
DOKUMENTACJA I KOMUNIKACJA 
WYNIKÓW PAR



1. Dzieło artystyczne

2. Dzieło artystyczne/pokaz pracy z towarzyszącą mu egzegezą

3. Test krytyczny

UWAGA! Niezależnie od wybranej metody komunikacji wyników badań,  same badania powinny spełniać odpowiednie wymagania.
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Możliwości



Dzieło artystyczne = 
spektakl, performance, 
warsztat, projekt 
interdyscyplinarny = 
badania

Dzieło artystyczne



”(…) dane symboliczne 
działają performatywnie. 
Nie tylko wyrażają badania, 
ale w tym wyrażeniu stają 
się samymi badaniami”

„(…) symbolic data work performatively. They not only express 
the research, but in that expression become the research itself” 
(Haseman 2006: 102)

Dzieło artystyczne



01.   Dokumentacja procesu badawczego

- Istnieje istotna różnica pomiędzy dokumentacją jako transkrypcją danej praktyki, a dokumentacją 
poszukiwania odpowiedzi na pytanie badawcze

"it is possible to make a significant distinction between documentation (by way of translation) of 
a practice and documentation of a research inquiry based in practice." (Nelson 2013:22) 

- Istnieje ryzyko pomylenia prowadzenia dokumentacji z prowadzeniem badań

Where some form of durable record is institutionally required of research findings, the documentation
of practice may at worst displace the thing itself. Indeed, Kershaw notes, 'in practiceasresearch
communities of the twentyfirst century "documentation" has been conflated with 'evidence" and 
"document" with audiovisual material (Nelson 2013:22) 

- Dokumentacja powinna jak najlepiej prezentować/zachowywać ten aspekt rzeczywistości lub refleksję, 
której dotyczą badania – może być tak, że będzie ona wymagać wykorzystania innej formy sztuki

The rehearsal of detail, for example a fold in the sleeve of a disciple's gown for The Last Supper, was 
astonishing. I use the word rehearsal because the resonance between the sketch and the full
articulation in painting was such that it seemed as if the sketcher was practising the gestures to be 
repeated by the painter (and in French, of course, la répétition is the rehearsal)." (Nelson 2013:103)

Dzieło artystyczne + egzegeza



02.   Notatki krytyczne – zapis refleksji badacza

- Język, indywidualny idiolekt badacza/artysty, może ulec transformacji i stać się językiem badania

Gray's bold solution to this tension is to proclaim that practitioner/researchers need instead to take the 
terms and the technique of their practice and repurpose them into the language and methods of 
research. For example, many artists use journals and sketch books to develop their work. Such a specific
method, familiar to the visual art practitioner, can be repurposed to serve as a research method for 
documenting and recording discoveries. (Smith and Dean 2009:226)

- Można posłużyć się różnymi porządkami tworzenia tego refleksji, np. metodami autoetnograficznymi czy 
fenomenologicznymi.

(…) reflective practice, participant observation, performance ethnography, ethnodrama, biographical/ 
autobiographical/narrative inquiry, and the inquiry cycle from action research. (Haseman 2006: 104) 

Dzieło artystyczne + egzegeza



03.  Uzupełniający tekst teoretyczny/dyskursywny

(…) „lokalizacja w linii rodowej”. Jeśli chcemy twierdzić, że nasza

praktyka przejawia nową wiedzę lub istotne nowe wglądy,

oznacza to, że wiemy, jaka jest uznana wiedza lub wglądy. Jeśli

chodzi o praktykę artystyczną, oznacza to, że wiemy, co inni artyści

w tej dziedzinie osiągnęli w przeszłości, a w szczególności, co

obecnie osiągają inni praktycy-badacze tej dziedziny.

W rzeczywistości oznacza to, że znamy historię naszej pracy

i doświadczamy praktyki innych ludzi, tak jak zwykle robią to

zawodowi artyści. Niewielka korekta może polegać na zapisaniu

doświadczenia z występu, wizyty w galerii, warsztatu itd.. Tak aby

rozdział określający praktykę w linii w „tekście uzupełniającym”

mógł zostać włączony do ostatecznego referatu. Co ważniejsze,

ocena osiągnięć praktyki innych ludzi pomaga nam określić, co

konkretnie nasza praktyka wnosi do wiedzy. (Nelson 2013: 47)

Dzieło artystyczne + egzegeza



v

Konwencja
Zespół przeświadczeń ideologicznych i estetycznych – wyraźnych lub domniemanych – które pozwalają widzowi na właściwy odbiór przedstawienia;
przyjęta domyślnie umowa między autorem a widzem, w myśl której pierwszy komponuje i inscenizuje utwór wg norm znanych i akceptowanych przez
drugiego. (Nie chodzi tu o „właściwy” odbiór w sensie: jedyny dobry, ale o zapewnienie warunków koniecznych do spełnienia się komunikacji
i przekazania zawartości ideowej i estetycznej dzieła.) Konwencja obejmuje to wszystko, co zapewnia zgodę widowni i sceny, konieczną do
zagwarantowania możliwości stwarzania fikcji teatralnej i przyjemności płynącej z odbioru gry dramatycznej.

Patrice Pavis, Słownik terminów teatralnych, tłum. Sławomir Świontek (Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2002). 
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01.   Gilbert Ryle
Opis rzadki i gęsty

02.   Clifford Geertz
„Opis gęsty: w poszukiwaniu interpretatywnej teorii 
kultury” Interpretacja kultur. Wybrane eseje, tłum. M.M. 
Piechaczek, Kraków 2005, 17-47.

03.   Koncepcja antropologiczna
1. Interpretatywny charakter

2. Analiza skupiona na strumieniu dyskursu społecznego

3. Opis gęsty utrwala to co w „ulotności” dyskursu 
zostało powiedziane (zrobione)

4. Mikroskopijna skala badań 

Dzieło artystyczne + egzegeza

Opis gęsty

Radosław Bomba, Opis gęsty. Charakterystyka metody badawczej, Bomba.Blog 2009.







1. Powinien wyjaśniać 
badania/ustalenia niezależnie od 
dostępu do doświadczenia jakiemu 
one się przyglądały.

2. Powinien mieć logiczną, spójną 
strukturę.

Tekst/artykuł/raport
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Tekst/artykuł/raport



1. Powinien wyjaśniać 
badania/ustalenia niezależnie od 
dostępu do doświadczenia jakiemu 
one się przyglądały.

2. Powinien mieć logiczną, spójną 
strukturę.

3. Powinien być możliwie jednorodny 
pod względem języka jaką się 
posługujemy. 

Przy czym tutaj: język = dyskurs

Tekst/artykuł/raport



Życzę udanych poszukiwań!
Tomek Ciesielski
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