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Abstract

This article proposes to broaden the interpretation of Gilles Deleuze’s philosophy in 
relation to the slow cinema movement. The author uses Deleuzian film theory to de-
scribe specific tendencies in contemporary art cinema. Long takes, minimalism and lack 
of narrative are features that characterize what has been called slow cinema. Extreme 
lengths of movies and shots are also reasons why slow cinema is treated as uninteresting 
or simply boring. The author shows that slow cinema can be closely correlated with the 
non-chronological concept of time that is present in the Deleuzian metaphor of crystals 
of time. In the context of film, this particular idea emerges in Cinema 2: The time‑image 
and is one of the most important terms in Deleuze’s theory. This article explains how 
the metaphor of crystals of time could have an influence on slow cinema and how we 
can better understand the meaning of this film movement. From that perspective, slow 
cinema seems to be an attempt to show us something more than is viewed on screen. 
The author reconsiders categories like surface and depth in the context of slow cinema 
movies to answer the question of how it is possible to perceive in these films something 
more than merely boring stories.
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Wprowadzenie

Slow cinema często przedstawiane jest jako pewne ekstremum. Trudno go też 
za takowe nie uznać skoro filmem sztandarowym dla tego nurtu jest Szatańskie 
tango Béla Tarra, czyli dzieło trwające nieco ponad siedem godzin. Co więcej 
węgierski reżyser nie jest wcale odosobniony w tworzeniu filmów ekstremalnie 
długich. Wystarczy pomnieć tu choćby nazwisko Lava Diaza, który uczynił z tego 
wręcz swój znak rozpoznawczy. Mówiąc jednak o slow cinema uwagę należy 
zwrócić nie tyle na długość samego filmu, co na czas trwania poszczególnych 
ujęć. W dużym stopniu kino wolne składa się bowiem właśnie z tak zwanych 
long takes. Barry Salt zaproponował skalę służącą do mierzenia średniej długości 
ujęcia w filmach – ASL (average shot lenght), która pozwala na zaobserwowanie 
ciekawej zależności. Jak wskazuje Orhan Cağlayan przykładowo „ASL dla Toż‑
samości Bourne’a wynosi 3,6 sekundy, natomiast dla Harmonii Werckmeistera 
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jest to 219 sekund”1. O ile samą skalę w perspektywie tych rozważań nale-
ży potraktować bardziej jako ciekawostkę, o tyle pokazuje ona w pewnym 
uproszczeniu, iż slow cinema posługuje się o wiele dłuższymi ujęciami niż kino 
głównego nurtu. Akcja w takich filmach toczy się o wiele wolniej, można nawet 
powiedzieć, że praktycznie w nich zanika. Co zatem oferują nam takie filmy? 
Czy nie prowadzą do swoistego „zamęczenia” widza?

Na pewno mamy tutaj do czynienia z doświadczeniem zupełnie innego ro-
dzaju niż to znane nam z „dotychczasowego” kina. Na czym jednak polega ta 
odmienność? Otóż slow cinema ze względu na swoją specyfikę zdaje się ciągle 
odsyłać nas do czegoś, co znajduje się poza obrazem. W znacznym stopniu 
jednak zrozumienie niniejszej problematyki ułatwi nam przyjrzenie się samej 
rejestracji filmowej. Istotne w tej kwestii wydają się chociażby uwagi Siegfrieda 
Kracauera. Niemiecki teoretyk w swojej znanej książce Teoria filmu przedstawiał 
kino jako wyrastające bezpośrednio z fotografii i co za tym idzie – dzielące z nią 
pewne cechy wspólne. Szczególnie ważne jest zapośredniczenie zapisu rzeczywi-
stości poprzez kamerę. Dzięki niej możliwe jest rejestrowanie z niewyobrażalną 
wcześniej precyzją2. Mówiąc inaczej – zdjęcia oddają rzeczywistość – i w tym 
sensie dają nam obiektywne spojrzenie. Film jednak przede wszystkim ukazuje 
ruch i także może to czynić w sensie obiektywnym (nieruchoma kamera), jak 
jednak zaznacza Kracauer:

w miarę rozwoju techniki filmowej w coraz większym stopniu korzystano z ruchliwości kamery 
i efektów montażowych, aby przekazać treść. Nadal siłą filmów była zdolność ukazywania ruchów 
niedostępnych dla innych mediów, ale nie musiano już ukazywać tylko ruchów zewnętrznych, 
obiektywnych. W dojrzałym technicznie filmie ruchy „subiektywne” – to znaczy takie, do których 
wykonania zaprasza się widza – stale współzawodniczą z ruchami obiektywnymi3.

Mówiąc inaczej, kamera filmowa ma zarówno potencjał „obiektywizacji”, jak 
i „subiektywizacji”. Może zarówno odsyłać nas do obrazu rzeczywistości, jak 
i do subiektywnego spojrzenia na nią. Co więcej do udziału zaproszony jest 
także widz, w związku z czym możemy stwierdzić, że obraz filmowy odsyła nas 
do treści mentalnych reżysera bądź też operatora, ale w równym stopniu może 
odsyłać do treści mentalnych widza. To także teza, którą można wpisać w pole 
rozważań Gillesa Deleuze’a z drugiego tomu Kina. Tam właśnie francuski filozof 
przygląda się obrazowi-czasowi, który jego zdaniem zastępuje obraz-ruch. To 
przejście pomiędzy jednym a drugim typem obrazu wiąże się z szeregiem na-
stępstw. Porzucony zostaje w pewnej mierze ruch bądź też akcja sama w sobie. 
W pewnym sensie możemy stwierdzić, że slow cinema podejmuje to, co zwią-
zane z owym przejściem, a więc swoiste „spowolnienie”. W takiej optyce slow 
cinema jawi się jako naturalna kontynuacja kina, o którym pisał Gilles Deleuze 
– kina obrazu-czasu. Co za tym idzie można doszukiwać się w tym nurcie kine-
matografii słynnego kryształu czasu. Zanim przejdziemy do tego szczególnego 
typu obrazu, należy wprowadzić kilka rozróżnień, które pozwolą w pełni ukazać 

1 O. E. Çağlayan, Screening boredom: The history and aesthetics of slow cinema, Canterbury 2014, 
s. 52. O ile inaczej nie zaznaczono, wszystkie pozycje obcojęzyczne podaję we własnym tłumaczeniu.

2 S. Kracauer, Teoria filmu, tłum. A. Helman, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2008, s. 30.
3 Tamże, s. 60.
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kino wolne jako żywioł czasu uwolniony poprzez „spowolnienie”. Powtórzmy 
więc naszą wstępną tezę: slow cinema nieustannie odsyła nas do czegoś, co 
znajduje się poza obrazem. Myśl tę należy rozwinąć i spróbować zrozumieć, nie 
tyle – czym jest slow cinema, ile – dokąd może nas zaprowadzić.

