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Podsumowanie 

1. W materiałach wizualnych można zauważyć, że Carnaval Sztukmistrzów odbywa się w 

swoistych mikroświatach. Poszczególne występy odbywają się w miejskiej przestrzeni, 

w konkretnych miejscach doograniczonych przez zabudowania, światła i krąg 

publiczności, z tymczasowo ustanowioną „przestrzenią sceniczną”. Sprawiają wrażenie 

dynamicznych, tymczasowych, usankcjonowanych przez samą publiczność, choć 

jednocześnie domkniętych i dopracowanych. 

2. Dla mikroświatów kluczowe są bliskie relacje wykonawców i widzów, oparte na ciągłym 

negocjowaniu granic między sceną a publicznością bardziej niż dystansie i biernym 

odbiorze. Można powiedzieć, że widzowie Carnavalu poszukują zarówno treści, jak i 

specyficznej, krótkotrwałej, intensywnej relacji z artystami oraz poczucia współbycia i 

współodczuwania danej sytuacji z pozostałymi uczestnikami festiwalu. 

3. W czasie Carnavalu miejska przestrzeń zdaje się przeistaczać w tkankę do występów 

artystycznych. Okazuje się, że miasto jest pełne nieoczekiwanych, niewidocznych na co 

dzień możliwości działania dostępnych dla wykonawców i zwykłych ludzi (naturalnych 

wygrodzeń, siedzeń, podwyższeń, tras do highline’u). 

4. Na analizowanych zdjęciach widoczne jest odbieranie Carnavalu w kategoriach podziwu, 

fantastyczności oraz przygodowości. Przede wszystkim, uczestnicy wyrażają swój 

zachwyt nad umiejętnościami artystów oraz jakością występów. Na fotografiach 

doskonale widać profesjonalizm i swobodę wykonawców wynikające z doświadczenia i 

jednoczesnego balansowania na granicy sukcesu i porażki. Ponadto, wiele spektakli 

tworzy mocne wrażenie fantastyczności – swoistej „wszechogarniającości”, zniesienia 

zasad fizyki, widowiskowości. Takie występy często też ożywiają miejską przestrzeń, 

traktując zabudowania i układ urbanistyczny jako materiał dla gry świateł i obrazów. 

Wreszcie, wydaje się, że uczestnicy przychodzą na Carnaval z pewnym oczekiwaniem 

bycia zaskoczonym – chcą przeżyć przygodę, coś nieoczekiwanego. 

5. Doświadczanie Carnavalu wydaje się być ściśle związane z możliwością przekraczania 

granic. Przede wszystkim, uczestnicy wychodzą poza swoją codzienność, normalność, 

zwykłość (dzięki zmienionej przestrzeni miasta i nieoczekiwanym zdarzeniom, 

ludziom). Ponadto, uczestnicy są stawiani i sami siebie  stawiają w sytuacjach wyzwań, 

np. próbują nowych umiejętności (chodzenia po linie), wystawiają się na nieznane 

doświadczenia (np. występowanie z artystą na scenie).  
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Wprowadzenie. Nota metodologiczna 

Wnioski badawcze zostały opracowane w toku jakościowej analizy danych wizualnych z 

Carnavalu Sztukmistrzów w 2017 roku. Analizami zostały objęte dwa zbiory danych 

uzyskane z mediów społecznościowych: 

• z Instagrama: dane wywołane; baza zdjęć z podpisami, zestawami hasztagów oraz 

komentarzami, umieszczone przez użytkowników Instagrama w ramach specjalnie 

zorganizowanego konkursu – poleceniem konkursowym było pokazanie tego, co 

najbardziej atrakcyjne i wyjątkowe w festiwalu, zgłoszenie do konkursu miało 

miejsce poprzez umieszczenie zdjęcia na własnym profilu z 

#carnavaloweszaleństwo; łącznie 247 zdjęć (analizom poddano zdjęcia z 

#carnavaloweszaleństwo oraz z #carnavaloweszalenstwo); 

• z Facebooka: dane zastane; baza zdjęć z podpisami i komentarzami, wytworzone i 

udostępnione publicznie przez osoby prywatne będące użytkownikami Facebooka1 

(baza wyjściowa została stworzona przy pomocy narzędzia do monitoringu mediów 

społecznościowych Brand24 na podstawie wyszukań hasła „carnaval sztukmistrzów” 

w dniach od 27 do 30 lipca 2017); następnie z bazy wykluczono treści o charakterze 

wyłącznie tekstowym i materiały wizualne niebędące zdjęciami lub filmami 

nagranymi na festiwalu, ponadto wszelkie materiały udostępnione z innych niż 

własny profil oraz wszelkie materiały opublikowane przez organizatorów Carnavalu, 

firmy, instytucje, media, a także profesjonalnych fotografów); ostatecznie w bazie 

znalazły się wyłącznie dane z własnoręcznie opublikowanymi materiałami 

wizualnymi; łącznie około 40 linków do profili zawierających około 160 zdjęć i 

filmów z festiwalu (część materiałów miała postać albumów). 

Problemy badawcze obejmowały m.in.: 

• kryteria atrakcyjności Carnavalu Sztukmistrzów według jego uczestników i 

uczestniczek (co jest w nich wyjątkowego, wyróżniającego wedle publiczności); 

• sposoby przedstawiania Carnavalu Sztukmistrzów w mediach społecznościowych 

przez jego uczestników i uczestniczki. 

Dobór próby miał charakter celowy wyczerpujący. Analizy danych wizualnych były 

prowadzone aż do momentu uzyskania teoretycznego wysycenia.  

