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W początkach lat 60. XX w. Andy Warhol wtargnął na teren pop kultury i zawłaszczył jej wizualną
ikonosferę. Sięgnął po „własność publiczną”, jaką były reklamy i opakowania popularnych
produktów, zrównane w swej randze z twarzami osób publicznych i drastyczną prasową fotografią
ujawniającą całemu światu okoliczności czyjejś śmierci. Mogła to być katastrofa samochodowa,
egzekucja skazańca na krześle elektrycznym albo zamach na prezydenta Kennedy’ego.
Wykorzystanie prasowych zdjęć, czyli „materiału gotowego” do produkcji dzieł sztuki miało
zrewolucjonizować nie jedną, ale dwie dziedziny życia. Po pierwsze – serigraficzna odbitka, będąca
mechanicznym przeniesieniem fotografii, została uznana za dzieło sztuki równoprawne z odręcznie
wykonanym obrazem czy grafiką warsztatową. Po drugie – w obszarze sztuki znalazło się to, co
dotychczas było domeną informacji, mediów i reklamy, uznawanych za dziedziny „nieartystyczne”.
Rozciągnięciu uległo również pojęcie wizerunku. To, co do niedawna oznaczało obraz (picture), w
tym portret jako jedna z jego odmian, zaczęło być komunikatem.
Usankcjonował to Marshall McLuhan, autor pojęcia globalnej wioski, w słynnym: „obraz jest
przekazem” (image is a message). Ale zaraz potem okazało się, że to reakcja zwrotna, ponieważ także
przekaz – komunikat jest obrazem, zarówno w dziedzinie mediów i reklamy, jak i w sztuce. Z czasem
bowiem obie te dziedziny zaczęły się przenikać i uzupełniać. Media korzystały z osiągnięć sztuki,
sztuka czerpała z mediów. Tak się dzieje nadal. Media upraszczają język i apelują do
podświadomości; sztuka odwołuje się do języka mediów i ujawnia ich podszewkę – czyli metody
manipulacji obrazem-komunikatem – która ma nas nakłonić do konsumpcji wybranego produktu albo
usposobić do określonej linii politycznej. Ta manipulacja dokonuje się między innymi drogą
kształtowania wizerunku firmy (a często także osoby) w oparciu o szczegółowe badanie rynku i z
użyciem zaawansowanej, opracowanej naukowo socjotechniki. W przygotowaniu tak rozumianego
wizerunku uczestniczą nie tylko ekonomiści, specjaliści od społecznej psychologii, socjologowie, lecz
także matematycy wdrażający w tę sferę życia teorię chaosu. Im większe pieniądze wchodzą w grę,
tym bardziej profesjonalnie opracowany jest wizerunek. Naturalnie – wizerunek ten nie daje się już
sprowadzić do swego źródłosłowu. Nie jest to już jakiś jeden obraz, ale tysiące różnorodnych
bodźców działających na wszystkie zmysły, które w naszym umyśle mają stworzyć pozytywne
skojarzenia z reklamowanym produktem. Osią tych zabiegów pozostaje jednak znak firmowy lub
twarz osoby publicznej – jedyny trwały, powtarzalny element kampanii.
Pracowicie przygotowane przez zawodowców mechanizmy wprowadzania wizerunku i znaku do
społecznej świadomości są także wykorzystywane do budowania wizerunków negatywnych lub
interwencji politycznych. Takie wtórne wykorzystanie metod socjotechnicznych jest najczęściej
dziełem artystów. Można tu przywołać serię „plakatów” dezawuujących produkty Calvina Kleina czy

znany „Absolut Impotence” lub „Absolut Nonsense” w procesie zwanym subvertising, a który jest
elementem ostatnio rozpowszechnionych praktyk z pogranicza sztuki i społecznego dyskursu,
zwanych jammingiem. Ciekawe – i głośne swego czasu – były demonstracje akrobatów „budujących”
z własnych ciał napisy „No War”, „Peace” czy znaki słynnych „pacywek” – antywojennego symbolu
kontrkultury lat 60. i 70. Sama technika budowania żywych obrazów została oczywiście zapożyczona,
czy też – jak chce Alfons Hug – przemycona z obyczajów królujących od wielu lat na stadionach
olimpijskich.
Żywy obraz, będący dowodem zarówno głębokiej wiary, jak i powszechnego w Polsce kultu papieża
Polaka, powstał w Wadowicach podczas ostatniej pielgrzymki Jana Pawła II do ojczyzny. Wierni,
zgromadzeni na placu przed kościołem w rodzinnym mieście Karola Wojtyły, wpisali się w formę,
która z lotu ptaka nabrała charakterystycznego zarysu papieskiej głowy. Akcja ta nie miałaby zapewne
miejsca, gdyby nie upowszechniony przez media obyczaj „sportowy”, a być może gdyby nie pojawił
się jamming. Skoro już jednak dokonano „przeniesienia” wizerunku Ojca Kościoła z
dwuwymiarowego zdjęcia na żywą, ruchliwą tkankę ludzkiego zbiorowiska – można, zdaniem Piotra
Uklańskiego, przenieść ten wizerunek razem z nowym obyczajem budowania go do innej kultury, na
przykład do Brazylii.
Nastąpi reakcja zwierciadlana: najpierw przeniesie się zrodzone w Polsce wizualne oznaki kultu
papieża, czyli zrealizuje się klasyczną odmianę jammingu. W ślad za tym dotrze tam i sam kult. Daje
to szansę także na wdrożenie papieskiej nauki bez konieczności fatygowania Ojca Świętego na odległy
kontynent. Wszędzie jest blisko w naszej medialnej wiosce.

