie nowożytności w ujęciu Lyotarda świadczy o pewnym wyczerpaniu 
się kultury i przymusie powtarzania, to przeobrazowanie jest ponownym, 
zwielokrotnionym obrazowaniem pewnych idei, a zarazem ukazaniem ich 
wyczerpywania się i przekształcania. Dotyczy to na przykład zmiany znaczenia 
słowa autor, przedstawionej w filmie Adaptacja Charliego Kaufmanna. Idea 
autorstwa zostaje sproblematyzowana m.in. przez wprowadzenie w filmie brata 
bliźniaka głównego bohatera‑reżysera (ego i alterego). Powtórzenie dotyczy 
również tematyzacji samego medium filmowego, dzięki któremu pojawia się 
więcej alternatywnych rozwiązań w toku akcji i możliwości poprowadzenia 
historii. Poprzez podwojenie, autoreferencję i tę tematyzację zostaje ukazana 
wielopostaciowość, relacyjność czasami i sprzeczność procesu twórczego.

Paradygmatyczny aspekt powtórzenia zostaje wydobyty wraz z analizą 
filmu Pięć nieczystych zagrań Larsa von Triera – aspekt różnicujący, a zarazem 
twórczy. Autorka w swej analizie wykorzystuje kategorie powtórzenia nagiego 
i przebranego, pustej przegródki (którego funkcję pełni idealny, pusty, człowiek). 
Wykazuje, że powtórzenie i różnicowanie zgodnie z wcześniej przyjętymi, ale 
za każdym razem zmieniającymi się zasadami stanowią generatywną matrycę 
filmową. Film Larsa von Triera jest laboratorium twórczym, w którym samood‑
niesienie oznacza wypróbowywanie różnych rozwiązań twórczych oraz które 
prowadzi, w ten sposób, do ukazania filmowej zasady twórczej.

Autoreferencja może również stać się alternatywną zasadą opowiadania 
historii, jak w Historiach Kina Godarda. Wykorzystując wcześniejsze nagrania 
filmowe, nakładając je na siebie niezależnie od ich miejsca w linearnej historii 
kina oraz dołączając odczytywane wykłady i inne teksty, reżyser tworzy niezwykły, 
krytyczny oraz nielinearny obraz. Godardowska strategia wykorzystania obrazu 
pozwala na moralną ocenę kina oraz na rozprawienie się z jego historią. Obraz 
staje się narzędziem refleksji nad własną historią. Według autorki jest wręcz 
narzędziem historiozofii.

Hirszfeld dokonuje szczegółowej, autorskiej analizy wybranych fragmentów 
filmu oraz pokazuje, jak przeplatają się motywy z różnych filmów i książek, na‑
bierając nowego znaczenia. Sugestywnie opisuje strukturę filmu jako kłącza, roz‑
widlającego się w różnych kierunkach i aktualizującego różne wymiary „pamięci” 
kina – jego przeszłości. Poszczególne sceny mogą się jawić jak obrazy‑kryształy 

1 J.‑F. Lyotard, Przepisać nowożytność, przeł. W. Szydłowska, w: Postmodernizm a filozofia. Wybór 
tekstów, red. S. Czetniak, A. Szahaj, Warszawa 1996, s. 51‑54.
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opisywane przez Deleuze’a. Autorka ujawnia również inną ważną cechę montażu: 
dzięki niemu można zbudować alternatywną, synchroniczną historię, zarazem 
zachowując to, co fragmentaryczne i jednostkowe w obrazie.