                                                           
1 Facebook nie pozwala na pozyskiwanie danych z profili prywatnych.  
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Kodowanie danych miało miejsce w czasie trzech trzygodzinnych spotkań  w zespole 

złożonym z profesjonalnych badaczy oraz przeszkolonych studentów-wolontariuszy 

(przeciętnie 5-6 uczestników)2. Po każdym ze spotkań powstawała kolejna wersja noty 

badawczej, udostępnianej online wszystkim członkom zespołu.  

Podczas dwóch pierwszych spotkań zespół pracował nad gęstym kodowaniem otwartym 

zebranych danych. W czasie kodowania, oprócz pytań badawczych, wspomagaliśmy się 

zestawem pytań pomocniczych: 

• co jest przedstawiane? co nie jest przedstawiane? 

• gdzie są ludzie? co robią? jakie działania są na zdjęciach? co wydarza się na zdjęciach? 

• jakie nastroje, sentymenty, aura mogą wynikać ze zdjęć? czy pojawiają się emocje 

negatywne u ludzi, skrajne? jak wyrażane są emocje? 

• co się rzuca w oczy jako typowe oraz nietypowe, skrajne, wyjątkowe? 

• jak kadrowane są zdjęcia? co jest poza kadrem? 

• czy widać użycie filtrów? co te zabiegi techniczne/ estetyczne „robią” z obrazami? 

jakie elementy wydobywają / odsuwają? 

• jaka jest zawartość hashtagów i komentarzy? czego dotyczą wprost? jakie znaczenia 

niosą? w jakie interakcje z warstwą wizualną wchodzą? 

Kolejne dwa spotkania polegały kodowaniu selektywnym i zogniskowanym z 

wykorzystaniem powstałych już not oraz w dalszym ciągu w oparciu o zebrane dane3.  

Podstawą niniejszego opracowania jest ostatnia wersja noty badawczej powstałej na 

spotkaniu zespołu. Została ona jedynie uporządkowana i uzupełniona konkretnymi 

fotografiami, wyselekcjonowanymi w czasie analiz. Wykorzystanie zróżnicowanych źródeł 

danych oraz zaangażowanie wielu osób o różnych doświadczeniach (badawczych i 

związanych z uczestnictwem w wydarzeniach kulturalnych) pozwoliło na uzyskanie 

znacznie bardziej pogłębionych i lepiej ugruntowanych wniosków badawczych niż byłoby to 

możliwe przy samodzielnej pracy indywidualnego badacza.  

                                                           
2 W zespole badawczym, oprócz redaktorki niniejszego opracowania, pracowali wolontariusze: Paweł 
Banaszczyk, Aleksandra Bocian, Magdalena Galińska, Michał Oniszko, Karolina Sobaszek, Mateusz Stępniak, 
Anastazja Szuła, Joanna Trembecka. Wszyscy członkowie zespołu badawczego mieli doświadczenie 
uczestniczenia w Carnavale Sztukmistrzów – własne lub jako ankieterzy współpracując przy pozostałych 
działaniach w niniejszym projekcie badawczym. 
3 Por. metodologia konstruktywistycznej teorii ugruntowanej; K. Charmaz. 2006. Teoria ugruntowana. 
Przewodnik po analizie jakościowej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. 
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„Zdjęcia-ujęcia” i „zdjęcia-strzały”. Specyfika Instagrama i Facebooka jako 

źródeł danych 

Przed zaprezentowaniem właściwych wniosków badawczych warto wspomnieć o specyfice 

źródeł danych wykorzystanych w analizach – Instagrama i Facebooka. W pierwotnym 

zamyśle materiał badawczy miał obejmować jedynie dane pozyskane w konkursie na 

portalu Instagram. Decyzja o dołączeniu do analiz zbioru danych z Facebooka została 

podjęta jeszcze w ramach analiz prowadzonych na danych pozyskanych z pierwszego 

badanego festiwalu, czyli Nocy Kultury. Okazało się bowiem, że materiały umieszczane na 

Facebooku oraz na Instagramie różnią się od siebie znacząco sposobem przedstawiania oraz 

formą techniczną. Warto zatem wziąć je pod uwagę jednocześnie, dokonując wzajemnych 

uzupełnień i porównań w procesie kodowania danych. 

Przedstawione tu spostrzeżenia są jednym z efektów prowadzonych analiz; pojawiły się w 

toku prac jako jedne z wygenerowanych wniosków i stały się przedmiotem dalszych refleksji 

i poszukiwań. 

Na Instagramie widać daleko idącą profesjonalizację fotografów. Zdjęcia są dobre w 

kategoriach technicznych i mocno wyestetyzowane (staranne, dopracowane kadry, niektóre 

z wykorzystaniem filtrów i innych narzędzi graficznych, często ze wskazaniami sprzętu, 

którym wykonano zdjęcie), z zestawami hasztagów ukierunkowanymi w mniejszym stopniu 

na uzupełnienie przedstawionych treści, a w większym na widoczność u innych 

użytkowników. Niewiele fotografii pokazuje jakiekolwiek sytuacje osobiste; raczej są to 

dopracowane prezentacje najciekawszych momentów Carnavalu. Wiele zdjęć cieszy się dużą 

popularnością – częściej i w większym stopniu niż na którymkolwiek z pozostałych 

badanych festiwali. Może tu nie chodzić o samą imprezę, ponieważ użytkownicy znani nam 

z wcześniej analizowanych materiałów mieli przeciętnie tyle samo polubień i komentarzy. 

Większy ruch świadczy tu raczej o pojawieniu się specyficznej publiczności – osób 

szczególnie popularnych, zdolnych do zmobilizowania wielu użytkowników Instagrama.  

