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Podsumowanie 

1. W rezultacie przeprowadzonych analiz materiałów wizualnych można wskazać na 

kilka elementów, które wydają się tworzyć specyficzną „festiwalową” atmosferę 

Innych Brzmień. Są wśród nich elementy obecne przypuszczalnie na każdym 

plenerowym festiwalu muzycznym: 

a. dobór artystów i wykonawców oraz innych treści programowych – element 

kluczowy, w oparciu o który wielu uczestników dokonuje wyboru festiwalu 

spośród innych możliwości spędzenia czasu (uczestnicy przychodzący „po coś” – z 

konkretną potrzebą, oczekiwaniami); odpowiednio dobrani artyści zapewniają 

mocne, intensywne doznania, które widać dobrze na analizowanych zdjęciach 

b. teren festiwalowy – różne dodatkowe wobec głównego programu aktywności 

zapewniające atrakcje i komfort w czasie między występami 

c. infrastruktura – odpowiednio rozlokowane elementy techniczne (np. barierki) 

oraz dostępność gadżetów jako pozwalających na identyfikację z pozostałymi 

uczestnikami festiwalu 

oraz elementy, które wydają się wyjątkowe dla Innych Brzmień, odmienne od wyobrażeń o 

typowym muzycznym festiwalu plenerowym: 

d. miejskość – wszechobecność i bliskość miejskiej, historycznej i współczesnej 

zabudowy; festiwal jest mocno osadzony w kontekście miasta, które w 

zasadniczym stopniu współtworzy jego klimat (nie jest to festiwal podmiejski, „w 

polu”) 

e. dostępność dla  różnorodnych publiczności, zarówno tych o konkretnych 

potrzebach i oczekiwaniach, jak i osób, które znajdują się na terenie przypadkowo 

(dzięki lokalizacji i bezpłatności); dzięki dostępności festiwal może zapewnić 

element zaskoczenia niektórym ze swoich uczestników, zyskuje też na 

atrakcyjności dla przyjezdnych (jest do końca otwartą opcją) 

2. Doświadczanie Innych Brzmień przez ich uczestników można opisać w kategoriach 

„chłonięcia” i „trawkowania”. „Chłoniemy” polega na dogłębnym, emocjonalnym 

zaangażowaniu w daną sytuację, jej „niezapomnianość” i niepowtarzalność. 

„Trawkowanie”  to z kolei spędzanie czasu przy okazji; pewien specyficzny, miejsko-

wakacyjny styl życia, będący udziałem osób w różnym wieku i o różnym statusie 
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społecznym. Obydwa sposoby doświadczania festiwalu są przypuszczalnie udziałem 

zarówno publiczności z konkretnymi oczekiwaniami, jak i tej bardziej przypadkowej. 

To zróżnicowanie sposobów doświadczania pokazuje też skuteczność łączenia 

elastycznych, różnorodnych form spędzania czasu oraz otwarcia na różne 

publiczności. 
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Wprowadzenie. Nota metodologiczna 

Wnioski badawcze zostały opracowane w toku jakościowej analizy danych wizualnych z 

festiwalu Wschód Kultury – Inne Brzmienia Art’n’Music Festival 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 #inneniżwszystkie; 

łącznie około 70 zdjęć (analizom poddano zdjęcia z #inneniżwszystkie oraz z 

#innenizwszystkie, które odnosiły się do festiwalu); 

• 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 „inne brzmienia” w 

dniach od 5 do 10 lipca 2017; następnie z bazy wykluczono treści o charakterze 

wyłącznie tekstowym i materiały wizualne niebędące zdjęciami lub filmami 

nagranymi na festiwalu2, ponadto wszelkie materiały udostępnione z innych niż 

własny profil oraz wszelkie materiały opublikowane przez organizatorów Innych 

Brzmień, firmy, instytucje, media, a także profesjonalnych fotografów); ostatecznie 

w bazie znalazły się wyłącznie dane z własnoręcznie opublikowanymi materiałami 

wizualnymi; łącznie około 70 linków do profili zawierających około 280 zdjęć i 

filmów z festiwalu (część materiałów miała postać albumów). 