Kolejny wymiar filmowego powtórzenia dotyczy podwojenia podmiotu. 
Powtórzenie ukazuje tu swoją dwuznaczną rolę demistyfikatora i mistyfikatora, 
funkcję reprodukcji pragnień i podmiotów oraz ich krytyki. Autorka, odwołując 
się do ustaleń Althussera, podkreśla, że upodmiotowienie jest relacją między 
co najmniej dwoma członami. Innymi słowy, podmiot do swojej konstytucji 
wymaga swojego odbicia, niejako punktu odniesienia w Innym (Absolutnym, 
Obiekcie Pragnienia), który będzie gwarantował stałość jego tożsamości. Obranie 
jako głównego obiektu analizy postaci Joanny d’Arc – jako Świętej i jako Inne‑
go‑Kobiety – oraz jej przeobrażeń jest świetnym wyborem. Podporządkowana 
boskiej woli jest ona przykładem tworzenia się podmiotowości wbrew jednemu 
porządkowi, a zgodnemu z innym. Wraz z kolejnymi przeobrażeniami realizują 
się w niej różne archetypy: walecznej, cierpiącej, niewinnej, stając się lustrem 
społecznych wartości i pragnień. Autorka szczególną uwagę poświęca pracy 
Kornéla Mundruczó Johanna. W głównej bohaterce realizują się dwa różne, 
zdawałoby się sprzeczne modele – świętej i dziwki. Nie‑świętym zadaniem Jo‑
anny było oddawanie się pacjentom szpitala wbrew panującemu porządkowi 
(także porządkowi upodmiotowienia), wbrew nadzorowi i segregacji w napięciu 
między potrzebami kobiety i mężczyzny. Film Carla Theodora Dreyera jest zgoła 
odmienny: Joanna czysta i cierpiąca czeka na wyrok. Powtarzające się ciasne 
kadry ukazujące jej portret, skupione na wyrazie jej twarzy w nieokreślonej 
przestrzeni, tworzą wrażenie transcendencji – tworzą obraz‑afekt. Twarz sprawia 
wrażenie ikony, poza czasem i miejscem. Jest też czystym obiektem pragnienia, 
które napędza obrazowanie. Autorka sięga po Lacanowskie pojęcie obiektu, 
ale nie kończy analizy; kwestia utwarzowienia jako punktu wyjścia dla repetycji 
zostaje zawieszona. Może zwrócenie uwagi na nadmiar sprzecznych pragnień 
i historycznych znaczeń w danym archetypie, a zarazem na jego pustkę – postać 
Joanny może zostać wypełniona odpowiednią treścią w zależności od potrzeb 
danej sytuacji i momentu historycznego – byłoby pomocne. Z tego powodu 
również różnica między dziełem Dreyera i Pasją Mela Gibsona jest tak dobitna 
– na co autorka zwraca uwagę, pisząc o wirtualnej rozpiętości obrazu Dreyera 
i pornograficznej przejrzystości filmu Gibsona.

Upodmiotowienie jako odbicie Innego autorka dostrzega także w konstytucji 
społecznego obrazu w filmach Bollywood. Kino to ma być echem zależności 
kolonialnych – społecznych, ekonomicznych i kulturowych, które określiły 
hierarchiczną relację między Zachodem a Orientem. Orient jako Inny Zachodu, 
dzięki któremu ten ostatni dookreśla się i ugruntowuje tożsamość, przyjmuje 
ów obraz jako własny. Bollywood, a dokładnie filmy masala, jako indyjska wersja 
fabryki snów Hollywood, ma stosować zachodnie standardy wizualne, tech‑
niczne i konstrukcyjne bądź je przewyższać, a zarazem zachowywać przypisane 
mu cechy: tradycyjność, kolektywność, emocjonalność, wielobarwność. Innymi 
słowy filmy te powtarzają dyskurs kolonialny. Tworzą one świat Proppowskich 
bajek, który przestaje mieć zakorzenienie w tradycji i funkcjach społecznych 
oraz wprowadza zewnętrzne modele społeczne. Dalej tworzą one kolejne mity 
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i ich przekształcenia: mit indyjskości związany z modelem rodziny i rolą kobiety, 
a także negacją Zachodu (liberalnych wartości), mit Kopciuszka czy pokojowego 
współistnienia religii („mit multi‑kulti”).

Podejmowanie tematu sztuki i  innych form wyrazu obcych kultur zawsze 
narażone jest na uproszczenia; stwierdzenia autorki wydają się ogólnikowe 
i uniwersalizujące, wspomina jednak o innych nurtach kina indyjskiego oraz 
o konkretnych pracach przeczących temu schematowi. Szkoda jednak, że nie 
opisuje szerzej w tym przypadku żadnego filmu, tropiąc omawiane przez siebie 
zależności. Dałoby to możliwość bardziej dogłębnego opisania przekształceń 
mitu i funkcji powtórzenia, które reprodukuje i przekształca dane schematy.