Zdjęcia z Facebooka są znacznie mniej wyrafinowane estetycznie czy technicznie od tych z 

Instagrama. Są często poruszone, źle wykadrowane, sprawiają wrażenie nieco 

przypadkowych. W rezultacie, można odnieść wrażenie, że Facebook stanowi przestrzeń 

aktywności spontanicznych i ukierunkowanych na siebie (własne emocje i wrażenia, a nie 

ewentualną popularność wśród innych użytkowników), podczas gdy Instagram jest 
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wykorzystywany do (pół)profesjonalnych, znacznie bardziej dopracowanych i 

nieprzypadkowych prezentacji umiejętności i gustu.  

Różnicę między portalami dobrze obrazują określenia wygenerowane przez zespół 

badawczy w toku analiz. Na Instagramie mogliśmy prześledzić tzw. „zdjęcia-ujęcia”: 

starannie wyselekcjonowane, „skondensowane” przedstawienia Carnavalu Sztukmistrzów. 

Natomiast na Facebooku zobaczyliśmy tzw. „zdjęcia-strzały”: cykle zdjęć umieszczanych na 

bieżąco, towarzyszących kolejnym odwiedzanym miejscom i doświadczeniom, 

niekoniecznie nawet rozpoznawalnych w samej warstwie wizualnej jako pochodzące z 

festiwalu. 

Specyfika zdjęć z Instagrama i z Facebooka z pewnością wynika z kwestii organizacji 

konkursu na pierwszym z portali. Niemniej, wnioski sformułowane w efekcie analiz 

materiałów z obydwu portali okazały się wzajemnie uzupełniać. Wykorzystanie obydwu 

źródeł danych pozwoliło więc na sformułowanie bardziej pogłębionych i wszechstronnych 

wniosków niż dla samego Instagrama. 

 

Rys. 1. Widok Instagrama po wyszukaniu hasztagu „carnavaloweszaleństwo” - „zdjęcia-ujęcia” 

Źródło: Instagram 
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Rys. 2. Album ze „zdjęciami-strzałami” 

Źródło: Facebook 
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Wnioski badawcze 

1.1. Co pojawia się na zdjęciach? Czego na zdjęciach nie ma?  

Na zdjęciach umieszczanych przez uczestników i uczestniczki festiwalu zdecydowanie 

najczęściej pojawiają się highlinerzy. Zwykle są to kadry pokazujące też przestrzeń miejską 

– całe horyzonty zabudowań lub konkretne lokalizacje rozpoznawalne jako Stare Miasto. 

Nieco rzadziej fotografowie starają się uchwycić samych linsoskoczków z niebem w tle. Co 

istotne, nie są to wyłącznie przedstawienia popisów najlepszych z nich, ale też zdjęcia 

przejść, które nawet bez „efektów specjalnych” okazują się interesujące, godne uwiecznienia. 

  

Rys. 3. Zestawienie zdjęć –„typowe” zdjęcia highliner’ów 

Źródło: Facebook, Instagram 

Kolejna duża część fotografii przedstawia występy – niekoniecznie samych artystów, a raczej 

sytuacje, których udziałem są wykonawcy, publiczność oraz przestrzeń miasta. Żaden z tych 

trzech elementów zwykle nie jest wyróżniony; razem tworzą pewną specyficzną, wartą 

uwagi okoliczność, którą stara się uchwycić fotograf. Na niektórych zdjęciach widać nawet 

kilka jednoczesnych występów wraz z publicznościami o rozproszonej uwadze, np. 

highlinera na wysokości dachów oraz spektakl na poziomie gruntu, gdzie część widzów ma 

zadarte głowy, a część przygląda się występowi w zasięgu wzroku. Ostatecznie, można 

powiedzieć, że na Nocy Kultury „typowe” zdjęcie pokazuje jedną z instalacji czy dzieł, na 

Innych Brzmieniach – jest to artysta na scenie, na Carnavale – highline lub tłum ludzi w 

otoczeniu artysty w rozpoznawalnej miejskiej przestrzeni. 
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Rys. 4. „Typowe” zdjęcie – artysta, publiczność, miejska przestrzeń 

Źródło: Instagram 

W szczególności, warto zwrócić tu uwagę na obecność widzów – na żadnym z poprzednio 

analizowanych festiwali fotografowie nie traktowali pozostałych uczestników wydarzenia 

jako obiektu zainteresowania. Inni widzowie pojawiali się w kadrach, ale jako konieczny, 

nieusuwalny element krajobrazu, a nie jeden z kluczowych elementów kompozycji. Na 

Carnavale po raz pierwszy publiczność jest pokazywana jako współtworząca atmosferę i 

sytuacje występów. Widać dobrze interakcje między artystami i widzami – czy to 

bezpośrednie (gdy osoby z publiczności są zapraszane do środka), czy to pośrednie (gdy 

pokazane są rzędy świecących ekranów z nagrywaniem). Ponadto, ludzie pojawiają się 

głównie jako publiczności ulicznych artystów – wyczekujący w napięciu, skupieni, z 

podobnymi emocjami i ukierunkowaniem uwagi, ustawieni w rzędach wokół tymczasowej 

„sceny” na chodniku.  

