








Intro ducere: Imagini, artl qi istorie

Orice imagine este o descriere afelului
tn care te la ceva,

Am v[zut cAndva un tablou minunat de Picasso infefiqend o bufni[[. In ziua

de azi, m[ gdndesc c[ un artist ar putea s[ implieze pur gi simplu pasdrea

gi s-o expund intr-o vitrind: taxidermie. ins[ bufnifa lui Picasso este o

descriere ficutl de o fiinfl umana care privegte paslrea, ceea ce este mult mai

interesant decAt un specimen conservat.

Orice imagine este o descriere a felului in care te ui{i la ceva. Imaginile au

ap[rut cu foarte mult timp in urmd. Sunt poate chiar mai vechi decdt limbajul.

Primul om care a desenat un mic animal a fost privit de un altul, iar cdnd

acesta din urml a zdrit din nou vietatea aceea, a vlzut,o un pic mai clar. Este qi

cazul taurului pictat intr-o peqter[ din sud-vestul Franlei acum 17 000 de ani.

Imaginea reprezintl mirturia acelui artist, lisat[ pe o suprafafl, c[ a vdzut acea

creatura., nicidecum creatura in sine. O imagine nu poate fi mai mult de-atAt.

Orice imagine creata. vreodata., pdnl qi cele surprinse de o camerl de

supraveghere intr-o parcare, se supune unor reguli. Exist[ o limit[ a ceea ce

poate vedea camera. Cineva a pus-o acolo, a aranjat-o in aqa fel incAt s[ poatl
acoperi o anumitl zon[. Nu e nimic automat in privinfa ei: cineva a trebuit
sa-i aleagi perspectiva.

Cu alte cuvinte, orice imagine - buni sau rea, chiar qi dacd nu pare a;a -
prezintl un punct de vedere propriu asupra realitl1ii. Lucru valabil gi pentru
aceastl carte. Este o perspectiva personalh asupra istoriei imaginilor din pozilia
ceior doi autori ai sd.i: unul este pictor, celalalt, critic ai biograf de artiqti. Scopul
nostru este s[ spunem povestea qi s[ explicim evolufia procesului de creare a
imaginilor prin ochii cuiva care le produce qi ai unui scriitor fascinat de felul in
care sunt ele realizate. Este o carte n[scutd din dialog qi, ca atare, confine doul
voci, fiecare dintre ele contribuind la discufie. Subiectul este privit prin doud
perechi de ochi; qi, inevitabil, fiecare intervenfie reflectd un anumit punct de

vedere. Sperdm ca in felul acesta s[ scriem ceva nou: o poveste a modului in
care oamenii au creat reprezentlri vizuale ale lumii din jurul lor timp de mii de

ani - qi a felului in care acestea sunt vlzute de noi chiar acum.
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cind sunt analizate, imaginile sunt, de obicei, implrfite in categorii bazate
pe metodele prin care au fost realizate: picturl, desen, mozaic, fotografie,
film, animafie, caricatur[, bandd. desenatl, colaj, joc de computer. Alternativ,
imaginile sunt clasificate in functie de stil qi perioad[, precum baroc, clasic
sau modernist. Unele dintre acestea sunt vizute ca arti, altele nu.

ce anume este o operi de artd? Nu qtiu. Existi o groazade oameni care-{i
spun c[ fac artd. Poate c[ unii dintre ei chiar asta qi fac, dar nu sunt sigur
ca e valabil pentru tofi. Poate cd. sunt eu depigit, dar asta este o frazi pe
care eu n-aq folosi-o. Ag prefera sd spun c[ produc imagini - reprezentiri.
Am avut o multime de istorii ale artei, ceea ce ne trebuie acum este o
istorie a imaginilor.

Istoria imaginilor se suprapune cu istoria artei, dar nu este aceeaqi. Arta
include multe lucruri care nu sunt socotite a fi reprezentare: decorafia qi

abstractia, de exemplu, insa exclude alte tipuri de imagine.



DH Fotografia gi filmul reprezintd. o parte importantl a istoriei imaginilor,

dar, cu toate acestea, eu pun la indoiali fotografia. O multime de

oameni nu fac asta, accepti c[ lumea aratl ca o fotografie. Eu sunt de

pS.rere c6. arat6. aproape a$a, dar nu integral. Cred c[ de fapt e mult mai

interesantl de-atAt. in plus, noi nu trebuie si vedem lumea in felul in

care o face o lentili; in mod normal, un om cu doi ochi qi un creier n-o

vede aqa. Acesta este motivul pentru care am realizat cAteva dintre

propriile mele lucr[ri cu aparate de fotografiat qi pentru care am scris

$tiinfa secretd in urma cu qaisprezece ani. Inifial, titlul cirlii a fost

$tiinfa pierdwtd.. Cred cl qtiinfa poate fi pierdut[ Ei reg[sitl.

MG in $tiinfa secretd se afirma c[ spiritul fotografiei este mult mai vechi

decAt anul 1839. Argumentul era cd artiqtii europeni priviseri qi

folosiserl imaginile proiectate de lentile qi oglinzi cu multe secole inainte

ca metoda practici de fixare a imaginii s[ fie utilizat[. in cartea de fa![,
sus{inem c[ asta a fost parte a unei interconexiuni profunde de-a lungul

timpului.

DH Aceast[ istorie completi nu a mai fost spus[ niciodati sub forma unei

singure poveqti. Fotografia este parte a acelei istorii, iar cinematografi.a

are qi ea de-a face cu imaginile. Pe vremea cAnd eram copil, cinemaul nu

se chema cinema - qi nici filme, lsta-i un termen american. ii ziceam

,,imagini": putem s[ mergem la,,imagini", mami?

MG Imagini a fost gi termenul folosit de savantul John Herschel atunci

cAnd Louis-facques-Mand6 Daguerre i-a aritat primele dagherotipuri

la Paris. Pe 9 mai 1839, Herschel ii scria prietenului s[u, William

Henry Fox Talbot, in Anglia: doar ,,ce-am plecat acum de la

Daguerre, care a fost atAt de amabil, incAt si ne arate toate Imaginile

sale pe Argint". Herschel nu a denumit imaginile pe care le vS.zuse

,,dagherotipuri" sau ,,fotografii" pentru ci niciunul dintre termeni

nu fusese inc5. inventat (ultimul a fost niscocit de Herschel insuqi).

Reaclia sa inifial[, imp[rtlqitl de mulqi dintre cei care au vlzut
primele fotografii, a fost ci acesta era un minunat tip nou de imagine.

Dbr S-a gAndit c[ erau fantastice. Cele dintAi dagherotipuri trebuie sd fi ar[tat

extraordinar, clare qi precise. Comparindu-le, primele incerciri ale lui
Talbot au fost gterse qi neclare. imi amintesc ci, pe wemea cdnd eram

copil, in Bradford, am remarcat umbrele din filmele cu Stan gi Bran; cel

in care vAnd ei brazi de Cr5.ciun, de exemplu. Purtau paltoane, dar pe

p[mdnt se z[rea o umbrd. foarte mare. Pdi, daci era atAta soare, m-am

gAndit, atunci de ce erau aqa de-nfofoli$?
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LOUIS DAGUERRE
NaturA moartd (lnterior
dintr-un cabinet de curiozittiyi),
1837

Dagherotip

Dreapta

J.\IIES \\1 HORNE
Big Bttssiness (Marea afacere),
1929, cu Stan Laurel gi Oliver
Hardr- in rolurile principale
Fotoqrama
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