Problemy badawcze obejmowały m.in.: 

• kryteria atrakcyjności Innych Brzmień według ich uczestników i uczestniczek (co 

jest w nich wyjątkowego, wyróżniającego wedle publiczności); 

• sposoby przedstawiania Innych Brzmień w mediach społecznościowych przez ich 

uczestników i uczestniczki; 

• kwestię tego, co składa się na „festiwalowość” festiwalu – na jakie aspekty 

uczestnicy i uczestniczki zwracają uwagę, co tworzy jego klimat. 

                                                           
1 Facebook nie pozwala na pozyskiwanie danych z profili prywatnych.  
2 Warto zaznaczyć, że wśród materiałów udostępnianych na Facebooku istotne miejsce zajmowały 
filmiki udostępnione z różnorodnych portali muzycznych z wykonaniami festiwalowych artystów. 
Ponieważ były to materiały nieprzedstawiające samych Innych Brzmień, wykluczyliśmy je z analiz. 
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Dobór próby miał charakter celowy wyczerpujący. Analizy danych wizualnych były 

prowadzone aż do momentu uzyskania teoretycznego wysycenia.  

Kodowanie danych miało miejsce w czasie trzech trzygodzinnych spotkań  w zespole 

złożonym z profesjonalnych badaczy oraz przeszkolonych studentów-wolontariuszy 

(przeciętnie 5-6 uczestników)3. 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 dane4.  

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 

                                                           
3 W zespole badawczym, oprócz redaktorki niniejszego opracowania, pracowali wolontariusze: Paweł 
Banaszczyk, Aleksandra Bocian, Magdalena Galińska, Anna Jałocha, Piotr Kalicki, Michał Oniszko, Małgorzata 
Rębisz, Karolina Sobaszek, Mateusz Stępniak, Anastazja Szuła. Wszyscy członkowie zespołu badawczego mieli 
doświadczenie uczestniczenia w Innych Brzmieniach – własne lub jako ankieterzy współpracując przy 
pozostałych działaniach w niniejszym projekcie badawczym. 
4 Por. metodologia konstruktywistycznej teorii ugruntowanej; K. Charmaz. 2006. Teoria ugruntowana. 
Przewodnik po analizie jakościowej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. 
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znacznie bardziej pogłębionych i lepiej ugruntowanych wniosków badawczych niż byłoby 

to możliwe przy samodzielnej pracy indywidualnego badacza.  
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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 poprzedniego 

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. 

Zdjęcia z Instagrama 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. Z kolei zdjęcia z Facebooka są 

znacznie mniej wyrafinowane estetycznie czy technicznie (poruszone, źle wykadrowane, 

sprawiające 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 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 Innych Brzmień. 

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. 
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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 „inneniżwszystkie” - „zdjęcia-ujęcia” 

Źródło: Instagram 

 

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?  

Zasadniczo, na zdjęciach umieszczanych przez uczestników i uczestniczki festiwalu Inne 

Brzmienia, niezależnie od portalu, pokazywani są artyści. Najczęściej są to przedstawienia 

z występów, choć zdarzają się też materiały zza kulis, np. z backstage’u lub różnych sytuacji 

nieformalnych towarzyszących festiwalowi. Artyści w czasie występów są przedstawiani 

indywidualnie, w całościowych „sytuacjach scenicznych” oraz w różnorodnych relacjach z 

publicznością. 

W pierwszym przypadku, na zdjęciach pojawiają się konkretni muzycy ze swoimi 

instrumentami, w pozach, które wskazują głębokie odczuwanie, zanurzenie w danej chwili. 

Wydaje się, że artystę łączy z instrumentem bardzo prywatna, specyficzna relacja, do której 

nikt z zewnątrz nie ma dostępu – można ją zobaczyć, uchwycić na zdjęciu, ale na pewno nie 

poczuć w taki sam sposób. Podobnie, zdarzają się zdjęcia pojedynczych wykonawców w 

bardzo konkretnych momentach emocjonalnych. Uśmiech i półprzymknięte oczy, 

kontrastujące zwykle z dynamicznym, kolorowym tłem, wyraźnie pokazują zadowolenie, 

przyjemność z bycia tu i teraz. 