 

Rys. 5. Zdjęcie publiczności jako celowego obiektu zainteresowania 

Źródło: Instagram 
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Zarazem, wiele fotografii kładzie nacisk na ukazanie przestrzeni Lublina. Miasto nie pojawia 

się tu jako „bierne” otoczenie, lecz pole działania artystów i publiczności – zapraszające i 

otwarte. Lublin widać na zdjęciach bardzo dobrze; często jest też obiektem zainteresowania 

jako przestrzeń upiększona, ożywiona. Nie chodzi tu zresztą tylko o okolice Trybunału 

Koronnego, gdzie znajdowały się najbardziej spektakularne instalacje świetlne. Analizowane 

fotografie często pokazują kolorowo oświetlone, „tańczące” fasady kamienic na Placu 

Zamkowym i wokół Placu Farze.  

 

Rys. 6. Zdjęcie przestrzeni jako obiektu zainteresowania 

Źródło: Facebook 

Jeśli chodzi o lokalizacje, zdecydowana większość zdjęć była zrobiona w obrębie Starego 

Miasta (okolice Trybunału Koronnego, Plac po Farze, Plac Katedralny i Brama Trynitarska, 

ul. Grodzka z balonami, Plac Zamkowy w czasie spektaklu „Galileo”), następnie na Placu 

Litewskim i deptaku (w tym przypadku – często z występami spoza oficjalnego programu 

artystycznego). Właściwie nie mieliśmy do czynienia ze zdjęciami z Błoni Zamkowych (a 

więc z klubu festiwalowego czy namiotów) i Placu przy Centrum Kultury (gdzie 

funkcjonowało Klanzowe Miasteczko Zabaw Niezwykłych). Sporadycznie pojawiały się 

fotografie spektakli biletowanych. Brak zdjęć nie oznacza braku zainteresowania 

publiczności; może wynikać choćby z technicznych trudności z uchwyceniem ciekawego 

kadru. Niemniej, warto wziąć pod uwagę fakt, że wymienione tu wydarzenia i miejsca są po 

prostu nieobecne w analizowanym materiale z mediów społecznościowych.  

Co interesujące, na fotografiach zaskakująco rzadko pojawiają się ich autorzy oraz osoby 

towarzyszące. Nawet w porównaniu z pozostałymi badanymi festiwalami jest mało zdjęć 

„siebie”. Nie oznacza to, że w materiałach wizualnych nie widać dobrej zabawy publiczności 

– ta jednak jest zwykle uchwycona nie jako „my”, a raczej obiekt zainteresowania fotografa. 
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1.2. Ramy analizowanych zdjęć 

Poniżej prezentujemy typologię ram interpretacyjnych zdjęć, jakie zostały poddane analizie. 

Stanowi ona próbę uporządkowania rozważań dotyczących tego, z jakimi zamiarami autorzy 

zrobili i publicznie udostępnili swoje zdjęcia. W przypadku materiałów z Instagrama mamy 

większą swobodę w stawianiu wniosków, ponieważ użycie hasztagu 

„carnavaloweszaleństwo” oznaczało zgłoszenie odpowiedzi na pytanie konkursowe 

(dotyczące atrakcyjności i wyjątkowości festiwalu). Co do Facebooka, możemy jedynie 

przypuszczać, jakie cele i intencje stoją za fotografiami. Wnioskujemy o nich na podstawie 

ich zawartości wizualnej oraz towarzyszących komentarzy i opisów. 

Przedstawione poniżej kategorie nie są rozłączne. Na wielu zdjęciach pojawia się więcej niż 

jedna rama.  W rezultacie, typologię należy traktować jako propozycję pozwalającą uchwycić 

wielość i różnorodność sposobów odbierania i przedstawiania Carnavalu Sztukmistrzów, 

nie zaś jednoznacznie rozstrzygający, domknięty podział umożliwiający dokonywanie 

podziałów publiczności czy ich doświadczeń. 

Warto podkreślić, że podobne ramy zostały zidentyfikowane już w czasie analiz materiałów 

z Nocy Kultury; okazały się też przydatne do opisania materiału z festiwalu Inne Brzmienia. 

Treść i widoczność ram, w których mieszczą się analizowane zdjęcia, jest jednak nieco 

odmienna w przypadku pozostałych analizowanych wydarzeń, co pozwala na dokonywanie 

wstępnych porównań między sposobami ich przedstawiania. 

1.2.1 Rama „tak było / to się działo / tak to wyglądało” 

Wśród analizowanych zdjęć pojawiają takie, które można określić mianem 

przedstawieniowych, sprawozdawczych. Są one zwykle pozbawione szczególnych zabiegów 

estetycznych i technicznych, wykonywanych w specjalnych programach czy nawet przy 

pomocy filtrów dostępnych w telefonach. Wyglądają na robione z zamysłem utrwalenia 

ulotnych chwil i/lub uchwycenia czegoś wyjątkowego, zwracającego uwagę, jednak z 

zachowaniem pewnej dziennikarskiego dystansu, „bezosobowego oka”. Zdjęcia mieszczące 

się w ramie „tak było / to się działo / tak to wyglądało” pokazują zwykle highlinerów lub 

przestrzeń Lublina upiększoną w efekcie działań artystycznych i instalacji świetlnych. 
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Rys. 7. Album zdjęć „tak było / to się działo / tak to wyglądało”  

Źródło: Facebook 

Zdjęcia mieszczące się w ramie „tak było / to się działo / tak to wyglądało” są szczególnie 

widoczne na Facebooku; zdjęcia o podobnej treści, ale z Instagrama, mieszczą się raczej w 

ramie „pokażę wam…”, opisanej w kolejnej części opracowania. 

Warto podkreślić, że w materiałach wizualnych z Nocy Kultury przeważały zdjęcia 

mieszczące się w ramie „tak było / to się działo / tak to wyglądało”. Zarówno w przypadku 

Innych Brzmień, jak i Carnavalu Sztukmistrzów zdecydowanie ustępują one zdjęciom z ramy 

„pokażę Wam…”. Może to świadczyć o odmiennych publicznościach (poszukujących nieco 

innych wrażeń), a także innych sposobach doświadczania poszczególnych wydarzeń.  

