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Abstract

Approaching the aesthetics of immersion

The paper is an attempt at outlining the field of research illustrating the change in 
modern theoreticians’ approach to the problems which were the driving force behind 
the discussion of postmodernism, including aestheticization and its effects. The work 
is focused on the aesthetical experience treated as a seismograph of changes occurring 
in culture. Its special case is the aesthetical experience in spaces blurring the bounds 
of reality and fiction. The pessimistic vision of Jean Baudrillard is contrasted with the 
concept of the aesthetics of immersion, inspired by the views of German researcher 
Laura Bieger. The author analyses new forms of aesthetical experience on the example 
of architecture, mainly that of Las Vegas. The aesthetics of immersion is a proposal of 
aesthetics’ bolder entrance into the field of research of new spaces using classical cat-
egories of philosophical aesthetics adjusted for this purpose.

Słowa kluczowe: estetyka immersji, doświadczenie estetyczne, realność, wirtu-
alność, fikcja, architektura
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Rozległy wachlarz ujęć problematyki doświadczenia w publikacjach z ostatnich 
lat potwierdza, że zainteresowanie badaczy tą kategorią nie maleje, mimo iż 
co jakiś czas ogłaszane jest wyczerpanie jej potencjału badawczego. Doświad-
czenie jest uniwersalnym problemem nowoczesności i coraz to nowe jego 
postaci i aspekty stają się przedmiotem badań. Ogniwem spajającym „wariacje 
na uniwersalny temat” – by użyć formuły z klasycznej pracy Martina Jaya – bar-
dzo często jest doświadczenie estetyczne. Wybór doświadczenia estetycznego 
jako „sejsmografu” zachodzących zmian pokazuje, że właśnie w nim znajdują 
odzwierciedlenie napięcia konstytutywne dla kultury1. Nowoczesne doświad-
czenie estetyczne ma radykalnie pluralistyczny charakter, co odpowiada 