 

Rys. 3. Zdjęcie artysty w intymnej relacji z instrumentem  

Źródło: Facebook 

Z kolei zdjęcia „sytuacji scenicznych” obejmują szerszy plan, w tym różnych członków 

zespołu, sprzęt, czasem fotografów festiwalowych. One również sprawiają wrażenie 
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„złapania” pewnego wyjątkowego, bardzo intymnego momentu doświadczenia związanego 

z wykonaniem.  

 

Rys. 4. Zdjęcie sytuacji scenicznej 

Źródło: Facebook 

Wśród analizowanych zdjęć pojawiają się też takie, na których scena wypełnia niemal cały 

kadr, a jedynie na dole pojawiają się drobne postaci artystów. Takie przedstawienia 

pojawiają się w szczególności na Facebooku i przypuszczalnie są rezultatem słabego 

kadrowania. Warto jednak zwrócić na nie uwagę, ponieważ sprawiają zupełnie odmienne 

wrażenie niż zdjęcia opisane powyżej. Mamy tu do czynienia z odczuciem 

monumentalności, rozmachu i szczelnego wypełnienia przestrzeni percepcyjnej w miejsce 

intymności, artyzmu, skupienia. 

 

Rys. 5. Zdjęcie sceny – monumentalne 

Źródło: Facebook 

Wreszcie, analizowane zdjęcia przedstawiają artystów w różnorodnych relacjach z 

publicznością. Czasem publiczność nie musi być nawet pokazana wprost – jej obecność na 

fotografii jest możliwa dzięki uchwyceniu momentu, gdy artysta obserwuje, zwykle z 
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zadowoleniem, domyślny tłum widzów. Ponadto, pojawiają się zdjęcia pokazujące całość 

występu, czyli publiczność, artystów oraz scenę – czasem wystarczy jeden rząd głów w 

pierwszym planie, czasem jest to cała przestrzeń wypełniona ludźmi. Co istotne, rzadkie są 

fotografie przedstawiające interakcję artystów z publicznością lub samą publiczność. 

Innymi słowy, zdjęcia z koncertów Innych Brzmień pokazują raczej dobrą zabawę i energię 

artystów niż dobrą zabawę i energię widzów. 

 

Rys. 6. Zdjęcie z publicznością 

Źródło: Instagram 

 

Rys. 7. Zdjęcie interakcji artystów z publicznością – dobra zabawa 

Źródło: Instagram 

Co istotne, na zdjęciach z Innych Brzmień często widać różnorodne elementy 

infrastruktury – barierki, ochronę, kable, fotografów festiwalowych. Warto zwrócić na to 

uwagę, ponieważ w przypadku materiałów wizualnych z Nocy Kultury wszelkie takie 

fragmenty „kuchni” były skrupulatnie pomijane na kadrach.  
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Choć zdjęcia artystów i sytuacji z koncertów stanowią zdecydowaną większość naszego 

materiału badawczego, nie są jedyne. Pojawiają się też fotografie publiczności spędzającej 

czas „przy okazji” występów, np. na trawie i w klubie festiwalowym, czasem w pubach 

zupełnie niezwiązanych z programem wydarzenia. Ponadto, zgodnie z różnorodnością 

form i charakteru wydarzeń zaproponowanych w programie Innych Brzmień, na 

fotografiach sporadycznie widać wystawy (wówczas są to ujęcia z konkretnymi obiektami i 

dziełami; nie ma natomiast przestrzeni wystawienniczych obejmujących szersze otoczenie 

czy ludzi), spotkania oraz księgarnię. Wreszcie, zdarzały się zdjęcia pokazujące Lublin, 

głównie ze Starego Miasta. Były one wykonywane głównie przez osoby przyjezdne, dla 

których uczestniczenie w festiwalu przypuszczalnie wiąże się ze zwiedzaniem i 

odkrywaniem nowych przestrzeni. 