1.2.2 Rama „pokażę wam…” 

Zdjęcia mieszczące się w ramie „pokażę wam…” są zdecydowanie bardziej ukierunkowane 

na potencjalnych oglądających, a zarazem mocniej uobecniające samego fotografa niż te z 

ramy „tak było / to się działo / tak to wyglądało”. Pokazują one przede wszystkim występy 

artystów wraz z publicznościami i przestrzenią miejską. Zdjęciom mieszczącym się z ramie 

„pokażę wam…” często towarzyszą komentarze świadczące o pozytywnych emocjach 

związanych z uczestniczeniem w Carnavale – od docenienia artysty, po zachwyt i zdumienie 

jakością występu czy przemianą znanych sobie miejsc. 
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Zdjęcia mieszczące się w ramie „pokażę wam…” ujawniają, że autor doświadcza czegoś 

unikalnego, doograniczonego w czasie i przestrzeni, która jest jego udziałem. Na fotografiach 

widać chęć podzielenia się pewnymi treściami, wrażeniami i emocjami, co wiąże się z 

pokazywaniem siebie – swoich preferencji, wyborów, sposobów bycia, a także umiejętności 

i gustu. Czasem miejsce, z którego została zrobiona fotografia, jest rozpoznawalne dla 

oglądających jako znajdujące się w przednich rzędach publiczności, co świadczy o wczesnym 

przybyciu i jest komentowane z podziwem, zazdrością. 

 

Rys. 8. Zdjęcie „pokażę wam Carnaval Sztukmistrzów (i siebie – swój gust i emocje)”  

Źródło: Instagram 

Warto tu wyróżnić zdjęcia mieszczące się w ramie „pokażę Wam moje miasto / mój kraj”. W 

opisach i treści fotografii mocno wybrzmiewa mocne poczucie identyfikacji lokalnej, a nawet 

narodowej. O ile duma z Lublina pojawiała się w materiałach z pozostałych analizowanych 

festiwali (np. #ilovelublin; #mojemiasto), o tyle po raz pierwszy mieliśmy do czynienia z 

deklaracjami odnoszącymi się do kategorii ogólnonarodowych (#naszapolska; 

#pocztowkazpolski). Może to świadczyć o mocniejszej obecności turystów spoza miasta, dla 

których Carnaval – tak jak dla mieszkańców – jest okazją do pochwalenia się czymś 

uznawanym za wyjątkowo atrakcyjne. Co interesujące, wśród lublinian zdarzały się z kolei 

opisy świadczące o pewnym (wciąż dumnym) przyzwyczajeniu do wyjątkowości 

przedstawianych na zdjęciach sytuacji, na zasadzie „u nas w Carnaval to zupełnie normalne” 

(w odniesieniu do np. highlinerów na wysokości dachów kamienic).  
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Ważną kategorią w ramie „pokażę wam…” na Carnavale Sztukmistrzów są tzw. zdjęcia 

branżowe. Są one robione i udostępniane przez różnorodne osoby zaangażowane w 

organizację festiwalu, przede wszystkim artystów i highlinerów oraz ich znajomych i 

bliskich. Część z nich jest robionych z widocznym zamiarem pokazania wydarzenia i swojego 

udziału w jego realizacji.  

Co jednak istotne, wiele zdjęć branżowych to raczej próby uchwycenia jakichś ważnych 

chwil, związanych z własnym, prywatnym życiem fotografa. Czasem są to chwile w gronie 

rodzinnymi (np. z dzieckiem, które uczy się żonglować, gdy drugie z rodziców chodzi na 

linie), czasem chodzi o podzielenie się dumą z osiągnięcia jakiegoś celu (np. zręczności). 

Wówczas w komentarzach widać wymiany uwag technicznych oraz pochwał. Takie zdjęcia 

można nazwać „zdjęciami-popisami”  („pokażę Wam, jaki jestem w tym dobry”). 

 
Rys. 9. Zdjęcie branżowe – prywatne, osobiste 

Źródło: Instagram 

Wygląda na to, że na Carnavale nie tylko widzowie dobrze się bawią – na wielu zdjęciach 

artyści i highlinerzy są pokazani z miejsc niedostępnych dla przeciętnego uczestnika, ale w 

sposób świadczący o tym, że również miło spędzają czas. Artyści Carnavalu, ich rodziny i 

znajomi, są więc zarazem jego publicznościami. Jak dotychczas, jest to wyjątkowa sytuacja – 

na Nocy Kultury i Innych Brzmieniach również pojawiały się „zdjęcia branżowe”, ale o 

zdecydowanie bardziej promocyjnym niż prywatnym charakterze. 

Wreszcie, zaskakująco niewiele zdjęć – zwłaszcza w porównaniu z Nocą Kultury i Innymi 

Brzmieniami – pokazuje samych uczestników (tzw. „pokażę wam siebie na…”). Tak, jak 

zostało to wspomniane wyżej, sporadycznie zdarzają się selfie; właściwie nie ma tzw. zdjęć-

stylówek (czyli przedstawień osób w konkretnych stylizacjach, z festiwalem jako swoistym 

wybiegiem, lokalizacją tylko cokolwiek bardziej atrakcyjną niż na co dzień). 
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1.2.3 Rama „jesteśmy tu razem” 

Ostatnia ze zidentyfikowanych przez nas ram akcentuje wspólne spędzanie czasu i dobrą 

zabawę uczestników Carnavalu bardziej niż samo wydarzenie. Znów, nawet w porównaniu 

z pozostałymi badanymi festiwalami, zdjęcia mieszczące się w ramie „jesteśmy tu razem” są 

dość rzadkie. Wiele z nich nie jest poza tym osadzona wprost w okolicznościach Carnavalu. 