Przedłużenie obrazu

Przejście od obrazu-ruchu do czystych sytuacji optycznych i dźwiękowych, które 
reprezentują obraz-czas, to także przejście pomiędzy dwoma odrębnymi mo-
dusami bycia obrazu, które wymagają od nas odmiennego na nie spojrzenia. 
Gilles Deleuze wiązał je z dwoma rodzajami „rozpoznania” u Bergsona. W ten 
sposób obraz-ruch odpowiada rozpoznaniu nawykowemu, natomiast obraz-
-czas rozpoznaniu uważnemu. Poprzez rozpoznanie nawykowe należy rozumieć 
„działanie na zasadzie przedłużenia: percepcja przedłuża się w nietypowych 
ruchach; ruchy przedłużają percepcję tak, żeby wydobyć z niej pożyteczne efek-
ty”4. Rozpoznanie uważne to z kolei niemożność przedłużenia percepcji. Gilles 
Deleuze pisze, iż „moje ruchy – subtelniejsze i innego rodzaju – powracają do 
obiektu, podkreślając pewne jego zarysy, i wydobywają zeń kilka cech charak-
terystycznych. I zaczynamy od nowa, gdy chcemy zidentyfikować odmienne 
cechy i kontury, ale za każdym razem musimy zaczynać od zera”5. Z jednej strony 
mamy więc przedłużanie, z drugiej zaś wręcz przeciwnie porzucanie przedłużenia 
percepcji. Daniela Angelucci twierdzi, że pierwsze z rozpoznań jest mechaniczne, 
drugie natomiast nazywa aktywnym6. To ważna obserwacja, wynika z niej, że 
rozpoznanie nawykowe poprzez swoją machinalność jest bierne – związane ze 
swoistym odrętwieniem umysłu. Aktywność rozpoznania uważnego jest zaś 
konsekwencją faktu, iż „zmusza ono podmiot do refleksji i poszukiwania we 
własnej pamięci”7. Wydaje się, że z podobnym spostrzeżeniem skorelowana 
jest konstatacja Deleuze’a, iż bogactwo obrazu sensoryczno-motorycznego 
(rozpoznanie nawykowe) jest pozorne, natomiast obraz czysto optyczny poprzez 
swoje ograniczenie – „skąpość tego, co zachowuje”8, jest prawdziwie bogaty. 
Spróbujmy bliżej przyjrzeć się temu stwierdzeniu.

Obraz czysto optyczny także ulega swoistemu przedłużeniu, jest ono jednak 
innego typu aniżeli to, któremu ulega obraz sensoryczno-motoryczny. Nie jest 
ono, jak to nazywa Deleuze przedłużeniem w ruchu, lecz w obiegu, ściśle w obie-
gu pamięci. To teza, którą francuski filozof wprowadza za Bergsonem – „obraz 
optyczny wchodzi w relację z obrazem-wspomnieniem, który go przyzywa”9. 
Deleuze jednak na tym nie poprzestaje i znacząco poszerza ten obszar. Jak pisze:

4 G. Deleuze, Kino, tłum. J. Margański, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2008, s. 271.
5 Tamże.
6 D. Angelucci, Deleuze and the concepts of cinema, Wydawnictwo Uniwersytetu w Edynburgu, 

Edynburg 2014, s. 325.
7 Tamże.
8 G. Deleuze, Kino, s. 272.
9 Tamże.
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w relacje wchodziłoby realne i wyobraźniowe, fizyczne i psychiczne, obiektywne i subiektyw-
ne, opis i narracja, aktualne i wirtualne… Ważne w każdym razie jest to, że oba człony relacji 
z natury odmiennej, choć ze sobą się uganiające, odsyłają do siebie nawzajem, odzwierciedlają 
się tak, że nie można powiedzieć, który jest pierwszy, i zmierzają ostatecznie do połączenia się 
w jednym punkcie nierozróżnialności10.

Warto zwrócić uwagę, że jako taki punkt można potraktować specyficznie ro-
zumianą powierzchnię. Na dalszym etapie naszych rozważań będziemy często 
posługiwać się tym pojęciem. Próbując uchwycić jego istotę, należy pamiętać 
o rozważaniach Kracauera na temat związku materii z kinem. Niemiecki teoretyk 
zauważał między innymi, iż film rejestruje materialną rzeczywistość, ponadto 
umożliwiając wydobycie z niej tych rzeczy, które wcześniej nie były przez nas 
dostrzegane11. Jednocześnie sam film także jest czymś materialnym, natomiast 
kadr filmowy jest pewną materialną płaszczyzną. Na tym najprostszym poziomie 
ową „powierzchnię” można rozumieć właśnie jako materię kadru. Jednocześnie 
należy jednak pamiętać o doniosłości tej kategorii w obrębie całej filozofii Gillesa 
Deleuze’a. Obraz filmowy w teorii kina francuskiego myśliciela należy traktować 
właśnie jako powierzchnię, to znaczy jako coś o wyraźnej dwubiegunowości, 
przy czym oba bieguny wydają się do siebie niewspółmierne. Dwie strony obrazu 
zdają się zbiegać w owym punkcie nierozróżnialności. Nie sposób myśleć jednak 
tego pojęcia bez wprowadzenia opozycji aktualne-wirtualne. Domeną sytuacji 
czysto optycznych jest bowiem to, że nie odbieramy ich jedynie jako obrazu 
aktualnego – literalnie tego, co w danej chwili jest wyświetlane na ekranie, ale 
zawsze jako coś w połączeniu z czymś innym. Można w tym kontekście pod-
kreślić bergsonowskie stanowisko, że w „rzeczywistości nie ma postrzeżenia 
nieprzesiąkniętego wspomnieniami”12. Obraz ze swej natury zawsze połączony 
jest z pamięcią.