Podsumowując, w materiałach wizualnych udostępnianych przez uczestniczki i 

uczestników Innych Brzmień pojawia się niewiele zdjęć statycznych, przedstawiających 

określone obiekty czy artefakty. Zdecydowanie dominują fotografie pokazujące ludzi – ich 

działania, emocje, sposoby spędzania czasu oraz sposoby doświadczania w konkretnych 

momentach. Warto to podkreślić, ponieważ z materiałów z Nocy Kultury można było 

odnieść wrażenie, że ludzie są albo pozostawiani poza kadrem albo znajdują się w nich 

przypadkowo. Można zaryzykować stwierdzenie, że ludzie Innych Brzmień – zarówno 

wykonawcy, jak i odbiorcy – są kluczowym „tworzywem”, sednem festiwalu, nie zaś tłem 

dla treści głównych wydarzeń. 

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 

„inneniżwszystkie” oznaczało zgłoszenie odpowiedzi na pytanie konkursowe (dotyczące 

atrakcyjności i wyjątkowości Innych Brzmień). 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 Innych Brzmień, 
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nie zaś jednoznacznie rozstrzygający, domknięty podział pozwalający na dokonywanie 

podziałów publiczności czy ich doświadczeń. 

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

materiałów z Nocy Kultury. Ich treść i widoczność jest jednak nieco odmienna w przypadku 

Innych Brzmień, co pozwala na dokonywanie wstępnych porównań między sposobami 

przedstawiania obydwu festiwali. 

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.  

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

artystów i występy z mniejszym lub większym fragmentem sceny, ewentualnie obiekty 

znajdujące się na wystawach. Wyglądają na robione z zamysłem utrwalenia ulotnych chwil 

i/lub uchwycenia czegoś wyjątkowego, zwracającego uwagę. Zarazem, wiele z nich 

przypomina bezosobowe, zdystansowane przedstawienia stanu rzeczy; można je określić 

jako „zdjęcia reportażowe”.  

 

Rys. 8. Album zdjęć „tak było / to się działo / tak to wyglądało” – zdjęcia reportażowe 

Źródło: Facebook 
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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”, które w przypadku 

Innych Brzmień zdecydowanie ustępują zdjęciom z ramy „pokażę Wam…”. Może to 

świadczyć o odmiennych publicznościach (poszukujących nieco innych wrażeń), a także 

innych sposobach doświadczania obydwu 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”. Podobnie jak wyżej, pokazują one przede 

wszystkim fragmenty występów oraz uczestników na tle charakterystycznego terenu 

festiwalu. Zdjęciom mieszczącym się z ramie „pokażę wam…” często towarzyszą 

komentarze świadczące o pozytywnych emocjach związanych z uczestniczeniem w 

festiwalu – od pochwał artystów, po głębokie zadowolenie i zachwyt wynikający z bycia na 

miejscu.  

Co istotne, festiwal nie jest tu jedynie tłem. Zdjęcia mieszczące się w ramie „pokażę wam…” 

ujawniają, że autor doświadcza czegoś unikalnego, doograniczonego w czasie i przestrzeni, 

która jest jego udziałem. Na zdjęciach z ramy „pokażę wam…” 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. Dzieje się tak zarówno 

w przypadku fotografii typu „pokażę wam siebie na Innych Brzmieniach”, jak i tych, na 

których autor nie jest pokazany wprost, ale staje się obecny poprzez szereg zabiegów 

technicznych i estetycznych („pokażę wam Inne Brzmienia”). 

Na zdjęciach mieszczących się w ramie „pokażę Wam siebie na Innych Brzmieniach” 

festiwal jest okazją do zaprezentowania własnej osoby. Mamy tu zatem przedstawienia 

uczestników i uczestniczek w określonym, łatwym do zidentyfikowania kontekście (widok 

sceny lub przejścia w bramkach na właściwy teren festiwalowy, różowy folder z 

programem w widocznym miejscu). Zdarzają się fotografie przedstawiające widza ramię w 

ramię w artystą lub takie, na których do podkreślenia pewnej relacji wystarczy zdjęcie 

wykonawcy i opisanie siebie wprost jako fana.  
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Rys. 9. Zdjęcie „pokażę wam siebie na Innych Brzmieniach” 

Źródło: Facebook 

Co interesujące, w porównaniu do Nocy Kultury na Innych Brzmieniach właściwie nie 

pojawiają się tzw. zdjęcia-stylówki, czyli przedstawienia osób w konkretnych stylizacjach 

(z festiwalem jako swoistym wybiegiem, lokalizacją tylko cokolwiek bardziej atrakcyjną niż 

na co dzień). Brak „zdjęć-stylówek” powoduje, że obraz Innych Brzmień wynikający z 

analizowanego materiału odbiega od medialnego wizerunku wielu innych plenerowych, 

letnich festiwali muzycznych, które stają się coraz bardziej znane z ubiorów, w jakich 

pojawiają się na nich różne rozpoznawalne osoby. 

