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GRZEGORZ CZERWIŃSKI  •  KAROLINA PLUTA
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Wyobraź sobie, że zaczynasz je przeglądać. Przebierasz, przekładasz, wybrane bierzesz do ręki i zbliżasz do oczu, by zobaczyć wyraźniej, Sięgasz w głąb stosu, odkrywasz kolejne, a twój wzrok zatrzymuje się na wybranych twarzach, scenach, detalach. 

A teraz wyobraź sobie, że masz z tego tysiąca zdjęć wybrać dziesięć, z którymi coś cię łączy. Jakie wybierzesz? 

Niemal wszyscy posiadamy rodzinne fotografie – niektórzy mają ich tylko kilka, a inni przechowują całe albumy, pudła lub szuflady pełne zdjęć. Czasami mamy je u siebie, czasami zostawiamy w domu rodzinnym. Zdarza się też, że nawet nie pamiętamy, gdzie są, wiemy tylko, że gdzieś na pewno. 

Prawie każdy zna swoje zdjęcia z dzieciństwa, widział zdjęcia z młodości swoich rodziców, a czasami nawet  dziadków. Z takimi fotografiami wiążą się czasami silne emocje, a czasami opowieści, anegdoty, wspomnienia. Niektórzy oglądają je regularnie, niektórzy wracają do nich bardzo rzadko. Dla niektórych ich oglądanie jest przyjemnością, dla innych bywa trudne. 
Można powiedzieć, że posiadanie rodzinnych zdjęć, które dla większości z nas coś znaczą, to w naszej kulturze zjawisko powszechne.

W Archiwum Historii Mówionej, 
współtworzonym przez Dom Spotkań 
z Historią i Ośrodek KARTA, zbierane 
są relacje biograficzne osób z różnych 
części Polski. Przy okazji nagrywania 
wspomnień zespół AHM gromadzi 
także dokumentację fotograficzną – 
skany wybranych zdjęć z rodzinnych 
albumów. W ten sposób powstało 
archiwum liczące ponad 30 tysięcy 
fotografii. 

Postanowiliśmy połączyć te dwa fakty 
w projekcie AUTENTYZM. Rodzina. 
Archiwum. Historia. 

Zaprosiliśmy do udziału 20 osób, 
które zainteresowała tematyka 
fotografii rodzinnej i pomysł użycia 
jej do spotkania, wymiany opowieści 
i twórczego doświadczenia w grupie 
dorosłych osób. Połowę z uczestników 
wyróżniała jeszcze jedna ważna cecha: 
były to osoby ze spektrum autyzmu.
 
Spotkaliśmy ze sobą ludzi, których 
łączyła chęć wzajemnego poznania się 
nawzajem, ale różnił sposób używania 
języka, myślenia, wartościowanie emocji, 

wyrażania potrzeb i zainteresowań. Materiałem do pracy i działania było 
to, co nam wspólne – zainteresowanie 
archiwum fotografii rodzinnych i 
gotowość do podzielenia się własnymi 
historiami.

Fotografia ma tę właściwość, że 

może działać na odbiorcę wizualnie 

lub narracyjnie. Patrząc na zdjęcie, 

możemy widzieć w nim kształty, 

plamy barwne, kompozycję, estetykę 

lub uruchomić wobec niej swoje 

skojarzenia, wiedzę, podejmować 

interpretację lub snuć opowieści. 

Czasami jedno i drugie dzieje się 

równocześnie.

Podczas projektu pracowaliśmy   

z wyborem fotografii archiwalnych, 

które zostały oderwane od swoich 

historii – na pierwszym spotkaniu 

wielki stół, przy którym pracowaliśmy, 

był zasypany niemal tysiącem odbitek. 

Nie znaliśmy nazwisk osób ze zdjęć, 

nie wiedzieliśmy kim byli, ani co się 

z nimi stało. To uruchomiło pole 

dla wyobraźni. Wspólnie szukaliśmy 

między zdjęciami nieoczywistych 

połączeń, tworzyliśmy z nich osobiste 

kolekcje, szukaliśmy takich, które 

wydawały się nam intrygujące, piękne 

lub bliskie, mimo że nie pochodziły 

z naszych rodzinnych zbiorów. 

Szukaliśmy w nich zarówno tego, co 

w nich bliskie, przyjemne i zrozumiałe 

jak i tego, co obce, odległe, dziwne. 

Zdecydowaliśmy się przekroczyć ich 

status jako dokumentu archiwalnego 

i użyć jako materiału do twórczej 

pracy. Tak powstał pomysł na kolaże, 

których zasadą jest łączenie, sklejanie, 

zestawiane ze sobą tego, co wcześniej 

nie miało związku. 

Pracując w parach, szukaliśmy 

połączeń między zdjęciami, ale także 

między sobą nawzajem. Fotografie 

cięliśmy, powiększaliśmy, sklejaliśmy, 

układaliśmy w sekwencje – czasami 

kierując się intuicją i przyjemnością 

obcowania z fotograficzną materią, 

czasami podejmując decyzje w 

toku rozmów, negocjacji, prób 

wzajemnego zrozumienia swoich 

skojarzeń, chęci i emocji. Niektórzy 

dołączyli do swoich kolaży zdjęcia 

z własnych, domowych zbiorów 

oraz słowa, skojarzenia, fragmenty 

tekstów. 

Nazwaliśmy projekt “AUTENTYZM. 

Rodzina. Archiwum. Historia.”, 

bo interesowało nas autentyczne 

doświadczenie spotkania osób, które 

na co dzień dzieli tak wiele. Nie 

zakładaliśmy jakie dokładnie mają 

być efekty tego spotkania. Tematyka 

prezentowanych prac krąży wokół 

słów „rodzina”, „historia”, „archiwum”, 

ale przede wszystkim jest wynikiem 

autentycznych poszukiwań, 

eksperymentów i wspólnych decyzji 

autorów i autorek. 

Dla nas – osób tworzących 

zespół projektu - był ów projekt 

eksperymentalnym doświadczeniem 

opartym na gotowości do 

przekraczania schematów, przy 

założeniu, że ważne są dla nas 

indywidualne potrzeby osób w nim 

uczestniczących.

Wyobraź sobie wielki stół zasypany tysiącem archiwalnych zdjęć. Z łatwością 

rozpoznajesz, że to fotografie rodzinne, że pochodzą z różnych dekad, dostrzegasz 

ludzi i sytuacje. Nic o nich nie wiesz, a zarazem wydają się jakoś znajome – być może 

przypominają ci te, które znasz z własnych, domowych zbiorów. 
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