1 Por. Między integracją i rozproszeniem. Doświadczenie estetyczne w kontekstach nowoczesności, 
red. I. Lorenc, M. Rychter, M. Salwa, Wydawnictwa UW, Warszawa 2018.
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aporetycznemu charakterowi nowoczesnej kultury. Potraktowanie doświadczenia 
estetycznego jako reprezentanta dla ogólnie pojętego doświadczenia nowo-
czesności i podejmowane przez badaczy próby uczynienia zeń klucza do zro-
zumienia przemian nowoczesnej i ponowoczesnej kultury potwierdza żywotność 
podstawowych zagadnień estetyki filozoficznej. Wielość postaci doświadczeń 
estetycznych nadaje kategorii doświadczenia znaczeniową nośność i otwartość, 
co sprzyja przekraczaniu sporów terminologicznych i historycznych na rzecz 
analizy obecnego stanu „ducha nowoczesności”. Warto w tym miejscu zauwa-
żyć, że od początku dyskusji postmodernistycznej nasila się proces odchodzenia 
od opisu zmian w kulturze przy pomocy pojęć chronologicznych i kategorii, 
które pozwoliłyby w sposób całościowy oddać charakter nowej epoki. Kwestio-
nowane są nie tylko poszczególne narzędzia badawcze, lecz także w ogóle 
możliwość takiej wizji historii, która byłaby w stanie opisywać większe całości. 
Dobitnie to pokazała dyskusja na temat granic i cech dystynktywnych nowo-
czesności, w trakcie której postmodernizm raz był definiowany jako jej późna 
faza, a raz wyraźnie jej przeciwstawiany. W sporze między Jürgenem Haberma-
sem a Jean-François Lyotardem ujawniły się różnice w stosunku do oświecenio-
wego rozumu i w ogóle myślenia w ramach tzw. wielkich narracji. Nadawały 
one ton i przesądziły o dużym zróżnicowaniu debaty o nowoczesności. To 
wówczas, na przełomie lat 70. i 80. XX w., Lyotard uznał, że postmodernizm 
nie jest nową epoką, ale „stanem ducha” wynikającym z rezygnacji z poszuki-
wania całości. Rozpoznawanie rzeczywistości raczej w kategoriach odczuć 
i powszechnych intuicji niż przy pomocy pojęciowej racjonalizacji charaktery-
styczne jest dla epok przejściowych, których znakiem wyróżniającym w nauce 
jest stan wyczerpywania się paradygmatów poznawczych. Patrząc z perspektywy 
długiego trwania, można by więc powiedzieć, że problemy trapiące naszą epokę 
nie są niczym wyjątkowym, a nawet jeśli tak by było, to znajdujemy się w samym 
środku dziejącej się teraźniejszości i skalę zmian będzie można ocenić dopiero 
za jakiś czas. Wprawdzie dziś akcenty są inaczej rozłożone niż w trakcie zażar-
tych sporów o postmodernizm, to – podobnie jak 40 lat temu – uczeni zgodnie 
przyznają, że zmiany w obszarze kultury współczesnej przekraczają swoim 
zasięgiem problemy dawnych „filozofii ducha”. O ile wcześniej koncentrowano 
się na ogólnych różnicach między wczesną a późną moderną, to obecnie do-
minuje namysł nad skutkami zachodzących zmian, w tym szczególnie nad 
efektami procesów medializacji w doświadczaniu rzeczywistości. W ocenie 
realnego wpływu na jednostki i wspólnoty procesów zapośredniczenia doświad-
czenia, fikcjonalizacji i odrealnienia rzeczywistości stanowiska są tak samo 
zróżnicowane jak niegdyś w sporach o ich genezę. Przykładem może być idea 
wspólnot wyobrażonych, opierających się na wspólnocie afektu jako podstawie 
więzi społecznych. Wyprowadzana z koncepcji Michela Maffesolego uznawana 
była za uniwersalny niemal model plemiennych wspólnot ponowoczesnych. 
Natomiast jej recepcja również wśród estetyków odwołujących się do wspólnoty 
smaku pokazuje, że obecnie ma ona tyluż zwolenników, co krytyków. Kontekst 
estetyczny przemian w kulturze pojawia się wszędzie tam, gdzie mowa jest 
o pluralizmie języków, sposobów myślenia, o zjawiskach fragmentaryzacji świata. 
Refleksji współczesnej nie towarzyszy już ton ożywienia i nie jest tak wyraźna 
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polaryzacja stanowisk od optymizmu do poczucia zagrożenia, jak to było na 
początku postmodernistycznej dyskusji. Podaje się w wątpliwość, czy powszech-
nie dostrzeganą i niekwestionowalną estetyzację rzeczywistości można uznać, 
tak jak tego chciał Pierre Bourdieu, za pochodną uprzednio już ustanowionych 
granic. Niemiecki badacz Michael Parzer wprost nazywa teorię smaku Bourdieu 
przestarzałą, bazującą na obserwacji społeczeństwa francuskiego lat 70. XX 
wieku2. Ogranicza się ona, jego zdaniem, do diagnozy społecznej dystynkcji 
smaku estetycznego, lecz nie wyprowadza wniosków z procesu zacierania się 
granic między kulturą wysoką i popularną. Na podstawie wyników badań, 
głównie amerykańskich socjologów (Richard Peterson i Albert Simkus), doty-
czących smaku muzycznego Parzer pokazuje, że związek między wyższą pozycją 
społeczną i elitarnym smakiem utracił moc obowiązującą3. Koncepcje krytyczne 
wobec teorii o ugruntowaniu społecznym smaku i upodobań estetycznych nie 
tyle kwestionują znaczenie tego czynnika, ile wskazują na jego ograniczenia 
w wyjaśnianiu roli, jaką odgrywają dystynkcje estetyczne w społeczeństwach 
drugiej dekady XXI wieku. Autorzy współczesnych koncepcji zwracają uwagę 
na postępującą erozję estetycznych granic w obrębie kultury i na jej skutki 
w estetyce dnia codziennego. Wychodząc z podobnych założeń, polemiści 
Bourdieu akcentują w większym stopniu potrzebę uwzględnienia indywidual-
nego procesu budowania tożsamości. Za głównego oponenta Bourdieu i zarazem 
autora nowego spojrzenia na związek między smakiem i społeczną nierównością 
w późnej nowoczesności uchodzi Gerhard Schulze, propagator idei „społeczeń-
stwa przygody”4. Do jego poglądów odnosi się także cytowany wyżej Parzer. 
Z powodów oczywistych odnotowuję jedynie zmiany w stosunku do niedawno 
jeszcze bardzo popularnych koncepcji. W zarysowaniu tła rozważań odwołuję 
się do mniej znanych koncepcji z obszaru estetyki i teorii kultury kręgu niemiec-
kojęzycznego głównie z tego powodu, że problematyką i metodologią wpisują 
się one w ton interdyscyplinarnego „ducha debaty” na temat doświadczenia 
nowoczesności. Przywołane tu okazjonalnie koncepcje Parzera, Schulzego czy 
dalej poglądy Laury Bieger, mogą uzupełnić nowoczesne studia pragmatyczne 
i postfenomenologiczne. Wprawdzie ich problematyka wydaje się współbieżna 
z już istniejącymi opracowaniami, to wyróżnia je ambicja ujęcia całościowego, 
którego podstawą ma być zwrot ku kategorii doświadczenia świata jako do-
świadczenia estetycznego, pojmowanego jednakże inaczej niż w estetyce 
pragmatycznej Richarda Shustermana czy w nowej fenomenologii francuskiej 
rozwijającej myśl Maurice’a Merleau-Ponty’ego. Nawiązanie i próby nadawania 
nowych znaczeń klasycznym kategoriom smaku, doświadczenia, przeżycia 
i wartości może uczynić te koncepcje atrakcyjnym polem badań współczesnej 
estetyki filozoficznej. Poza próbami ożywienia dawnych kategorii estetycznych, 
rysem charakterystycznym koncepcji zgłębiających naturę doświadczeń este-
tycznych w środowisku objętym procesami fikcjonalizacji i symulacji jest bogaty 

2 M. Parzer, Das Ende der ästhetischen Intoleranz? Musikgeschmack und symbolische Gewalt in der 
Gegenwartsgesellschaft, [w:] LiTheS. Zeitschrift für Literatur- und Theatersoziologie 8 (2015), Nr. 12: 
Symbolische Herrschaft, s. 47, http://lithes.uni-graz.at/lithes/15_12.html [dostęp: 20.07.2019].