Z kolei zdjęcia „pokażę wam Inne Brzmienia” nie pokazują autorów zdjęć czy ich 

towarzyszy, ale również wiele o nich mówią. Sam wybór momentu i sposób jego 

przedstawienia świadczy o tym, co fotograf uznaje za interesujące, wartościowe, 

atrakcyjne. Często zdjęcia mieszczące się w ramie „pokażę Wam Inne Brzmienia” są 

dopracowane technicznie, zaś filmiki pokazują konkretne ciągi wydarzeń (np. całe piosenki 

z koncertów). 
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Rys. 10. Zdjęcie „pokażę wam Inne Brzmienia (i siebie – swój gust i emocje)”  

Źródło: Instagram 

Odrębną kategorią w ramie „pokażę wam Inne Brzmienia” są tzw. zdjęcia branżowe. Są one 

robione i udostępniane przez różnorodne osoby zaangażowane w organizację festiwalu – 

artystów, techników, fotografów, wolontariuszy, a także krytyków i dziennikarzy. Często 

pokazują tzw. „kuchnię festiwalową”, czyli backstage lub widok sceny z miejsc, które są 

niedostępne dla publiczności ani fotografów. W komentarzach pojawiają się z kolei oceny 

jakości występów, instrumentów oraz technicznego przygotowania. Równie często w 

warstwie tekstowej „zdjęciom branżowym” towarzyszą zaproszenia na festiwal, 

pokazujące identyfikacje z wydarzeniem i tożsamość zawodową autora.  W opisach i 

komentarzach nie zdarzyły się żadne negatywne komentarze; wyrażają one albo 

zadowolenie, nawet zachwyt, albo profesjonalną, techniczną ciekawość. 

Przypuszczalnie motywacje stojące za wykonaniem i udostępnieniem „zdjęcia 

branżowego” są dwojakie – z jednej strony jest to chęć wypromowania wydarzenia, z 

drugiej strony podkreślenie swojego zaangażowania w jego realizację. Znów więc mamy do 

czynienia z „podwójnym” przedstawieniem – samego wydarzenia oraz tożsamości autora 

zdjęcia. 

Na Innych Brzmieniach „zdjęcia branżowe” stanowią jedną z najbardziej widocznych 

kategorii. Wskazuje to na obecność specyficznego rodzaju publiczności, która na Nocy 

Kultury była zdecydowanie mniej widoczna – profesjonalistów i osób związanych 

zawodowo z tworzeniem i wykonywaniem muzyki, którzy odbierają festiwal wedle 

kryteriów odmiennych od przeciętnego widza i którzy z pewnością mają ogromny 

potencjał opiniotwórczy. 
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Rys. 11. Album „zdjęć branżowych” 

Źródło: Facebook 

1.2.3 Rama „jesteśmy tu razem” 

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

zabawę uczestników Innych Brzmień bardziej niż sam festiwal. Wiele ze zdjęć 

mieszczących się w ramie „jesteśmy tu razem” pokazuje sytuacje towarzyskie na terenie 

festiwalowym, ale niekoniecznie w trakcie głównych wydarzeń, a nawet w pubach zupełnie 

niezwiązanych z oficjalnym programem.  

 

Rys. 12. Zdjęcie „jesteśmy tu razem” 

Źródło: Facebook 
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1.3. Jakie Inne Brzmienia..?  

1.3.1 „Klimat” Innych Brzmień, czyli co składa się na „festiwalowość” festiwalu? 