Dopiero przeczytanie opisu lub zestawu tagów pozwala na ich zidentyfikowanie z 

wydarzeniem. 

 

Rys. 10. Zdjęcie „jesteśmy tu razem” 

Źródło: Facebook 

1.3. Jaki Carnaval Sztukmistrzów..?  

1.3.1 Mikroświaty Carnavalu 

W materiałach wizualnych z Carnavalu Sztukmistrzów uczestnicy pokazują często sytuacje 

występów – w konkretnym miejscu doograniczonym przez zabudowania oraz krąg 

publiczności, z tymczasowo ustanowioną „przestrzenią sceniczną”, na której widzimy 

artystów. Sytuacje te sprawiają wrażenie dynamicznych, opartych na milczącej umowie, że 

póki tu wszyscy jesteśmy i zachowujemy przyjętą konfigurację, odbywa się występ. Ważną 

rolę odgrywa tu też aranżacja przestrzeni, która dzięki istniejącym układom zabudowań 

oraz dodanym w ramach Carnavalu instalacjom i kolorowym światłom dopełnia wrażenia 

domknięcia, całościowości, a zarazem wyjątkowości i tymczasowości danej sytuacji. 

Widzowie wspólnie z artystami, wykorzystując określoną przestrzeń, tworzą więc swoiste 

mikroświaty, które organizują ich interakcje oraz pola możliwości i doświadczeń.  
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Rys. 11. Zdjęcie mikroświata występu 

Źródło: Instagram 

Pod zdjęciami pokazującymi takie mikroświaty uczestnicy Carnavalu często wymieniają się 

uwagami i wrażeniami – dobrze pamiętają sposób ustawienia ludzi, zachowanie artysty czy 

emocje towarzyszące występom. 

Co istotne, na zdjęciach widać, że relacji wykonawców i widzów są bliskie, oparte raczej na 

ciągłym negocjowaniu granic między sceną a publicznością niż dystansie i biernym odbiorze. 

Ostatecznie, bez rzędów widzów ustawiających się na chodniku w okręgu wokół artysty, nie 

powstanie domyślna „scena”. Wiele fotografii przedstawia też reakcje ludzi – od napięcia i 

skupienia, po rozbawienie, klaskanie czy pokrzykiwanie. Wreszcie, zdarzają się zdjęcia i 

komentarze pokazujące „wciągnięcie” zwykłego widza w sam środek występu. Wydaje się, 

że w mikroświatach występów Carnavalu widzowie poszukują zarówno treści, jak i 

specyficznej, krótkotrwałej, ale intensywnej relacji z artystami oraz poczucia współbycia i 

współodczuwania danej sytuacji. 

 

Rys. 12. Zdjęcie relacji widza i artysty 

Źródło: Instagram 
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Trzecim elementem tworzącym mikroświaty, obok artystów i widzów, jest miejska 

przestrzeń. W czasie Carnavalu przestrzeń staje się tkanką do występów artystycznych – 

właściwie każdy element zastanej infrastruktury może się przydać (do skoku, zaczepienia 

lin, siedzenia, żeby przysiąść lub stanąć wyżej i mieć lepszy widok). Miasto okazuje się tu 

pełne nieoczekiwanych, niewidocznych na co dzień możliwości działania dostępnych 

zarówno dla wykonawców Carnavalu, jak i zwykłych ludzi.  

 

Rys. 13. Zdjęcie miasta jako tkanki do występów i spędzania czasu 

Źródło: Instagram 

W rezultacie, przestrzeń miejska ożywa pod wpływem artystów, ogromnej liczby 

uczestników festiwalu oraz dynamiki ich działań. Zdjęcia wydobywają miejsca zwykle 

niedostępne (np. dachy i wysokie balkony, między którymi chodzą highlinerzy); na innych 

widać lokalizacje znane, ale zmienione poprzez obecność ludzi i grę kolorowych świateł. Nie 

chodzi tu jedynie o estetyzację, upiększenie przestrzeni. Lublin na zdjęciach wydaje się 

zmieniać pod wpływem Carnavalu i ludzi – staje się towarzyski, zapraszający i włączający, 

jest wypełniony pozytywnymi emocjami i energią. Wielu mieszkańców podkreślało w 

komentarzach swoje zaskoczenie, poczucie nieznajomości i dumy z tego miasta, które jest 

swojskie, a jednak wymaga poznania na nowo. 

1.3.2 Doświadczanie Carnavalu: podziw, fantastyczność, przygodowość 

Z materiału poddanego analizom można wywnioskować, że wrażenia, jakie towarzyszą 

uczestnikom i uczestniczkom Carnavalu, są zdecydowanie pozytywne.  

Przede wszystkim, osoby biorące udział w festiwalu wyrażają swój ogromny podziw i 

zachwyt nad umiejętnościami artystów oraz jakością występów. Na zdjęciach widać 
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niejednokrotnie detale spektakli (np. artysta w skupieniu manipulujący jakimś 

przedmiotem) oraz zbliżenia na samych wykonawców. Materiały wizualne oraz 

towarzyszące im komentarze podkreślają niesłychany wysiłek i doskonałość wynikającą z 

wyćwiczenia oraz siły artystów. Niektóre fotografie pokazują zaskakującą swobodę 

wykonawcy – highlinerzy wydają się świetnie bawić na linach, co jeszcze mocniej podkreśla 

ich doświadczenie i profesjonalizm. Widać doskonale, jak balansują na granicy sukcesu i 

porażki, czasem popełniając błędy, które również spotykają się z zainteresowaniem widzów.  