3 Tamże, s. 56.
4 G. Schulze, Die Erlebnisgesellschaft. Kultursoziologie der Moderne, Frankfurt am Main, New York, 

Campus 1992 .
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materiał empiryczny. W trakcie rozważań na temat sposobów doświadczenia 
rzeczywistości wirtualnej, czy ogólnie percepcji hybrydycznych przestrzeni, 
konstruowanych przy współudziale nowych mediów, badacze w pierwszym 
rzędzie odwołują się do sztuki i jej percepcji, niejako wbrew ideom zaniku jej 
znaczenia w estetyzowanej rzeczywistości5. Jednym z głównych zadań niniejszej 
publikacji jest próba zarysowania pola badań, które pozwoliłoby odpowiedzieć 
na pytanie, jak zmienił się stosunek współczesnych teoretyków do problemów, 
które były kołem napędowym dyskusji o ponowoczesności, postmodernistycznej 
sztuce, estetyzacji i  jej skutkach. Temat jest bardzo szeroki, myślę jednak, że 
naświetlenie nawet niektórych z wiodących problemów może przybliżyć różnice 
w ocenie epoki w miarę upływu czasu. Wyjście w rozważaniach od klasycznych 
kategorii estetycznych poszerza debatę o wymiar filozoficzny, jaki niewątpliwie 
posiada poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, na ile w ogóle estetyczne do-
świadczenie rzeczywistości można traktować jako probierz zmian w doświad-
czaniu świata w ogóle. W klimacie performatywności we współczesnej nauce 
trudno jednakże uciec od refleksji, czy dyskurs na temat estetycznego doświad-
czenia rzeczywistości nie tyle jest symptomem zachodzących zmian, ile raczej 
ich projektem i ma w tym sensie charakter perswazyjny. Jak na tle interdyscy-
plinarnych analiz współczesnej kultury, podmiotu doświadczającego, procesów 
percepcji przedstawiają się obecnie kontrowersje estetyki współczesnej w sto-
sunku do procesów opisanych przez Bohdana Dziemidoka jako „deestetyzacja 
sztuki i estetyzacja życia codziennego”6?

Jeszcze 20 lat temu można było powiedzieć za Jeanem Baudrillardem, że 
„Szczęśliwe były czasy, w których symulakr był jeszcze tym, czym był, grą na 
granicy rzeczywistości i jej zniknięcia, z zachowaniem wszystkich odcieni sztuki 
znikania”7. Pytanie, co ze sztuką i co z rzeczywistością było troską estetyków 
i towarzyszyło gorączkowym poszukiwaniem artystów. Ten stan, nazwany 
celnie przez Baudrillarda „fazą heroiczną”, należy już do przeszłości. Ogła-
szając kres złudzenia estetycznego, zmierzch znaku, upadek metafory, utratę 
dystansu estetycznego, francuski myśliciel wyprowadza z tego faktu wręcz 
apokaliptyczną wizję Rzeczywistości Integralnej. Jej widomym symptomem 
jest wirtualność, którą cechuje „pogrążenie się, immanencja, bezpośredniość 
i natychmiastowość”8. Osiągnięcie tego typu doświadczenia rzeczywistości jest 
według Baudrillarda utopią, lecz niezwykle groźną utopią. Zagrożenie dostrze-
ga Baudrillard w wizjonerskich projektach, które niebezpiecznie zbliżają się do 
granicy przejścia od wirtualnych do realnych i małymi krokami dokonują zmian 
w myśleniu o tym, co ludzkie i nieludzkie, realne i nierealne. Sztuka ma swój 
udział w tym procesie. „W odróżnieniu od fotografii, kina i malarstwa, obraz 

5 Jednym z doświadczeń, które mogłoby posłużyć jako model zachodzących zmian, jest estetyczne 
doświadczenie przeszłości, którego charakter zmienił się pod wpływem nowych technologii rekonstrukcji 
i konstrukcji przestrzeni nawiązujących do minionych czasów. Por. T. Pękala, Estetyczne konteksty do-
świadczenia przeszłości, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2013. 

6 B. Dziemidok, Główne kontrowersje estetyki współczesnej, Wydawnictwo Naukowe PWN, War-
szawa 2002, s. 301-311. 

7 J. Baudrillard, Pakt jasności. O inteligencji Zła, przeł. S. Królak, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 
2005, s . 57 . 

8 Tamże, s. 21.
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wideo, podobnie jak ekran komputera, wprowadza nas w swego rodzaju stan 
zanurzenia (podkr. autorki)”9. Podobnie „zanurzenie widza w przedstawieniu” 
kładzie kres złudzeniu estetycznemu, które należało do porządku oddzielenia. 
Niebezpieczeństwo nieodróżnialności wykracza poza sferę estetyczną i staje się 
problemem antropologicznym i metafizycznym. Estetyczny dystans i krytyczne 
spojrzenie giną w hiperwizualizacji, prowadząc do „całkowitego zanurzenia” 
w nieodróżnialnym od realnego świecie. Dokładnie mechanizm tego procesu 
opisał francuski myśliciel w powszechnie dziś znanej teorii symulakrów. Dla 
naszych rozważań interesujące są wnioski wprost odnoszące się do wrażliwości 
estetycznej, dlatego przytoczę dłuższy fragment w całości:

„Dziś wszystko skażone jest dwoistością, żadnego czystego i bezpośredniego pragnienia. [...]. 
W tym sensie sama nasza percepcja i nasza bezpośrednia wrażliwość na bodźce zmysłowe 
zrobiła się estetyczna. Wzrok, słuch, dotyk, wszystkie nasze zmysły stały się domeną estetyki, 
w najgorszym sensie tego słowa. Jakiekolwiek nowe widzenie rzeczy będzie możliwe jedynie 
pod warunkiem dekonstrukcji tego odbicia, wycofania tego przeciwprzeniesienia, które unie-
możliwia widzenie; dzięki temu świat zostałby zwrócony swemu zmysłowemu złudzeniu (które 
jest bezzwrotne i pozbawione odbicia)”10.

Tego typu estetyzacja pociąga za sobą zanik więzi społecznych i zaangażowania, 
bo „wobec czego możemy się czuć zobowiązani w wirtualnym wszechświecie?”11

Pytaniem Baudrillarda zakończmy przypomnienie apokaliptycznej wizji Rzeczy-
wistości Integralnej. W wystarczająco wymowny sposób oddaje ona nastrój, jaki 
towarzyszył debacie sprzed 20 lat. W drugiej części tekstu zaprezentuję koncep-
cję „estetyki immersji” inspirowaną koncepcją Laury Bieger, która podobnie do 
Baudrillarda, definiuje doświadczenie, ale wyprowadza zeń całkowicie odmienne 
wnioski. Zjawisko immersji, „zanurzenia” człowieka w rzeczywistości innej niż 
realna, łączone jest zazwyczaj z doświadczeniem przebywania w środowisku 
rzeczywistości elektronicznej. Baudrillarda niepokoił stan nieodróżnialności per-
cepcji zmysłowej w tak pojmowanym środowisku od doznań bezpośrednich12. 
W szerszym znaczeniu zjawisko immersji odnosi się do doświadczania przestrzeni 
kulturowej przy pomocy sieci internetowej, co prowadzi w efekcie do redefinicji 
kategorii przestrzeni i ma wpływ na procesy poznawcze. Powszechność kontak-
tów za pośrednictwem ekranu monitora w znaczący sposób zmieniła rozumienie 
więzi społecznych, przedefiniowała pojęcie wspólnoty i relacji interpersonalnych. 
Ten temat, którym z konieczności możemy zająć się tylko w odniesieniu do ka-
tegorii doświadczenia, jest jednym z wiodących przedmiotów badań w ramach 
nauk społecznych, humanistycznych, a także szczegółowych analiz w obrębie 
nauk empirycznych. W trzecim znaczeniu pojęcie immersyjności wykorzystywane 
jest w opisie sztuki: w wąskim sensie w kontekście elektronicznej sztuki inte-
raktywnej, w szerokim – w charakterystyce stałych właściwości sztuki. W tym 

9 Tamże, s. 62.
10 Tamże, s. 65.
11 Tamże, s. 73.
12 Problem, czy w ogóle jest możliwe doznanie bezpośrednie, wymagałby osobnej rozprawy. Na 

użytek niniejszej publikacji używam tej kategorii do opisu doświadczeń w rzeczywistości realnej w od-
różnieniu od rzeczywistości konstruowanej przy pomocy różnych mediów. W podobnym znaczeniu 
kategoria ta funkcjonuje u Baudrillarda, chociaż – jak próbuję pokazać w dalszej części tekstu – granice 
między typami doświadczeń w realnych i sztucznych środowiskach ulegają zatarciu.
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ostatnim znaczeniu immersyjność, pojmowaną jako doświadczenie wchłonięcia, 
zanurzenia w świat iluzji estetycznej, może być uznana za charakterystyczną 
cechę twórczości artystycznej w ogóle. Od najwcześniejszych przekazów stan 
podobny do „zanurzenia” jest zauważany w najdawniejszych świadectwach 
dotyczących odbioru sztuki, w których wiele miejsca poświęcono mechanizmom 
silnego oddziaływania sztuki na psychikę i emocje, czego przykładem może 
być chociażby teoria katharsis. Sugestywność iluzji i autentyczność przeżyć in-
trygowała już Platona i Arystotelesa i prowokowała filozofów do rozważań na 
temat statusu ontologicznego rzeczywistości artystycznej i jej relacji do świata 
realnego. Funkcja, jaką spełnia ów stan zanurzenia w iluzyjnej rzeczywistości, 
rodziła pytanie o autonomię sztuki i  jej związek z innymi dziedzinami życia 
człowieka. Są to wiodące tematy estetyki filozoficznej. Czym więc wyróżnia 
się stan „zanurzenia” w doświadczeniu estetycznym naszej epoki? Czy nadal 
potwierdza ciągłość sztuki? W jakim sensie immersyjność jest reprezentatywna 
dla doświadczenia nowoczesności w ogóle?