Nowy wymiar subiektywności

Wizyta Deleuze’a w kinie i prowadzone w nim poszukiwania zdają się skierowane 
w podobnym nurcie, do tego wytyczonego podczas eksplorowania tematyki 
znaków w Proust i znaki. Filozof pisał tam, iż „każde z naszych wrażeń ma dwie 
strony na wpół uwięzione w obiekcie, przedłużające się w nas samych drugą 
połową”13. Jeszcze raz pojawiają się dwie strony, jednak ciekawa jest dalsza 
część tego stwierdzenia. Wrażenia przedłużają się w nas samych, tak samo dzieje 
się więc z obrazem. Wprowadzenie przez Deleuze’a obrazów-wspomnień do 
koncepcji kina, wydaje się wzmocnieniem tej tezy. Jego zdaniem uruchamiają 
one rozpoznanie uważne bądź też – co znamienne – „objawiają nowy sens 
subiektywności”14. Francuski filozof rozumie przez to, iż nabiera ona sensu 

10 Tamże, s. 273.
11 S. Kracauer, Teoria filmu, s. 338.
12 H. Bergson, Materia i pamięć: o stosunku ciała do ducha, tłum. W. Filewicz, Wydawnictwo Kasy 

im. Mianowskiego, Warszawa 1926, s. 18.
13 G. Deleuze, Proust i znaki, tłum. M. P. Markowski, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 

2000, s. 30.
14 G. Deleuze, Kino, s. 274.
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temporalnego i duchowego, a już nie motorycznego15. Należy zająć się ową 
drugą stroną znaku, obrazu czy wrażenia, ona bowiem kieruje nas po pierwsze 
do subiektywności, a po drugie do czasu jako takiego. Pogląd Deleuze’a na czystą 
sytuację optyczną prowadzi nas do tezy o ustawicznym rozdwojeniu obrazu. 
Poszukiwania drugiej strony obrazu to poszukiwania wirtualności. Konieczne 
jest więc wytłumaczenie, jak można ją rozumieć w kontekście Kina. Jak pisze 
francuski filozof, „obraz aktualny ma swój obraz wirtualny, odpowiadający 
mu jak sobowtór czy odbicie. Ujmując rzecz w kategoriach bergsonowskich – 
obiekt realny odbija się w obrazie zwierciadlanym jako przedmiocie wirtualnym 
spowijającym z kolei zarazem czy odzwierciedlającym rzeczywistość: między 
jednym a drugim następuje stopienie się”16. Zanim przejdziemy więc stricte do 
wirtualności i do jej znaczenia dla obrazu filmowego, spróbujmy wytłumaczyć, 
dlaczego dla slow cinema istotne jest stopienie bądź też nierozróżnialność 
aktualnego i wirtualnego.

Poza konwencją

Deleuze zauważa istotny udział obrazu-wspomnienia w kinie, ważne jest jednak, 
w jaki sposób ów obraz do nas dociera. Francuski filozof dostrzega, iż uwidacznia 
się on głównie w retrospekcjach. Metoda ta zdaniem Deleuze’a jest konwencjo-
nalna, „jest jak napis: uwaga wspomnienie!”17. Argument, jaki myśliciel mógłby 
kierować w stronę retrospekcji, jest więc z gruntu podobny do jego zarzutu 
wobec Eisensteinowskiego montażu atrakcji. Obie metody działają bowiem na 
zasadzie sensoryczno-motorycznej, ściślej pokazują literalny związek jednego 
obrazu z drugim – są bezpośrednimi wskazaniami. Jasna staje się więc powoli 
konstatacja Deleuze’a – „na przekór naszej pierwszej hipotezie to nie obraz-
-wspomnienie wystarcza do zdefiniowania nowego wymiaru subiektywności”18. 
Nie mamy jednak tutaj do czynienia z odrzuceniem obrazu-wspomnienia jako 
takiego. Ważne są bowiem wnioski, jakie Deleuze wysnuwa z twórczości Josepha 
Mankiewicza. Zdaniem filozofa to właśnie ten reżyser jest mistrzem retrospekcji, 
używa jej jednak w inny sposób niż ten, który nazwaliśmy konwencjonalnym. 
Chodzi tutaj o zastosowanie retrospekcji, tak by nie można jej było oskarżyć 
o sensoryczno-motoryczne przedłużanie. Takie odejście od linearności, które 
zmusza do odrębnej lektury obrazu filmowego. Zdaniem filozofa

gdy przypomnienie jest nieskuteczne, przedłużenie sensoryczno-motoryczne zostaje zawieszone. 
Obraz aktualny, teraźniejsza percepcja optyczna, nie zazębia się ani z obrazem motorycznym, 
ani nawet z obrazem wspomnieniem, który ponownie ustanowiłby kontakt. Wchodzi raczej 
w relację z elementami autentycznie wirtualnymi, doznaniami deja vu czy przeszłości w ogóle, 
sennymi obrazami, fantazmatami albo scenami teatralnymi19.

15 Tamże.
16 Tamże, s. 295.
17 Tamże, s. 275.
18 Tamże, s. 280.
19 Tamże, s. 281.
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Wydaje się, że obraz, o którym Deleuze mówi, jest pewnego rodzaju kulminacją, 
tzn. reżyser podsuwa nam kolejne sceny, które w jakiś sposób przechowujemy 
w pamięci, by posłużyć się nimi później. Jednak u Mankiewicza zachodzi coś 
więcej – retrospekcja dociera do punktu nierozróżnialności, co doskonale widać 
w ostatnich scenach Wszystko o Ewie, „rozdwojenia pozostają tak niezauwa-
żalne, że mogą się ujawnić dopiero po fakcie, w pamięci uważnej”20. Czyż slow 
cinema nie doprowadza tej niezauważalności do swoistej granicy?

Kryształ czasu

Figura, o której tutaj mowa, pojawia się u Deleuze’a przy rozważaniach o filmach 
Orsona Wellesa i związana jest ze scenami, w których występują lustra. Deleuze 
pyta, czy nie należy raczej zagęszczać obrazu, aniżeli go rozciągać21. Stwierdzenie 
to trafia w sedno naszego problemu – slow cinema jako obraz zagęszczony. Jaka 
jest jednak rola wspomnianego lustra, które przecież pojawia się w twórczości 
filozofa wielokrotnie w innych kontekstach? Dla Deleuze’a było ono pewnym 
punktem odbicia do analizy przeprowadzonej w Logice sensu i kierowało roz-
ważania na zagadnienie powierzchni. Można uznać, że poniekąd i w krysztale 
czasu jest to topika ciągle żywa. To, czego szuka Deleuze w tej figurze nazywa 
„najmniejszym obiegiem pełniącym funkcję wewnętrznej granicy wszystkich 
pozostałych obiegów i ujmującym aktualny obraz jakby w bezpośrednim, 
symetrycznym, konsekutywnym, a nawet symultanicznym podwojeniu”22. 
Najmniejszy obieg ma być granicą, stanowić przecięcie. Sytuacja zagęszczenia 
obrazu, a raczej zagęszczenia go do granic możliwości, jest sytuacją, w której 
aktualne i wirtualne niejako stapiają się – stają się nierozróżnialne. Aktualne 
i wirtualne rzeczywiście wchodzą ze sobą w kontakt jedynie, kiedy nasza 
percepcja zawodzi23. Można powiedzieć, że czysta sytuacja optyczna, którą 
posługuje się przecież slow cinema, jest ze swej natury krystaliczna bądź też 
jak pisze Deleuze – „z natury dwoista”24.