Materiały wizualne umieszczone w mediach społecznościowych przez uczestników i 

uczestniczki Innych Brzmień wiele mówią o tym, co składa się na atmosferę wydarzenia 

oraz jest uznawane za szczególne i atrakcyjne. Poniżej zestawiamy te elementy, które w 

toku analiz zidentyfikowaliśmy jako definiujące to, co sami widzowie określają mianem 

„klimatu” („niezły klimat”). Zarazem, uznaliśmy, że elementy te wspólnie stanowią o tym, 

że dane wydarzenie jest odbierane jako plenerowy festiwal muzyczny, a więc dość 

specyficzna i dobrze rozpoznawalna formuła łącząca treści artystyczne z możliwościami 

spędzania wolnego czasu i konsumowania różnorodnych dóbr kulturalnych oraz 

rozrywkowych, wychodzących poza samą muzykę. 

Kwestia doboru artystów i wykonawców jest kluczowa. To oni tworzą konkretne powody 

do przyjścia na festiwal oraz dostarczają mocnych, niezapomnianych przeżyć. Na zdjęciach 

widać zarówno pewną intymność, intensywność doświadczeń widzów (patrz kategoria 

„chłoniemy” poniżej), jak i głęboką satysfakcję samych artystów. Warto podkreślić 

zwłaszcza to ostatnie. To, że w mediach społecznościowych pojawia się wiele zdjęć 

pokazujących mocne przeżywanie danej chwili przez wykonawców, podkreśla wymiar 

artystyczny (a nie np. lifestyle’owy) festiwalu. 

Podobnie, w ogromnym stopniu liczy się charakter terenu festiwalowego. Na Innych 

Brzmieniach oferuje on różnorodne aktywności skierowane zarówno do wymagającego, 

„branżowego” odbiorcy, jak i szerokiej publiczności (patrz kategoria „trawkowanie” 

poniżej). Zdjęcia leniwego spędzania tzw. międzyczasu również świadczą o tym, co 

uczestnicy uznają za atrakcyjne. Co jednak należy podkreślić, takie zdjęcia nie dominują w 

ogólnym obrazie „festiwalowości” Innych Brzmień, a z pewnością nie przeważają nad tymi 

przedstawiającymi artystów. 
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Rys. 13. Zestawienie zdjęć – przeżycia artysty oraz zdjęcie lifestyle’owe 

Źródło: Instagram, Facebook 

Ze zdjęć można też wywnioskować, że na „festiwalowość” festiwalu składają się też 

różnorodne elementy tworzące jego infrastrukturę i rozpoznawalność, m.in. gadżety. 

Wielość zdjęć uczestników i uczestniczek z charakterystycznym różowym programem 

wydarzenia w widocznym miejscu może świadczyć o pewnym dążeniu do zapewnienia 

sobie jednoznacznej identyfikacji. Nie chodzi o to, żeby napisać wprost, gdzie się 

znajdujemy, a raczej o pewną tęsknotę za posiadaniem przedmiotu, który komunikuje styl 

życia i przynależność do pewnego grona. Być może warto zatem pomyśleć o jakimś 

nienachalnym, ale rozpoznawalnym gadżecie, drobnym przedmiocie ujawniającym 

tożsamość właściciela, a po festiwalu – elementem kolekcji lub czymś do  pamiętania. 

(Przypuszczalnie, dla uczestników wielu innych festiwali plenerowych takie funkcje pełni 

opaska na rękę.)  

 

Rys. 14. Zdjęcie z gadżetem – „festiwalowy klimat” 

Źródło: Instagram 
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Opisane wyżej trzy elementy, nawet, jeśli składają się na dość charakterystyczny obraz 

„festiwalowości” Innych Brzmień, nie stanowią jeszcze o ich wyjątkowości. Ciekawy line-

up, bogatą ofertę około-muzyczną, gadżety identyfikujące wspólnotę uczestników – 

wszystkie można odnaleźć na wielu innych plenerowych festiwalach. To, co wydaje się 

tworzyć wyjątkowość Innych Brzmień w oczach ich uczestników i uczestniczek, to 

wrażenie miejskości oraz dostępność festiwalu. 