Niemiecka badaczka, znawczyni kultury amerykańskiej Laura Bieger okre-
śleniem „estetyka immersji” obejmuje zjawiska doświadczenia rzeczywistości 
w przestrzeniach, w których zacierają się granice między obrazem świata a nim 
samym. Przebywanie w tego typu przestrzeniach charakteryzuje się brakiem 
dystansu wobec przedmiotu przeżycia i tym samym pozwala na bezpośred-
nie „cielesne” jego doznawanie. „Estetyka immersji jest estetyką zanurzenia, 
zakładającą grę z rozpłynięciem się dystansu”13. Jest to estetyka przestrzeni, 
w których świat i obraz przenikają się wzajemnie i w które zanurzamy się bez 
intencji przekroczenia granicy między realnością i fikcją, a raczej wchodzimy 
w nie, ponieważ jesteśmy „zaproszeni”. Bieger, badając konkretne przestrzenie, 
nie podejmuje wątku warunków zaproszenia do wejścia w nową przestrzeń na 
kanwie tej pięknej metafory, którą w późnych latach swojej twórczości rozwinął 
w antropologicznej i etycznej koncepcji gościnności Jacques Derrida14. Metafo-
ryka gościnności i warunki, jakie nakłada zaproszenie na gospodarza i gościa, 
dałaby się, moim zdaniem, rozszerzyć na opisy wspólnotowych wyobrażeń 
nowych realności, o których pisze niemiecka autorka. Gra przenikania prze-
strzeni obrazu oraz przestrzeni realnego świata i „zwinięcie” dystansu wpisuje 
się w ontologiczne uwarunkowania dekonstruującej gry wnętrza i zewnętrza. 
Przestrzenią owej gry Laura Bieger uczyniła architekturę, inaczej niż większość 
teoretyków, którzy problem zmiany charakteru doświadczenia rzeczywistości 
wiążą z nowymi mediami. Wybór architektury jest tym bardziej interesujący, 
że jest ona sui generis sztuką przestrzeni, bardzo mocno związaną z pojęciem 
miejsca. Miejsce konkretne, rzeczywiste lub wyobrażone nadaje sens bardziej 
abstrakcyjnemu pojęciu przestrzeni. Niemiecka badaczka trafnie zauważy-
ła, że przedmiotem doświadczeń codziennych są takie właśnie przestrzenie, 
w których toczy się gra między konkretnością miejsca a towarzyszącymi mu 

13 L. Bieger, Ästhetik der Immersion. Raum-Erleben zwischen Welt und Bild. Las Vegas, Washington 
und die White City, transcript Verlag, Bielefeld 2007, s. 9 (przekład własny). 

14 J. Derrida, Step of Hospitality/No Hospitality, [w:] J. Derrida, A. Dufourmantelle, Of Hospitality, 
Stanford 2000, s. 79-81. Por. J. Derrida, Głos i fenomen, przeł. B. Banasiak, Wydawnictwo KR, Warszawa 
1997 .
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wyobrażeniami. W założeniu jej badania mają poszerzyć koncepcję przestrzeni 
heterotopii Michela Foucaulta. Przypomnijmy, że swoistą cechą tej przestrzeni 
była dla Foucaulta struktura sieci utkanej z miejsc takich, jak teatr, kościół, 
kino, etc., lecz przede wszystkim, właściwością takiej przestrzeni było połą-
czenie w jednym miejscu wielu przestrzeni i punktów należących do różnych 
porządków. Pojęcie heterotopii odnosiło się do przestrzeni zewnętrznej, która 
kreowała przestrzenie wyobrażone przez łączenie i konfrontowanie miejsc 
realnych i  ich mentalnych obrazów. Zarówno Foucault, jak i Henri Lefebvre, 
krytyk strukturalno-semiotycznej wykładni przestrzeni, poszukiwali przestrzeni 
mediacji między tym, co realne i tym, co wykreowane przez ludzką wyobraźnię, 
między tym, co naturalne i wirtualne. Laura Bieger nawiązuje do rozumienia 
przestrzeni heterotopii, które Lefebvre nazwał „przestrzenią przeżytą”, a która, 
jego zdaniem, jest zarazem konkretna, jak i abstrakcyjna15. „Takie przestrzenie 
wkraczają w nas, absorbują albo dystansują, nie tylko ogarniają nas, ale są 
w nas”16 – dopowiada Bieger. Przestrzeń przeżywana posiada wymiary w pewnym 
sensie wyobrażone, ponieważ jest „przestrzenią projekcji pośredniczącą między 
naszym światem wyobrażonym a światem, w którym umieszczone są przedmio-
ty postrzegane”17. Warto podkreślić, że o ile w myśli filozoficznej semiologów 
francuskich reprezentowanych przez Julię Kristevę, Jacques’a Derridę i Rolanda 
Barthes’a, a z drugiej strony jej krytyków, jak Lefebvre, punktem wyjścia była 
relacja między sferą myślową i fizyczną, o tyle w koncepcji Bieger nowością jest 
to, że bardziej interesuje ją wytworzona przestrzeń przeżycia. Można by powie-
dzieć, że celem jej badań nie jest dopisanie do teorii poprzedników kolejnego 
rozdziału o „wytwarzaniu przestrzeni”, a raczej charakterystyka doświadczania 
jej, zgłębianie warunków przebywania w przestrzeni jeszcze bardziej „innej” 
niż te, które opisywał Foucault18. Przykładami przestrzeni, które dobrze ilustrują 
działanie estetyki immersji, Bieger uczyniła Las Vegas, dzielnicę rządową w Wa-
szyngtonie i White City wzniesione na użytek Wystawy Kolumbijskiej w 1893 r. 
na brzegu Jeziora Michigan. Wszystkie te miejsca powstały w wyniku „produkcji 
przestrzeni” oferowanej jako przedmiot przeżycia. Nawiązując do Learning from 
Las Vegas Roberta Venturiego, Denise Scott Brown i Steve’a Izenoura, badaczka 
stara się dowieść, że postmodernistyczna strategia rozwoju symbolicznych form 
architektury fasady, ponadwymiarowego szyldu nie wyczerpuje kreacyjnego 
potencjału architektury Las Vegas19. 