Jednym z ciekawszych aspektów powtórzenia w sztuce audiowizualnej są 
strategie negacji bądź afirmacji samego obrazu, które zarazem niosą ze sobą 
potencjał krytyczny i poznawczy. Temu zagadnieniu autorka poświęca ostatnią 
część pracy. Nadmiar obrazów i zmiana ich roli, spowodowana mechanicz‑
ną reprodukcją, prowadzi z jednej strony do separującego zapośredniczenia 
obrazem relacji między ludźmi oraz alienacji doświadczenia, z drugiej strony 
– dzięki temu – pojawiają się nowe strategie wykorzystania obrazu. Strategia 
stosowana przez Deborda – détournement – polegała na twórczym plagiacie, 
czyli przechwytywaniu fragmentów innych dzieł w swobodnym powtórzeniu 
i ich aktualizowaniu. Przewrotnie z narzędzia spektaklu obraz zostaje odzyskany 
jako żywe doświadczenie twórcze i zarazem narzędzie krytyczne. Znów, niejako 
ruchem kolistym, pojawia się kwestia autoreferencji i obrazu jako narzędzia 
refleksji w odpowiednim montażu i powtórzeniu. Ta metoda, found footage, 
zostaje wcześniej opisana na podstawie pracy Double Take Johana Grimonpre‑
za. Składa się ona z materiałów archiwalnych, fragmentów reklam i urywków 
z filmu Ptaki. Jest to specyficzny kryminał ukazujący relację i niebezpieczne 
podobieństwo taktyki Stanów Zjednoczonych i ZSRR w czasie ziemnej wojny. 
Montaż pozwala na porównanie dwóch elementów (kina i telewizji, Hitchcocka 
i Dublera, dwóch sił geopolitycznych), wykazanie podobieństwa w antagoni‑
stycznej relacji i postawienie pytania o tożsamość. Ponownie powtórzenie oka‑
zuje się zasadą budowania nielinearnej historii opartej na skojarzeniach, która 
przeplata się ze ściśle prowadzoną przyczynowo‑skutkową narracją – „z suspen‑
sem w tle” – charakterystyczną dla filmów Hitchcocka. Found footage zostaje 
wykorzystany w tworzeniu tzw. obrazów mentalnych, obrazów o potencjalne 
poznawczym, których najważniejszą funkcją jest przedstawienie relacji między 
ukazywanymi elementami (czemu mają też służyć „zamazania”, wyrwy w toku 
akcji) i „dawanie do myślenia”. W przypadku filmu Społeczeństwo Spektaklu 
Deborda found footage jest metodą translacji manifestu teoretycznego na ję‑
zyk filmowy, pozwala na odzyskanie obrazów i uczynienie ich nośnikiem idei. 
Ustalenia Deborda na temat społeczeństwa, upadku sztuki, kultury wpisują się 
zarówno w negację obrazu, jak i jego afirmację – w zależności, czy i jak zosta‑
je powtórzony. Wizja Baudrillarda jest bardziej pesymistyczna: rzeczywistość 
i sztuka zostają pochłonięte przez pornograficzne swą idealnością i przejrzy‑
stością obrazy. Autorka wskazuje, że w jego koncepcji pojawia się jednak obraz 
ironiczny, który odsyła już tylko do innych obrazów, do własnego namnożenia, 
odsłaniając tym samym swoją nieemancypacyjną funkcję. Przykładami takich 
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prac wykorzystujących namnożenie i autoreferencję są, analizowane przez 
autorkę, Multikino i Motion Pictures Roberta Szczerbowskiego. Powtórzenie 
ujawnia się tutaj jako dynamiczny kolaż oraz mechanizm replikacji elementów 
tworzących fraktalną strukturę. Surrealistyczny wręcz montaż wprowadzający 
nadmiar informacji tworzy efekt szoku i zaskoczenia, który – zdaje się – nie 
prowadzi do „przebudzenia” czy rozpoznania, lecz jest jedynie doświadczeniem 
kakofonii, a nawet neutralizacji sensu. Trudno jednak zgodzić się na porównanie 
pracy Szczerbowskiego jako reżysera do Benjaminowskiej metafory chirurga. 
Ta ostatnia funkcjonowała jeszcze w ramach podziału na rzeczywistość i obraz, 
gdzie kamera wdzierała się w tkankę rzeczywistości, automatycznie zapisując 
widok i poddając świat fragmentaryzacji. W sytuacji opisywanej przez autorkę 
obraz skupia się na samym sobie, „zacierając granice, tworząc obraz hiperrze‑
czywisty”2. W ekstazie komunikacji nie ukazuje już niczego innego poza sobą.

Autorka analizuje również skrajne sposoby wykorzystania powtórzenia 
w sztuce wideo – loopingu. Polega on na zapętlaniu fragmentów scen czynności 
bądź samego ruchu. Rozpoczynając od projektu Konrada Lorenza Encyclopaedia 
Cinematographica i katalogowania ruchu zwierząt, przez instalację Christophera 
Kellera o tym samym tytule, do pracy Kurta Hentschlägera i Ulfa Langheinricha 
Granular Synthesis oraz Ilppo Pohjoliego Routmaster, uzyskany obraz staje 
się zrytmizowany, wręcz transowy i abstrakcyjny. Zagęszczenie („aktualizacja 
wszelkich możliwości”), o którym wspomina autorka, nie odpowiada już kon‑
densacji typowej dla marzeń sennych opisanych przez Freuda. Dotyczyła ona 
tworzenia hybrydalnych postaci (połączenia dwóch osób bądź ukazania jednej 
osoby w ciele innej) na podstawie ważnego dla psychoanalizy podobieństwa3. 
Zagęszczenie w loopingu natomiast neutralizuje treść i intensyfikuje wrażenia 
wizualne, zaprzeczając przedstawieniowej funkcji obrazu.