Francuski filozof wyłuskuję tę właściwość przede wszystkim ze słynnych 
sekwencji z Obywatela Kane’a oraz Damy z Szanghaju, gdzie obraz głównych 
bohaterów zostaje zmultiplikowany w zwierciadłach. Nie jesteśmy wtedy – jak 
pokazuje Deleuze – w stanie wskazać, który obraz jest aktualny, a który wirtu-
alny. Poprzez niemożność przedłużenia percepcji czy też przyporządkowania 
obrazu do innego, jesteśmy poniekąd zachęceni do poszukiwania bądź też 
eksplorowania „drugiej strony” obrazu. Owa zdolność obrazu wirtualnego do 
przechodzenia w obraz aktualny została pokazana już w Psie andaluzyjskim 
Luisa Buñuela. Mamy tutaj na myśli słynną scenę, w której chmura przecinająca 
księżyc przepływa w scenę rozcinania oka brzytwą. Obraz ten można uznać za 
jeden z aktów fundujących kino bądź też odnajdujących jego prawdziwą istotę. 

20 Tamże, s. 277.
21 Tamże, s. 296.
22 Tamże, s. 295.
23 D. Angelucci, dz. cyt., s. 335.
24 Tamże.



173

Deleuze, slow cinema i trwanie, czyli dokąd prowadzi nas obraz

Jakie jest jednak w tym wszystkim miejsce slow cinema i specyficznie dlań za-
gęszczonego obrazu? Odpowiedzi na to pytanie należy poszukiwać w tym, co 
Deleuze stara się wyprowadzić z filozofii Bergsona. Daniela Angelucci twierdzi, 
że obraz krystaliczny jest wyciągnięciem przez Deleuze’a ostatecznych konse-
kwencji z bergsonowskich intuicji25. Chodzi tutaj między innymi o sposób, w jaki 
francuski filozof tłumaczy, czym jest teraźniejszość. Jego zdaniem „obraz musi 
być teraźniejszy, a zarazem przeszły. Gdyby w momencie, gdy jest teraźniejszy 
nie był równocześnie przeszły, teraźniejszość nigdy by nie przeminęła”26. Ściślej 
obraz aktualny, czyli teraźniejszy współistnieje ze współczesną mu przeszłością 
– wirtualnością.

W Kinie czytamy, że „nasze istnienie aktualne, w miarę jak rozwija się w czasie, 
podwaja się w ten sposób o istnienie wirtualne, o obraz w lustrze. Każda chwila 
naszego życia posiada dwa aspekty: jest czymś aktualny i wirtualnym, z jednej 
strony spostrzeżeniem, a z drugiej wspomnieniem”27. Ważny jest ruch, który 
można określić ruchem pogłębiania, a który zdaje się wpisany w obraz-kryształ. 
Kluczowe są tutaj obiegi pamięci, ściśle związane z czasem jako takim. Otóż 
mały obieg – wewnętrzna granica wszystkich obiegów, odsyła do coraz szer-
szych obiegów i na odwrót. Pamięć kreśli coraz głębsze obiegi, jednocześnie 
krystalizując się na powierzchni. Spróbujmy nieco rozjaśnić te tezy poprzez 
przywołanie opowieści pojawiającej się w pismach Sergiusza Eisensteina.

Obraz stający się czasem

Rosyjski reżyser przywołuje obrazy malowane na tak zwanym zwoju makimono, 
które są charakterystycznym dla kultury japońskiej sposobem zapisu. Warto 
przyjrzeć się szczególnie jednemu fragmentowi wywodu Eisensteina. Chodzi tutaj 
o obraz wykonywany przez artystę płynącego rzeką. W pewnym sensie artysta 
dokonuje bowiem zapisu czasu na płótnie. Dryfując łodzią w dół rzeki, malarz 
konsekwentnie szkicuje to, co widzi, przenosząc obrazy na płótno. Nie bez powo-
du Eisenstein rysunek na zwoju makimono nazwał śladem kinematograficznym. 
Czyż nie jest on – zachowując oczywiście pewne proporcje – wzorcem zapisu na 
taśmie filmowej? Należy doprecyzować kilka kwestii. Po pierwsze, artysta zapisuje 
to, co dla niego aktualne, jednocześnie dokonując tego, staje się to wirtualne. 
Co więcej malarz nie może w jednym ruchu utrwalić obrazu, który widzi, co 
oznacza, że musi on sięgać do swojej pamięci. Być może należałoby przebadać 
koncepcję Gillesa Deleuze’a, w zestawieniu z tezą Andrieja Tarkowskiego, że 
obraz filmowy jest czasem utrwalonym i to w sensie faktycznym28. Ciekawy 
jest chociażby fakt, że Tarkowski w kontekście retrospekcji i równoczesności 
przywołuje nieudane eksperymenty kina z dzieleniem ekranu na kilka części. 
Wydaje się, iż rosyjski reżyser odczuwał problematykę rozszczepiania się naszej 
rzeczywistości, ale także wewnętrzną – jego zdaniem – filmową konieczność 

25 D. Angelucci, dz. cyt., s. 337.
26 G. Deleuze, Kino, s. 305.
27 Tamże.
28 A. Tarkowski, Czas utrwalony, tłum. S. Kuśmierczyk, Wydawnictwo Pelikan, Warszawa 1991, s. 46.



174

Adam Cichoń

rozwijania akcji kolejno29. Oznacza to, że owa dwoistość musi być ukazywana 
w sposób, który nazwać można „zwijaniem w prostokąt”, nie można jej poka-
zywać symultanicznie poprzez „poliekranowość” – jest to bowiem niezgodne 
z podstawową konwencją kinematograficzną. „Zwijanie w prostokąt” to – jak 
pokazywał nam Eisenstein – zasada, na jakiej działa film. Rulon makimono zostaje 
zwinięty do prostokąta tzn. do kadru. Mówiąc inaczej, czas zostaje zwinięty 
do owej czworokątnej powierzchni. Wielość obrazów, które artysta rysował 
wraz z płynącym czasem, zostaje zwinięta w jeden obraz. Jeżeli jednak zostaje 
„zwinięta” – oznacza to, że w jakimś sensie pozostaje obecna. Wielość, inten-
sywność, wirtualność, a w końcu czas odbijają się w obrazie-krysztale. Mówiąc 
jeszcze inaczej, przed naszymi oczyma ukazuje się pewna określona ilość materii 
w postaci „zagęszczonego” kadru. Jak już zauważaliśmy, Deleuze przyjmuje za 
Bergsonem tezy wynikające z dualizmu materii i pamięci. W związku z obiegami 
pamięci, które mogą być coraz szersze i głębsze, wirtualne i aktualne jawią się 
więc jako współistniejące w obrazie. Stąd też teza Deleuze’a, iż „obraz-kryształ 
konstytuuje najbardziej fundamentalne działanie czasu: ponieważ przeszłość 
nie konstytuuje się według teraźniejszości, która była, lecz równocześnie, czas 
w każdym momencie musi się rozdwajać na teraźniejszość i przeszłość (…) czas 
polega na tym rozdwojeniu, i to właśnie czas widzimy w krysztale”30.