Wyzywające fasady kasyn w Las Vegas, ogromne szyldy neonów wyzna-
czające drogę poruszającemu się samochodem obserwatorowi, zamierzone 
zacieranie granic między estetycznymi podziałami na sacrum i profanum – na 
to zwracał uwagę Venturi. Patrząc z perspektywy czasu można by powiedzieć, 
że była to przestrzeń opisywana z pozycji architekta, który czerpie przyjemność 
z projektowania i swobodnego sięgania do języka architektury, z aluzyjnego 

15 H. Lefebvre, The Production of Space, przeł. D. Nicholson-Smith, Oxford UK, Cambridge USA 
1991, s. 4-5. 

16 L. Bieger, dz. cyt., s. 10.
17 Tamże, s. 11. 
18 M. Foucault, Of Other Spaces, przeł. J. Miskowiec, „Diacritics” 1986.
19 Por. R. Venturi, D. Scott Brown, S. Izenour, Uczyć się od Las Vegas. Zapomniana symbolika formy 

architektonicznej, przeł. A. Porębska, Karakter, Kraków 2013. 
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nawiązywania zarówno do wielkich toposów, jak i do powielanych wielokroć 
symboli. Inkluzja i aluzja to hasła identyfikujące w mniemaniu Venturiego archi-
tekturę Las Vegas. Bieger słusznie domaga się reinterpretacji obrazu Las Vegas, 
twierdząc, że wiele się zmieniło od daty wydania książki Venturiego w 1972 roku. 
Z własnych doświadczeń skłonna byłabym zgodzić się z niemiecką badaczką, 
ale uznaję jednocześnie za nadal aktualne uwagi Venturiego na temat relacji 
między formami znakowania przestrzeni a ich funkcją symboliczną. W katego-
riach odczytywania przestrzeni nie przypomina już Las Vegas miasta-drogi na 
pustyni, chwilowej oazy niekończącego się spektaklu, w którym widz na chwilę 
staje się aktorem. Inicjowana estetycznie przez ówczesną architekturę chwilo-
wa zamiana ról równie szybko wywoływała silne doznania, jak i je wygaszała. 
Obecnie tekst architektoniczny Las Vegas jest tak gęsty, że – jak słusznie Bieger 
zauważa – nie znajdują tu zastosowania kategorie społeczeństwa spektaklu. 
Metamorfoza architektury ku architekturze tematycznej zmienia aluzję i cytat 
w realną projekcję określonego miejsca. „Paryż i Nowy Jork leżą w zasięgu 
wzroku, imperialny Rzym promienieje nowym blaskiem, Wenecja jest chronio-
na przed ustawicznie grożącym niebezpieczeństwem zatonięcia. To, co takie 
miejsce pozwala nam przeżyć jest fikcyjną realnością pozostającą przestrzen-
nie i czasowo w stanie niesłychanego skupienia”20. Ów stan hiperrealności 
nie pozostawia miejsca na dystans i wybór. Wchodzimy w przestrzeń, która 
jest zarazem symulowana i realna, co „prowadzi do estetycznej inscenizacji 
utraty dystansu i w ten sposób gra z uczuciem bezpośredniego doświadcze-
nia teraźniejszości”21. Mechanizmy tej gry są inne w przypadku monumen-
talnej architektury Waszyngtonu czy utopijnej wizji White City. Wytworzone 
przestrzenie stają się urealnionymi obrazami produkującymi kolejne obrazy 
i zacierają granice między przeżywającym i przedmiotem przeżycia. Bliskie 
intuicji Johna Deweya doświadczenie estetyczne opisuje formy doświadczenia 
rzeczywistości w przestrzeni heterotopii wzbogaconej o przestrzeń przeżycia. 
Próbując nadać bardziej ogólny, filozoficzny sens rozważaniom inspirowanym 
obrazami z analizowanej monografii, powiedziałabym, że architektura swoją 
konkretnością i fizyczną obecnością nie jest wyłącznie ciągle powtarzanym 
na nowo czytaniem świata ani też jego wy-obrażeniem łączącym w wiązki 
skojarzeń symbole, wspomnienia i klisze pamięci. Architektura wytwarzająca 
przestrzenie wykorzystujące immanentnie przysługujące jej funkcje kulturowe 
inicjuje bezpośrednie przeżycia nowego środowiska. Jak pamiętamy, Baudrillar-
da niepokoił podobny stan nieodróżnialności percepcji zmysłowej od doznań 
bezpośrednich w tak pojmowanym środowisku. Trudno jednak nie zauważyć, 
że przestrzenie, w których dochodzi do zanurzenia w realności, której status 
bytowy trudny jest do zdefiniowania w tradycyjnych ontologiach, stały się 
częścią współczesnego świata. Przykład amerykańskiej architektury miast kopii 
i utopii jest na tyle wymowny, że wyprowadza zjawisko immersji, „zanurzenia” 
człowieka w rzeczywistości innej niż realna z fazy przebywania w środowisku 
rzeczywistości elektronicznej. Architektura Las Vegas dokonuje „materialnej 