 

Rys. 14. Zdjęcie podkreślające kunszt, doskonałość artystów 

Źródło: Instagram 

Z uznaniem dla kunsztu artystów wiąże się też wrażenie pewnej fantastyczności 

przedstawianych sytuacji. Wiele zdjęć ukazuje monumentalność, widowiskowość 

wydarzenia. Są to m.in. kadry ze spektaklu Galileo, który wydaje się całkiem odrealniony, 

niemal sztuczny w swoim ogromie i oderwaniu od jakichkolwiek rozpoznawalnych 

parametrów przestrzeni czy nawet praw fizyki. Inne to po prostu przedstawienia barwnych, 

pełnych dynamiki przestrzeni, „ozdobionych” przez artystów i uczestników.  
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Rys. 15. Zdjęcie monumentalne, widowiskowe – fantastyczność Carnavalu 

Źródło: Instagram 

Z kolei ogromna część zdjęć z highlinerami sprawia wrażenie pokazywania sytuacji zupełnie 

niemożliwych, niecodziennych – „ludzi chodzących po niebie”. 

 

Rys. 16. Zdjęcie „człowiek chodzi po niebie” – fantastyczność Carnavalu 

Źródło: Facebook 

Wreszcie, zdjęcia uwydatniają swoistą przygodowość towarzyszącą udziałowi w festiwalu. 

Wydaje się, że ludzie przychodzą na Carnaval z pewnym oczekiwaniem bycia zaskoczonym 

– chcą przeżyć coś nieoczekiwanego, spodziewają się niespodziewanego. Chodzi tu nie tylko 

o treść wydarzeń, ale również ryzyko – że występ jednak nie wyjdzie (highliner spadnie, 

kuglarz upuści przedmiot, itd.) , ale też że artysta wciągnie nas w sam środek przedstawienia.  

Udział w Carnavale wiąże się zatem z przekraczaniem różnorodnych granic. Po pierwsze, 

uczestnicy wychodzą poza swoją codzienność, normalność, zwykłość. Sama przemiana 

przestrzeni miejskiej pod wpływem występów (patrz: kategoria mikroświatów) pozwala 



21 

odczuć pewne szaleństwo, egzotykę sytuacji. Takie zdjęcia pokazują na przykład ludzi 

jedzących obiad w restauracji, za plecami których, na wysokości dachów, chodzi człowiek na 

linie. Na fotografiach są też uwiecznieni artyści w rożnych miejscach w Lublinie, gdy 

przemieszczają się, zdawałoby się, spacerowym krokiem, ale w dziwacznych przebraniach. 

Po drugie, uczestnicy Carnavalu sami stawiają siebie w sytuacjach, gdy czasem przełamują 

swoje ograniczenia, stawiają sobie wyzwania. Zdarzają się zdjęcia świadczące o 

wypróbowaniu jakichś nowych aktywności (np. chodzenia na linie) lub byciu postawionym 

pierwszy raz w obliczu nowego zadania (np. aktywny udział w spektaklu, gdy wszyscy 

patrzą). 

 

Rys. 17. Przekraczanie granic – przygodowość Carnavalu 

Źródło: Instagram 

Podsumowując, wydaje się, że udział w Carnavale jest rezultatem przyjścia „na” wydarzenie, 

bardziej niż z jakąś konkretną potrzebą czy „po” określony występ. Z treści zdjęć i 

komentarzy wynika, że uczestnicy traktują festiwal przede wszystkim jako okazję do dobrej 

zabawy i wspólnego spędzenia czasu. Emocje, jakie im towarzyszą, to radość, 

podekscytowanie, zachwyt, zadziwienie. Co istotne, okoliczności festiwalu i związane z nim 

odczucia mogą stanowić źródło nie tylko rozrywki, ale również przemian w sposobie 

postrzegania miejskiej przestrzeni i własnej osoby. 

1.3.3 Pączkowanie Carnavalu Sztukmistrzów 

O Carnavale Sztukmistrzów, podobnie, jak o Nocy Kultury, można powiedzieć, że „pączkuje”. 

Pączkowanie polega na pojawianiu się w przestrzeni kojarzonej z Carnavalem artystów i 

występów, które nie są związane z oficjalnym programem, ale są przez publiczność 
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odbierane jako „carnavalowe”. Część z takich wydarzeń to spontaniczne, oddolne inicjatywy 

osób, które na co dzień nie zajmują się profesjonalnie sportem ani sztuką. Można powiedzieć, 

że korzystają one z popularności większej imprezy, zaś ich obecność sankcjonuje sama 

publiczność – jeśli wchodzi z nimi w relacje i wyznacza „przestrzeń sceniczną”, wówczas 

występ odbywa się jak każdy inny z programu. Co interesujące, na Carnaval zdarza się 

przyjeżdżać artystom, którzy oficjalnie współpracowali z festiwalem w poprzednich 

edycjach, ale nie znaleźli się w programie w bieżącym roku.  