Dwa rodzaje czasu

Slow cinema mimo niektórych ekstremów w obrębie nurtu nie stara się utrwalać 
czasu w sensie rzeczywistym. Założeniem kina wolnego nie jest dosłowny zapis 
w proporcjach jeden do jednego. Kino żywi się momentami uprzywilejowanymi 
i tak też dzieje się w slow cinema, mimo iż dokonuje się w nim znaczące spo-
wolnienie akcji. Krystaliczny model obrazu jest tym, co odnajduje swoje miejsce 
w slow cinema w bodaj największym stopniu. Aby spróbować uwiarygodnić 
powyższą tezę, powróćmy jeszcze raz do pojęcia powierzchni. Deleuze pisze, iż 
„kryształ zawsze żyje na granicy, sam jest uciekającą granicą między bezpośrednią 
przeszłością, której już nie ma, i bezpośrednią przyszłością, której jeszcze nie 
ma, ruchomym lustrem, które nieustannie odbija postrzeżenie we wspomnie-
nie”31. Zastanawiające jest powtarzanie raz po raz faktu usytuowania obrazu 
na granicy czy przecięciu. Dlaczego w tak wielu różnych wariantach Deleuze 
stara się podkreślić ten fakt i co poprzez niego chce osiągnąć?

Otóż w Bergsonizmie Deleuze pisze, że „w trwaniu jako doświadczeniu 
psychologicznym chodzi o przejście, zmianę, o stawanie się, ale stawanie, któ-
re trwa, zmianę która stanowi substancję samą”32. Co ważne, jak konstatuje 
filozof – dla Bergsona połączenie tych cech, czyli ciągłości i niejednorodności 
nie jest problemem33. Problemy, które uwidoczniły się w trakcie niniejszych 

29 Tamże, s. 50.
30 G. Deleuze, Kino, s. 307.
31 Tamże, s. 308.
32 G. Deleuze, Bergsonizm, tłum. P. Mrówczyński, Wydawnictwo KR, Warszawa 1999, s. 31.
33 Tamże.



175

Deleuze, slow cinema i trwanie, czyli dokąd prowadzi nas obraz

rozważań zdają się możliwe do rozwiązania, dzięki odwołaniu się do autora 
Materii i pamięci. Przypomnijmy chociażby wątpliwości, które przed chwilą 
odkrywaliśmy – wielość zwinięta w pojedynczy kadr. Czyż filozofia Bergsona 
nie otwiera możliwości zmierzenia się z takim problemem? Wydaje się, że wy-
mykanie się teraźniejszości bądź też to, co francuski filozof określał za pomocą 
słynnej szekspirowskiej formuły – czasu, który wypadł ze swoich zawiasów (time 
out of joint) wymaga pewnego doprecyzowania. Otóż – podobnie jak Bergson 
– także Deleuze mówi o dwóch współistniejących koncepcjach czasu. Mamy 
tutaj na myśli Aiona i Chronosa u Deleuze’a oraz czas abstrakcyjny i rzeczywiste 
trwanie u autora Materii i pamięci. W Logice sensu francuski filozof tłumaczy 
to w następujący sposób: „mamy dwa czasy: na pierwszy z nich składają się 
wyłącznie szkatułkowe teraźniejszości, podczas gdy drugi bezustannie rozkłada 
się na rozpostartą przeszłość i przyszłość”34. W dużym uproszczeniu Chronos 
byłby więc przedstawiony jako czas jednowymiarowy – linearny, Aion zaś jako 
coś wielowymiarowego, wymykającego się teraźniejszości. Kiedy mówimy 
o czasie, który wypadł z ram, to myślimy właśnie o tym drugim rodzaju czasu. 
Ramy bądź też zawiasy rozumiemy zaś jako ramy czasu linearnego. Poprzez tę 
optykę możemy stwierdzić, iż kryształ czasu jest czymś, co nosi w sobie zdolność 
do wyrywania czasu z dotychczasowych ram. Należy przypomnieć również, że 
obiegi pamięci zostają przez Bergsona przedstawione graficznie. Schemat ten 
ma postać stożka, którego wierzchołek bezpośrednio przylega do teraźniejszości, 
którą – co warto zaznaczyć – przedstawiono jako pewną płaszczyznę, natomiast 
ramiona stożka rozszerzają się w stronę coraz rozleglejszych obiegów pamięci. 
Potraktujmy więc teraźniejszość jako pewnego rodzaju powierzchnię, a kon-
kretniej kadr filmowy. Obserwujemy na ekranie przepływające obrazy, z których 
każdy stanowi właśnie płaszczyznę teraźniejszości, do której ściągnięta została 
pamięć. Jak stwierdza Deleuze „oto paradoksalne cechy czasu niechronologicz-
nego: preegzystencja przeszłości w ogóle, współistnienie wszystkich obszarów 
przeszłości, istnienie w najbardziej ściągniętym stopniu”35. Koncepcja, z którą 
mamy tutaj do czynienia, oparta jest więc na niechronologicznym pojęciu czasu 
i – co ważne – wykazuje związane z tym paradoksalne cechy.

Kadr jako płaszczyzna

Rozważania Deleuze’a wystawione są na ten sam zarzut, który był bodaj naj-
częściej kierowanym przeciw filozofii Henriego Bergsona. Mamy tutaj na myśli 
oskarżenia o irracjonalizm. Autor Kina wydaje się tego świadom. Jak pisał, chodzi 
o „eksperymentowanie, polegające na szukaniu po omacku, a projekt odwołuje 
się do środków niedających się zaakceptować mało racjonalnych i rozumnych. 
Są to środki pochodzące ze sfery snu, procesów patologicznych, doświadczeń 