20 L. Bieger, dz. cyt., s. 11.
21 Tamże, s. 13. 
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retlanslacji (tłumaczenia wtórnego) elektronicznej przestrzenności obrazu”22. 
Wyimaginowana konstrukcja przestrzeni, zbudowana na zasadach powtórzenia 
obrazów nie odbiera im pierwotnej żywotności, immanentnej ekspresji, a tym 
samym umożliwia ich nowe przeżycie. Laura Bieger zdaje sobie sprawę z pokus, 
jakie rodzi polityka produkcji przestrzeni opartych na określonym obrazowaniu. 
Mimo to twierdzi, że ze względu na postępujące procesy zacierania granic 
między różnymi formami realności trudno odmówić tego typu hybrydycznym 
przestrzeniom swoistych właściwości, im tylko przynależnej witalności. Zwraca 
też uwagę na potrzebę rozszerzenia badań nad obrazem w kierunku wskazanym 
m.in. przez Wiliama Johna Tomasa Mitchella, amerykańskiego badacza kultury 
wizualnej. Koncepcji przestrzeni przeżycia bliższe niż badania semiotyczne 
i psychologiczne wydaje się takie rozumienie obrazu, ku któremu zmierzał 
Mitchell, zadając pytanie: czego chcą od nas obrazy?23 Bieger wprawdzie nie 
proponuje własnej definicji obrazu, ale przywołuje pracę Mitchella, ponieważ 
opisywane w niej relacje między widzami a obrazami są w dużym stopniu 
zgodne z przyjętym przez nią modelem doświadczenia estetycznego. Bazuje 
on na filozofii Johna Deweya przełamującej dualizm przedmiot-podmiot w do-
świadczeniu estetycznym. Kontynuując zmierzający w tym właśnie kierunku 
nurt badań, teoretyczka stawia pytanie analogiczne do Mitchella: czego chcą 
od nas heterotopiczne przestrzenie zbudowane na grze powtórzeń, „między 
przyswojeniem a tworzeniem na nowo”?24 Wyprowadzając wnioski z koncep-
cji estetyki immersji, można by powiedzieć, że kategorie estetyczne piękna, 
wzniosłości, zachwytu uczestniczą w szczególnej grze między bezpośrednim 
pięknem budowli, formy architektonicznej a jej praobrazem, które dane dzieło 
ucieleśnia. Przeżycie jest dynamiczne, a jego etapy kształtowane są przez wy-
zwania, jakie stawia tak skonstruowana przestrzeń. Niemiecka badaczka nie 
analizuje detalicznie struktury ani faz takiego doświadczenia, ogranicza się do 
opisu konkretnych przeżyć przestrzeni miejskiej Las Vegas i Waszyngtonu jako 
stanu „zanurzenia”. 

Konstrukcja przestrzeni generujących nowe doświadczenia odbywa się 
przez „transfer, modulację i integrację z wykorzystaniem nowych materiałów 
i według formalnych zasad tłumaczenia, co sugeruje respektowanie otwartości 
(niezamknięcia) i mobilności kulturowych form i oznaczeń i usytuowanie ich 
w koniecznych związkach kontekstowych”25. W perspektywie polityki obrazu 
nasuwa się pytanie o to, co decyduje o konkretnych aktualizacjach już istnieją-
cych form i znaczeń? W odpowiedzi na to pytanie nie da się uciec od problemu 
społeczeństw późnej, w znakomitej części medialnej nowoczesności, jakim jest 
zjawisko „produkcji przestrzeni” wraz ze społecznymi i politycznymi jego skut-
kami. Jeśli natomiast problem źródeł i warunków aktualizacji obrazów osadzimy 
w kontekście estetycznego doświadczenia i – za Deweyem, Mitchellem i Bieger 
– przyznamy obrazom immanentną żywotność oraz zdolność wytwarzania 

22 Tamże, s. 8.
23 W. J. T. Mitchell, Czego chcą od nas obrazy?, przeł. Ł. Zaremba, Narodowe Centrum Kultury, 

Warszawa 2015. 
24 L. Bieger, dz. cyt., s. 17.
25 Tamże, s. 18. 
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atmosfery, to ich aktualność będzie można wywieść z przynależnych obrazom 
swoistych właściwości. Przestrzeń obrazu w takim ujęciu współtworzyłaby prze-
strzeń przeżycia dzięki przynależnej przedmiotom postrzeżenia plastyczności 
i ich „pierwotnej ekspresyjności”. Przestrzenie, które zapraszają, które do nas 
przychodzą, wyposażone są w tego typu właściwości. W tym sensie, nawią-
zując do Mitchella, miałaby rację Bieger, twierdząc, że „tylko obrazy, które się 
reprodukuje są żywe”26. 