Autorka, wraz z tym ostatnim najbardziej teoretycznym rozdziałem, po‑
dejmuje temat relacji między obrazem a rzeczywistością oraz przemian statu‑
su samego obrazu koniecznego do uchwycenia zmiany funkcji powtórzenia 
i umiejscowienia samego zwrotu repetytywnego, na który powołuje się na 
początku książki. Główną zmianą, jaka się dokonała, jest przejście z ujmowania 
obrazu jako reprezentacji (uobecnienia bądź pozoru) do pytań dotyczących 
funkcji obrazu. W ten sposób kwestię mają podjąć m.in. Debord i Baudrillard. 
Autorka krótko zdaje sprawę – przy okazji wprowadzenia do koncepcji tego 
ostatniego – z czterech stadiów rozwoju obrazu: właściwego i niewłaściwego 
pozoru, udawanego pozoru (czyli kopii doskonałej) i skrywania nieobecności 
rzeczy. Refleksja nad obrazem i rolą powtórzenia powinna obejmować całość 
analiz prezentowanych w książce i tak jak czytelnik odkrywa różne rozumienia 
powtórzenia wraz z kolejnymi przykładami sztuki audiowizualnej, tak brakuje 
szerszej filozoficznej perspektywy, która pozwoliłaby objąć opisywane przemiany 
i dookreślić znaczenie zwrotu repetytywnego. Taką perspektywą mogłaby być 
na przykład koncepcja Richarda Kearney’a. W swych historycznych analizach 
rozwoju kategorii obrazu wyróżnia trzy modele reprezentacji: przednowoczesny 

2 A. Hirszfeld, Co rządzi obrazem. Powtórzenie w sztukach audiowizualnych, Kraków 2015, s. 229.
3 Z. Freud, Psychopatologia życia codziennego. Marzenia senne, przeł. W. Szewczuk, Warszawa 

2013, s. 369.
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model mimetyczny, nowoczesny model twórczej wyobraźni oraz ponowoczesny 
model mimetycznej parodii4. Pierwszy model obrazowanie polega na odtwa‑
rzaniu uniwersalnych, transcendentnych wzorców. Funkcjonuje on na zasadzie 
lustrzanego odbicia, w którym nie ma miejsca na indywidualne modyfikacje. 
W modelu nowoczesnym mimesis jako odtwarzanie traci na znaczeniu na rzecz 
twórczych sił autora. Odpowiednią metaforą dla tego paradygmatu staje się 
lampa. Człowiek (inaczej autor czy geniusz) jest źródłem obrazów, ekspresji 
oraz siły twórczej, tak jak lampa jest źródłem światła. Trzeci paradygmat, jaki 
wyznacza Kearney, to ponowoczesny model mimetycznej parodii. W tym mo‑
delu reprezentacja uzyskuje pełnię autonomii względem swojego odniesienia, 
a funkcja mimetyczna zwraca się ku samej sobie. Oznacza to, że znak przestaje 
być odbiciem głębszej rzeczywistości i jednocześnie ją przesłania, aż w końcu 
traci z nią wszelkie wcześniejsze powiązania5. Twórcze źródło geniuszu zostaje 
zastąpione labiryntem luster, które multiplikują obrazy bez znaczenia i bez 
źródła6. Szczególnie ostatnia część książki Hirszfeld odpowiada omawianemu 
przez Kearney’a modelowi, w którym powtórzenie zastępuje zasadę mimesis 
(odtwarzania i odnoszenia się do oryginału) samym procesem powielania: 
„mimesis staje się powtórzeniem. Powtórzeniem z naciskiem na sam proces, 
bez odniesienia do tego, co pierwsze i tego, co wtórne”7. Powtórzenie staje się 
główną zasadą obrazowania.

Autorka analizuje wiele różnorodnych i fascynujących zjawisk sztuki audio‑
wizualnej, które są symptomami kultury współczesnej i znajdują swe odbicie 
w filozoficznych teoriach obrazu (jak Deleuze’a, Baudrillarda, Deborda). Jest 
to pod tym względem bardzo ciekawa książka. Nie udało się ominąć pewnych 
uproszczeń, taka jednak była przyjęta konwencja pracy: wybrane koncepcje – 
jako narzędzia – służyły wydobyciu specyfiki danej strategii artystycznej. Każda 
taka strategia oraz forma repetycji zostały omówione w kolejnych rozdziałach, 
dzięki czemu z całości książki wyłania się szersza wizja powtórzenia – jako 
sposobu samoodniesienia i autobadania (wykrywania zasady konstrukcji dzieł), 
narzędzia krytycznego przechwytywania obrazów i nadawania im nowych 
znaczeń czy burzenia linearnego porządku narracji przyczynowo‑skutkowej na 
rzecz obrazów mentalnych czy wręcz abstrakcyjnych.
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