34 G. Deleuze, Logika sensu, tłum. G. Wilczyński, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011, 
s. 96.

35 G. Deleuze, Kino, s. 323.
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ezoterycznych, upojenia lub ekscesu”36. W koncepcji francuskiego filozofa chodzi 
przede wszystkim o ruch myśli, ten zaś nie poddaje się ograniczeniom – „my-
ślenie to poruszanie się po czarodziejskiej linii”37. Oba powyższe cytaty padają 
w kontekście płaszczyzny immamencji, co świadomie pominęliśmy. Pojęcie to jest 
jednym z najważniejszych myśli francuskiego filozofa, ale jednocześnie jest nie-
zwykle skomplikowane, co więcej Deleuze chciałby, ażeby nie było ono pojęciem 
jako takim. Dlaczego jednak poruszamy ten wątek w kontekście slow cinema 
bądź też kina w ogóle? Wielokrotnie w toku niniejszych rozważań stwierdzali-
śmy, że obraz filmowy można traktować jako pewną powierzchnię – zarówno 
w sensie literalnym (ekran w kinie to powierzchnia), jak i tym proponowanym 
w Logice sensu i  innych pismach Deleuze’a (powierzchnia jako zwinięcie). 
Slow cinema silnie utwierdza nas w przekonaniu o sprowadzeniu czegoś do 
powierzchni. Jak już zauważaliśmy, Deleuze stara się nauczyć nas widzieć na 
nowo. Według Bergsona zaś obraz jest czymś pierwotnym. Stąd można wysnuć 
wniosek, że zwrot ku obrazowi, jaki zdaje się następować w filozofii Deleuze’a, 
jest jednocześnie postulatem zwrotu ku czemuś bardziej pierwotnemu. Warto 
zwrócić uwagę, że w bardzo podobnych kategoriach, w tym wypadku jako coś 
przedfilozoficznego, ujmowana jest płaszczyzna immamencji.

Powierzchnia bądź też płaszczyzna jest czymś, co niejako przecina chaos. 
Deleuze ujmuje ją także jako pewnego rodzaju sito, poprzez które przepływają 
intensywności, co ma być poniekąd odpowiedzią filozofa na zarzuty o irracjo-
nalność. Jak stwierdza, „jeżeli Logos nazwiemy taką płaszczyzną-sitem, to od 
zwykłego rozumu dzieli go wielka odległość (gdy na przykład mówi się, że 
świat jest racjonalny)”38. Powoli staje się jasne, że znajdujemy się na gruncie 
objawiającej się nam subiektywności. Powraca do nas pytanie, które Deleuze 
często zadaje – kto mówi w filozofii? Kto w ogóle mówi w tym wypadku? Przy-
wołajmy jeszcze jedno stwierdzenie Deleuze’a, „immamencja wzbudza w opinii 
publicznej instynktowne silne potępienie (…) Dlatego właśnie się nie myśli, 
nie stając się zarazem czymś innym, czymś co nie myśli, zwierzęciem, rośliną, 
molekułą, partykułą, które powracają w myśleniu i  je pobudzają”39. Deleuze 
poszukuje przemawiającej do nas immamencji, subiektywności, intensywności, 
niesprowadzonej do Tego Samego. Widzimy, że myślenie u Deleuze’a polega 
na stawaniu się kimś lub czymś innym, co rozumieć można między innymi jako 
otwartość na to, co Różne, pewien rodzaj empatii, dzięki której można spoj-
rzeć poza bądź też poprzez powierzchnię. Przywołajmy Bergsonowską tezę, 
która staje się poniekąd mottem dla Deleuze’a, „na początku wszystko musi 
się ukrywać”40. Jak w kontekście tego zdania traktować konstatację z Co to 
jest filozofia? – „możliwe, że pierwsi filozofowie, oddziaływali jeszcze niczym 
kapłani lub nawet królowie. Nałożyli na siebie maskę mędrca, stąd też pytanie 
Nietzschego: jakże filozofia w swoich początkach miałaby się nie maskować? 

36 G. Deleuze, F. Guattari, Co to jest filozofia?, tłum. P. Pieniążek, Wydawnictwo słowo/obraz 
terytoria, Gdańsk 2000, s. 50.

37 Tamże.
38 Tamże, s. 52.
39 Tamże. s. 50-51.
40 G. Deleuze, Kino, s. 11.
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Czy zawsze będzie musiała się maskować?”41. Czyż nie jest to, to samo pytanie, 
które zadawał autor Materii i Pamięci? Czy zrozumieć myślenie Deleuze’a to 
nie poniekąd zrozumieć, jak w jego tekstach Bergson staje się Nietzschem? 
Czy rozumienie nie polega ostatecznie na stawaniu się innym? Czy nie na tym 
polega kino?

Drżąca powierzchnia

Slow cinema stało się tematem niniejszych rozważań z kilku powodów. Jednym 
z nich jest to, że poprzez swoje „spowolnienie” prowokuje nas do namysłu nad 
obrazem. Innym zaś jest swoiste napięcie, które odczuwamy w kluczowych 
scenach. Przeczuwamy obecność czegoś z innego porządku. Ciekawe są słowa 
Deleuze’a, które padają wprawdzie w kontekście malarstwa abstrakcyjnego, ale 
wydają się dobrze opisywać także sytuację, o której tutaj mówimy:

jednoznaczna powierzchnia drga, kurczy się, pęka, ponieważ jest nośnikiem niewyraźnie po-
strzegalnych sił (…) to ono (malarstwo abstrakcyjne) dokonało rzeczy następującej: przywołało 
siły, zapełniło powierzchnię siłami, która ona za sobą niesie, ukazało niewidzialne siły w nich 
samych – wzniosło figury wyglądające jak geometryczne, ale będące już tylko siłami: siłą gra-
witacji, ciężkości, obrotu, wiru, wybuchu, ekspansji, kiełkowania, czasu42.

Czyż nie do podobnego statusu obrazu w kinie doprowadziło slow cinema? 
Coś zostaje ściągnięte do punktu teraźniejszości, powierzchnia zdaje się drgać 
pod naporem zwiniętych doń intensywności. W Proust i znaki Deleuze postu-
lował uwrażliwienie się na znaki i konieczność ich odczytywania43. W Krytyce 
i klinice możemy z kolei odnaleźć postulat, który filozof zaczerpuje od Samuela 
Becketta – „wydrążyć dziury w mowie, aby widzieć bądź słyszeć to, co jest 
poza nią ukryte”44. Oba te postulaty być może są fragmentem tej samej tezy, 
wyartykułowanej jednak w inny sposób. Oba także odnoszą się do literatury, 
jednak w równym stopniu możemy odnieść je do kina. Samo robienie dziur 
pojawia się także w Kinie. Deleuze pisał bowiem, że trzeba poniekąd porobić 
dziury w obrazie, aby odnaleźć to, co z niego usunięto, aby uczynić go inte-
resującym45. Kadr filmowy potraktowany przez nas jak powierzchnia sytuuje 
się na swoistym przecięciu, granicy, za którą płyną czyste intensywności. To na 
nie Deleuze chce nas uwrażliwić, to je można dostrzegać w obrazie filmowym.