 

Rys. 18. Pączkowanie Carnavalu – występ artystów z poprzednich edycji festiwalu 

Źródło: Facebook 

„Pączkowanie” Carnavalu świadczy na pewno o jego atrakcyjności, zarówno dla 

profesjonalnych artystów, jak i utalentowanych amatorów. Pokazuje, że formuła festiwalu 

jest otwarta i dostępna dla szerokiego grona. Jednocześnie, w związku ze spontanicznymi 

występami mogą pojawić się zagrożenia, w szczególności wynikające z ocen poziomu 

artystycznego. Trudnościom logistycznym starano się w tym roku zaradzić poprzez 

wyznaczenie specjalnych stref otwartych na takie inicjatywy.  
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gospodarczy i społeczny miasta  

Realizacja badania: Warsztaty Kultury w Lublinie we współpracy z Urzędem Miasta Lublin; 

dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego ma 2017 rok 

(program Rozwój sektorów kreatywnych) 

Zespół badawczy: dr Aleksandra Kołtun (koordynacja całości działań, analizy jakościowe; 

aleksandra.koltun@gmail.com), dr hab. Marcin Lipowski (analizy ilościowe), dr Ilona 

Bondos (analizy ilościowe), mgr Andrzej Stawicki (analizy ilościowe), Mateusz Stępniak 

(pomoc w analizach i zbieraniu danych) oraz praktykanci, stażyści i wolontariusze – Paweł 

Banaszczyk, Aleksandra Bocian, Magdalena Galińska, Sylwia Golec, Anna Jałocha, Aleksandra 

Jamioł, Marcin Jakubowski, Piotr Kalicki, Paulina Kalita, Blanka Konopka, Yana Mazhai, 

Michał Oniszko, Małgorzata Rębisz, Karolina Sobaszek, Dagmara Stępień, Anastazja Szuła, 

Aleksander Tarkowski, Grzegorz Zaleski, Kamil Zieliński, Wojciech Zirebiec 

Cel badania: uzyskanie pogłębionego opisu sieci zależności i powiązań o charakterze 

gospodarczym i społecznym współtworzonych i wzmacnianych poprzez realizację 

plenerowych festiwali kulturalnych w Lublinie 

Zakres badania: 4 największe cykliczne plenerowe festiwale kulturalne: Noc Kultury, 

Carnaval Sztukmistrzów, Wschód Kultury – Inne Brzmienia Art’n’Music Festival, Jarmark 

Jagielloński 

Główny problem badawczy: wpływ plenerowych festiwali kulturalnych na rozwój 

gospodarczy i społeczny Lublina, w szczególności pod kątem funkcjonowania sieci 

zależności i wzajemnych powiązań współtworzonych przez festiwale plenerowe w Lublinie 

w czterech wymiarach:  

• ekonomicznym,  

• wizerunkowym,  

• związanym z kapitałem społecznym,  

• związanym z jakością przestrzeni. 

Przebieg badania, metody badawcze oraz raporty cząstkowe (podkreślenie – 

niniejszy raport) 

mailto:aleksandra.koltun@gmail.com
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1. Analiza źródeł wtórnych dotyczących rozwoju Lublina w obszarze kultury, turystyki 

i wybranych gałęzi przedsiębiorczości w latach 2007-2016, z uwzględnieniem 

obecności czterech badanych festiwali jako elementu strategii komunikowania marki 

miasta (dane GUS, dane zbierane przez Urząd Miasta Lublin oraz Lubelski Ośrodek 

Informacji Turystycznej i Kulturalnej, korpus raportów badawczych, ekspertyz i 

opracowań udostępnionych przez Urząd Miasta Lublin, korpus folderów 

promocyjnych skierowanych do przedsiębiorców, turystów i mieszkańców) -> 

„Rozwój miasta Lublin w obszarze kultury, turystyki i aktywności gospodarczej w 

latach 2006-2016. Raport z analizy źródeł wtórnych”  

2. Badania publiczności festiwali: 

a. Badania ankietowe opinii i doświadczeń uczestników i uczestniczek festiwali -> 

„Raport z badań ilościowych. Noc Kultury”; „Raport z badań ilościowych. Wschód 

Kultury – Inne Brzmienia Art’n’Music Festival”; „Raport z badań ilościowych. 

Carnaval Sztukmistrzów”; Raport z badań ilościowych. Jarmark Jagielloński” 

b. Badania jakościowe – analizy danych wizualnych udostępnionych w mediach 

społecznościowych) -> „Wnioski z jakościowej analizy danych wizualnych. Noc 

Kultury”; „Wnioski z jakościowej analizy danych wizualnych. Wschód Kultury – 

Inne Brzmienia Art’n’Music Festival”; „Wnioski z jakościowej analizy danych 

wizualnych. Carnaval Sztukmistrzów”; „Wnioski z jakościowej analizy danych 

wizualnych. Jarmark Jagielloński” 

3. Badania ankietowe wolontariuszy współpracujących przy organizacji festiwali w 

latach 2011-2016 ->„Raport z ilościowego badania opinii wolontariuszy” 

4. Badania ankietowe przedsiębiorców z branży hotelowej i gastronomicznej z obszaru 

Starego Miasta i okolic -> „Raport z ilościowego badania przedsiębiorców” 

oraz 

5. praca warsztatowa z uczestnikami Lubelskiego Kongresu Kultury (9-11.06.2017), 

grupa tematyczna „Jakoś czy jakość – festiwale plenerowe w przestrzeni miasta” – 

wstępne rozpoznanie najważniejszych wątków w badaniu 

6. seria wywiadów na wpół ustrukturyzowanych z „typowymi uczestnikami” czterech 

festiwali 
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7. prace warsztatowa z przedstawicielami Warsztatów Kultury oraz Urzędu Miasta 

Lublin (wrzesień 2017) – dopracowanie wyników roboczych oraz próba 

sformułowania rekomendacji 

8. wydanie raportu końcowego podsumowującego całość badań (udostępniony online 

na początku 2018 roku) 