Estetyka immersji, reinterpretując rozumienie obrazu, wyciąga wnioski 
z istnienia przestrzeni, w których nie jest już możliwa odróżnialność oparta na 
starej opozycji obraz-rzeczywistość. „W takim rozumieniu rzeczywistości obrazy 
nie są niższego rzędu, nie odwzorowują, zniekształcają albo nakładają coś na 
rzeczywistość, lecz obrazy przygotowują nam żywy dostęp do rzeczywistości, 
w której żyjemy. Pośredniczą w powstawaniu nowej rzeczywistości, formują ją i są 
nierozerwalnie z nią splecione”27. Epistemologiczny wymiar estetyki immersji po-
lega na ukazaniu bliższych i dalszych skutków procesu estetyzacji rzeczywistości, 
wskazując na konieczność przedefiniowania pojęcia doświadczenia estetycznego 
i ogólnie pojęcia doświadczania w przestrzeniach zacierających granice między 
tym, co realne, a tym, co fikcyjne. Tego typu rzeczywistości stają się przedmiotami 
estetycznymi ze względu na ekspresyjną, podobną sztuce artystyczną „gęstość” 
przestrzeni. We współczesnej kulturze sytuacje splotu świata i obrazu są coraz 
częstsze, co pozwala traktować ich przeżywanie na sposób estetyczny jako 
drogę ku kolejnym formom doświadczania rzeczywistości, w których żyjemy. 
Dokładna analiza stanu zanurzenia w heterotopicznych przestrzeniach ma na 
celu przemyślenie na nowo pytania Baudrillarda i Guy’a Deborda dotyczącego 
zaniku realności. Bieger wielokrotnie podkreśla, że doświadczenie zanurzenia, 
zakładające zanikanie dystansu, nie oznacza bezkrytycznego stosunku do 
podobnych przestrzeni, wręcz przeciwnie, ich odbiór wymaga wykształcenia 
wrażliwości estetycznej wychodzącej poza tradycyjne formy kontaktu ze sztuką 
w galeriach i muzeach. Na przykładzie MoMA i innych amerykańskich muzeów 
sztuki autorka pokazuje strategie „przeżyciowo-architektonicznej ekspresyj-
ności wynikające z uplasowania wybranych dzieł sztuki w określonej sytuacji 
przestrzennej”28. Zdaje sobie sprawę z trudności, przed jakimi stają instytucje 
sztuki próbujące odsłonić krytyczny potencjał estetyki cielesnej bezpośredniości 
w heterotopicznych przestrzeniach. „We współczesnej kulturze brak zrozumienia 
dla potrzeby kształcenia wrażliwości otwierającej na krytyczne obcowanie ze 
wzrastającą estetyzacją świata życia, które określa dziś naszą realność. Raczej 
wykorzystuje się krytyczną postawę wobec tej realności”29. W tym zakresie edu-
kacyjną rolę odgrywa sztuka współczesna, pokazująca płynność granic między 
codziennością i przestrzeniami wydzielonymi przez estetyczne dystynkcje. 

Estetyka immersji jest propozycją mocniejszego wejścia estetyki w obszar 
badań nowych przestrzeni. Ich istnienia nie sposób już ignorować. Laura Bieger 
nie ma złudzeń co do możliwości powrotu do stanu jasnej odróżnialności fikcji 

26 Tamże, s. 19.
27 Tamże, s. 19. 
28 Tamże, s. 242.
29 Tamże, s. 245.
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i rzeczywistości. Jednakże, inaczej niż Baudrillard, dostrzega w ich istnieniu 
możliwość poszerzenia spektrum doświadczeń o nowe doznania, a także, co 
istotne, dostrzega w nich potencjał krytyczny w kształtowaniu postaw wobec 
różnych form istnienia w nowoczesnym świecie. 

Zaprezentowana koncepcja potwierdza wyrażoną we wstępie intuicję, że 
doświadczenie estetyczne może posłużyć za reprezentatywny wskaźnik zmian 
w ogólnie pojętym doświadczeniu nowoczesności. Zjawisko immersji skupia 
w sobie zarówno nadzieję na ożywienie wrażliwości estetycznej i poszerzenie 
pola doznań, jak i obawy o skutki zacierania granic między rzeczywistością 
świata realnego a innymi jej formami. Wybór architektury jako materiału badań 
uzmysławia skalę rozpatrywanego zjawiska i daje podstawę do porównania 
stanu badań od czasu pierwszych studiów w latach 70. do chwili obecnej. Jest 
oczywiście wiele kwestii dyskusyjnych i czekających na dopracowanie, jak pro-
blem zachowania i kształcenia postawy krytycznego dystansu przy jednoczesnej 
akceptacji pozytywnej roli stanu zanurzenia w hybrydycznych przestrzeniach. 
Wnioski – które można wyprowadzić z estetyki immersji jako nowej postaci tej 
dyscypliny, potwierdzają przydatność klasycznej kategorii estetyki filozoficznej, 
jaką jest doświadczenie estetyczne w studiach nad kulturą współczesną – wska-
zują jednocześnie na potrzebę poszerzenia analiz estetycznych o obszary, które 
powstały na skutek procesów estetyzacji rzeczywistości.
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