Świat

Slow cinema jawi nam się jako szczególny nurt w kinematografii, nurt, w którym 
znaczącą rolę odgrywa kryształ czasu. Bez wątpienia możemy w kontekście slow 

41 G. Deleuze, F. Guattari, Co to jest…, s. 51-52.
42 Tamże, s. 201.
43 G. Deleuze, Proust…, s. 11.
44 Tenże, Krytyka i klinika, tłum. B. Banasiak, P. Pieniążek, Wydawnictwo Officyna, Łódź 2016, s. 3.
45 G. Deleuze, Kino, s. 248.
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cinema mówić także o doprowadzeniu sfery nierozróżnialności do swoistego 
ekstremum. Obraz, proponowany przez slow cinema, możemy poniekąd uznać 
za paradoksalny. Jest on nad wyraz ekstensywny, jednak przewrotnie poprzez 
swoją ekstensywność staje się nad wyraz intensywny. Deleuze przywoływał 
formułę Paula Valéry'ego – „skóra jest tym, co najgłębsze”46 i stwierdzał „może 
wydarzenie sięga głębiej, dlatego że dzieje się na powierzchni?”47. Czyż nie jest 
tak samo ze slow cinema? Realizuje ono to, co Eisenstein nazywał „poszukiwa-
niem najbardziej zwięzłego języka do wyrażania pojęć abstrakcyjnych”48. W slow 
cinema doświadczamy niemożności rozpoznania. Nie tyle nie wiemy, czy mamy 
do czynienia ze snem, wspomnieniem czy fantazmatem, ale nie wiemy już 
nawet, kto śni. Jako znaczący trop możemy uznać zdanie, od którego Deleuze 
rozpoczyna swoje rozważania poświęcone kryształowi czasu – „kino nie tylko 
przedstawia obrazy, ale spowija je światem”49. Obraz filmowy i powierzchnia 
spowite są światem, którego poprzez kino bądź też w ogóle poprzez sztukę 
możemy doświadczyć. Deleuze przywołuje metaforę zaczerpniętą od Jean 
Renoira – dwóch stanów skupienia wody: zamarzniętej jako szklana szybka 
lub płaskie zwierciadło oraz wody płynącej jako głęboki kryształ50. W bodaj 
najbardziej klarowny sposób dowiadujemy się dzięki niej, o tym, jak Deleuze 
postrzega obraz filmowy. Chodzi o widzenie poprzez taflę czy lustro. Dlatego 
też jako tak ważne jawią się Deleuzowi pęknięcia, pisze nawet, że

wszystkie hałaśliwe zdarzenia zachodzą na brzegu pęknięcia i nie byłoby niczym bez niego, 
pęknięcie zaś podąża swoją cichą ścieżką, zmienia kierunek, szukając linii najmniejszego oporu, 
i rozsnuwa bezustannie swoją sieć wyłącznie pod wpływem tego, co się zdarza. Aż do momentu, 
w którym cisza i hałas ściśle się ze sobą splotą, scalą, w trzasku i rozpadzie ostatecznego koń-
ca, który oznacza, że cała gra pęknięcia wcieliła się w głębi ciała, podczas gdy praca wnętrza 
i zewnętrza rozsadziła jego brzegi51.

Deleuze natrafia na problem – jak możemy wniknąć do świata kogoś innego 
– jak rozprawiać o szaleństwie Nietzschego – samemu nie stając się po trochu 
szaleńcem? Bądź też inaczej – „jak utrzymać się na powierzchni, nie pozostając 
na brzegu. Jak uratować się, ocalając jednocześnie powierzchnię, wraz z całą jej 
organizacją, w tym także językiem i życiem?”52. Odpowiedź na to pytanie wydaje 
się zbyt trudna, o ile w ogóle jest możliwa. Wyłaniają się jednak pewne tropy, 
które mogą wiele powiedzieć nam o slow cinema. Po pierwsze powierzchnię 
należy poddawać ostrzałowi53, po drugie być może kino Deleuze’a polega na 
stawaniu się.

46 Tenże, Logika sensu, s. 27.
47 Tamże.
48 S. Eisenstein, Wybór pism, tłum. L. Hochberg, Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe, Warszawa 

1959, s. 308.
49 G. Deleuze, Kino, s. 295.
50 Tamże, s. 313.
51 G. Deleuze, Logika sensu, s. 211.
52 Tamże, s. 215.
53 Tamże, s. 220.
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Twarz i krajobraz

Przywołajmy różnicę pomiędzy twarzą a krajobrazem, na którą Deleuze zwra-
ca uwagę w Mille plateaux. Francuski filozof pisał tam, że „korelatem twarzy 
mającym ogromne znaczenie jest krajobraz, będący nie tylko środowiskiem, 
lecz także zdeterytorializowanym światem”54. Twarz i krajobraz nie są ostrymi 
opozycjami, lecz korelatami wykazującymi pomiędzy sobą szereg zależności. 
Według Deleuze’a w kinie „zbliżenie twarzy traktowane jest jako pewien 
krajobraz; w ten sposób się wręcz określa: czarna dziura i biała ściana, ekran 
i kamery”55. Nie chodzi o to, by wskazać sztywne warunki, na zasadzie których 
obraz filmowy traktuje twarz jak krajobraz. Istotne jest natomiast to, co Deleuze 
pisze w kontekście twarzy potraktowanej jako krajobraz:

brak oblicza, które nie oblekałoby jakiegoś nieznanego, niezbadanego jeszcze krajobrazu, brak 
krajobrazu, który nie wypełniałby się ukochaną czy wymarzoną twarzą, który nie wywoływałby 
jakiegoś przyszłego czy przeszłego oblicza. Jaka twarz nie przywołuje zlepionych przez siebie 
krajobrazów, morza i gór, jaki pejzaż nie przywołuje dopełniającej go twarzy, przydającej mu 
nieoczekiwanego dopełnienia w postaci swych rysów i zarysów?56.

Zwróćmy uwagę, iż w Kinie występują inne elementy będące dla siebie korela-
tami. Mamy tutaj na myśli martwe natury oraz puste przestrzenie. Filozof wiąże 
pustą przestrzeń z brakiem treści lub elementów, martwą zaś naturę wręcz 
przeciwnie – określa obecność przedmiotów. Sam problem wydaje się analo-
gicznym do problemu twarzy i krajobrazu, gdzie twarz można by porównać do 
martwej natury, krajobraz zaś do pustej przestrzeni. Co ważne pusta przestrzeń 
pojawia się przy analizie kina Yasujirō Ozu, które w wyjątkowy sposób wyróż-
nia codzienność i bezruch oraz zastępuje zdolność podejmowania działań, co 
z kolei według Rafała Syski prowadzi do kontemplowania samego trwania57. 
To ważny wątek, slow cinema wyróżnia bowiem codzienność w największym 
stopniu, możemy też powiedzieć, że swoje znaczenie zawdzięcza ono pewnego 
rodzaju brakowi, który obserwujemy na ekranie.

Do czego prowadzi rozróżnienie na twarz i krajobraz? Według Deleu-
ze’a „twarz nie jest czymś uniwersalnym”58. Twarz zostaje pochwycona spo-
łecznie, zostaje sprowadzona do Tego Samego. Jak twierdzi – „niezależnie od 
nadawanych jej treści, maszyna będzie przystępować do budowy jednostki twa-
rzowej, elementarnej twarzy w jedno-jednoznacznej relacji z inną: to mężczyzna 
lub kobieta, bogacz lub biedak, dorosły lub dziecko, przywódca lub poddany, 
jakiś x lub jakiś y”59. Mówiąc inaczej, twarz zaczęła służyć do kategoryzowania, 
„w twarz się raczej wślizguje, niż się ją posiada”60, zupełnie tak samo jak role 
społeczne. Twarz, o której mówi Deleuze, niczego już przed nami nie otwiera, 
nie jest oknem na świat, wręcz przeciwnie zamyka przed nami pewien świat, 

54 G. Deleuze, F. Guattari, Tysiąc plateau, tłum. b. d., Fundacja Bęc Zmiana, Warszawa 2016, s. 207.
55 Tamże.
56 Tamże.
57 R. Syska, Filmowy neomodernizm, Wydawnictwo Avalon, Kraków 2014, s. 69.
58 G. Deleuze, Tysiąc…, s. 213.
59 Tamże.
60 Tamże.
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zamyka na to, co różne. Twarz staje się kalką, potworną maską. Obraz filmowy 
traktuje zaś twarz jako krajobraz, jak świat lub wielość. Twarz w filmie to coś 
przedtwarzowego, twarz niepochwycona. Ujrzeć w twarzy krajobraz to zjawisko 
kinematograficzne.

Powierzchnia i głębia a slow cinema

Wiele powiedzieliśmy o powierzchni w slow cinema oraz krysztale, poprzez który 
widzimy rozbłyski życia. Zestawmy powyższe tezy ze słynnym rozróżnieniem 
autora Materii i Pamięci na jaźń powierzchowną oraz jaźń głęboką. Zestawienie 
takie tłumaczy w dużym stopniu pogląd Deleuze’a na twarz, ale także przybliża 
nam prawdziwą stawkę Kina oraz slow cinema. Bergson twierdził, że jaźń głęboka 
to rdzeń naszej osobowości, jaźń powierzchowna zaś jest bezosobową częścią 
osoby. W takim rozróżnieniu jaźń powierzchowna jest odpowiedzialna za skutki 
praktyczne, służy przetrwaniu, do jaźni głębokiej często zaś nie docieramy, nie 
służy ona bowiem temu, co przed chwilą nazwaliśmy skutkami praktycznymi.

Jak pisze Leszek Kołakowski „stąd też wszystkie przejawy świadomości, na-
sze wrażenia, emocje i idee ujawniają dwie strony: jedna jest jasna, precyzyjna 
i bezosobowa; druga jest zmącona, nieskończenie ruchoma i niewyrażalna, jako 
że język nie może jej uchwycić, bez unieruchomienia własnej ruchomości”61. 
Tym samym trafiamy w samo centrum problemu, który Deleuze zarysowuje 
przecież na początku Kina – złudzenie fałszywego ruchu, odtwarzanie go za 
pomocą nieruchomych odcinków. Kino jawi nam się – co staraliśmy się pokazać 
przez całe niniejsze rozważania – jako to, które dociera do intensywności, do 
tego, co nieskończenie ruchome, do życia. Skłonnością naszego umysłu jest 
unieruchamiane – popęd mumifikacji – nie możemy znieść tego, co nam się 
wymyka. Kino zdaje się działać wbrew tej skłonności. W Co to jest filozofia? 
Deleuze pisał o „usunięciu ram, dekadrowaniu, które przebiega przez terytorium 
tylko po to, ażeby otworzyć je na świat (…) obraz przenika moc usuwania ram, 
otwierająca się na nieskończone pole siły”62. Obraz filmowy, twarz filmowa 
potraktowane jak krajobraz mają zdolność otwierania przed nami pewne-
go świata. Postrzeganie twarzy jak krajobrazu nie jest naszym pierwotnym 
odruchem. Slow cinema jednak nam to umożliwia. Daniela Angelucci pisze 
o „byciu-pamięci, świecie-pamięci, czystej wirtualności, w którą się wdzieramy 
i w której zatracamy siebie”63. Mówiąc inaczej, widzenie, o którym mówiliśmy 
na samym początku, widzenie na nowo, wymaga po trochu stawania się 
innym. Jak pisze Deleuze, „nie jesteśmy w świecie, raczej stajemy się wraz ze 
światem, stajemy się poprzez kontemplowanie go. Wszystko jest widzeniem, 
stawaniem się. Stawaniem się uniwersum. Stawaniem się zwierzęciem, rośliną, 
molekułą, stawanie się zerem”64. Udzielić komuś swojego świata to stać się dla 
niego krajobrazem. Kino, do którego zaprasza nas Gilles Deleuze, to kino czasu, 

61 L. Kołakowski, Bergson, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997, s. 33.
62 G. Deleuze, Co to jest…, s. 207.
63 D. Angelucci, dz. cyt., s. 329.
64 G. Deleuze, Co to jest…, s. 187.
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kino trwania – wymykania się teraźniejszości. To także zaproszenie do innego 
świata. Dlatego też nie wystarczy pytać, czym jest slow cinema bądź też czym 
jest obraz filmowy. Nie wystarczy także pytać w duchu deleuzjańskim – jak to 
działa? Należy raczej zapytać, jak daleko może nas zaprowadzić.

Przykładowa filmografia slow cinema

1. Szatańskie Tango, 1994, reż. Béla Tarr
2. Harmonie Werckmeistera, 2000, reż. Béla Tarr
3. Jeanne Dielman, 1975, reż. Chantal Akerman
4. Spotkania Anny, 1978, reż. Chantal Akerman
5. Melancholia, 2008, reż. Lav Diaz
6. Podróż na Cyterę, 1984, reż. Theodoros Angelopoulos
7. Pszczelarz, 1986, reż. Theodoros Angelopoulos
8. Dziura, 1988, reż. Tsai Ming-Liang
9. Niech żyje miłość, 1994, reż. Tsai Ming-Liang
10. Rosyjska arka, 2002, reż. Aleksandr Sokurov
11. Pewnego razu w Anatolii, 2011, reż. Nuri Bilge Ceylan
12. Zimowy sen, 2014, reż. Nuri Bilge Ceylan
13. Smak wiśni, 1997, reż. Abas Kiarostami
14. Powrót, 2002, reż. Andriej Zwiagincew
15. Wygnanie, 2007, reż. Andriej Zwiagincew
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