„Miejski klimat” Innych Brzmień wyrasta przede wszystkim z wyjątkowego ulokowania w 

samym centrum Lublina i wszechobecnego odczucia bliskości miejskiej przestrzeni. Na 

zdjęciach widać sceny muzyczne wkomponowane w historyczne Stare Miasto; wyznaczniki 

przestrzeni są tu bardzo jasne – pojawia się Zamek czy zarys kamienic, zaś niektóre 

koncerty odbywają się w zupełnie niestandardowych, ale wciąż typowo miejskich 

przestrzeniach, jak galeria handlowa. Wrażenia, jakie można odnieść z materiałów 

wizualnych, są zapewne zupełnie odmienne od tych z wielu innych plenerowych festiwali 

muzycznych, które odbywają się na różnych, pustawych i płaskich obrzeżach większych 

miejscowości. Można powiedzieć, że w przypadku Innych Brzmień festiwal odbywa się 

mieście, ale również, że miasto jest (obecne) na festiwalu. 

 

Rys. 15. „Miejskość” Innych Brzmień 

Źródło: Facebook 



22 

 

Rys. 16. „Miejskość” Innych Brzmień 

Źródło: Instagram 

Drugim z elementów kluczowych dla „festiwalowości” Innych Brzmień jest ich dostępność 

dla różnorodnych publiczności, zarówno tych o konkretnych potrzebach i oczekiwaniach, 

jak i osób, które znajdują się na terenie festiwalu cokolwiek przypadkowo. W przypadku 

Innych Brzmień, dostępność wynika przede wszystkim z opisanej wyżej lokalizacji w 

centrum miasta oraz z bezpłatności. Festiwale, na które trzeba kupić bilet, przyciągają 

osoby, które zapłaciły za konkretne wykonania i które w związku z tym zasadniczo wiedzą, 

czego się spodziewać. Inne Brzmienia mają wciąż mocny element zaskoczenia, bo 

pozwalają przypadkowo znaleźć się na miejscu, poeksperymentować i  ewentualnie zrobić 

krok dalej, ku mocniejszym doznaniom. Wiele z komentarzy towarzyszących zdjęciom 

wyrażało zaskoczenie – że wyszedłem ze znajomymi w piątkowy wieczór, a wracam z 

głową pełną wykonawców i płyt do przesłuchania. Warto tu podkreślić, że dostępność 

Innych Brzmień stanowi niewątpliwy atut dla turystów – mogą oni przyjechać do Lublina i 

przy okazji festiwalu; nie definiować go jako konieczność, za którą zapłacili, a raczej jedną z 

wielu atrakcji. 

1.3.2 Doświadczanie Innych Brzmień: „chłonięcie” i „trawkowanie” 

Co zatem składa się na przeżywanie, bycie na miejscu Innych Brzmień? Przede wszystkim, 

na festiwal uczestnicy przychodzą zarówno z konkretną potrzebą (a więc „po coś”), jak i 

bez zdefiniowanych celów czy planów („na coś”).  

W pierwszym przypadku mamy do czynienia z publicznością, która poszukuje konkretnych 

wrażeń i ma ukierunkowane oczekiwania co do swojego pobytu na miejscu. Jest to dość 
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oczywiste w przypadku festiwalu, którego program artystyczny jest znany z 

wyprzedzeniem i na który składają się konkretne wystąpienia i produkcje. Widz 

przychodzi w określonym momencie i liczy na doświadczenia wyjątkowe, ale zgodne ze 

swoimi wyobrażeniami.  

Wiele takich osób wyrażało się na temat własnych przeżyć w kategoriach „chłonięcia” 

każdej chwili, dogłębnego, emocjonalnego zaangażowania w daną sytuację. Podkreślały też 

„niezapomnianość” i niepowtarzalność swoich doświadczeń. „Chłonięcie” wyraża ogromną 

intensywność, wszechogarniającość odczuwania i oddania się chwili.    

 

Rys. 17. Doświadczanie Innych Brzmień – „chłoniemy” 

Źródło: Instagram 

Takie osoby wyrażają wprost swoje oceny artystów i jakości występów; w zdecydowanej 

zresztą większości – pozytywne. Wiele opinii i zdjęć odnosiło się do widowiskowości i 

spektakularności niektórych występów, podkreślając odczucie gigantyczności sceny, 

dynamiki świateł i artystów, wyjątkowego wykonania. Z innych materiałów wyrażających 

„chłonięcie” sytuacji można było wyczytać zaskoczenie i zachwyt nad dziwnością, 

zjawiskowością wykonania (np. ze względu na rzadkie instrumenty, spektakularne stroje 

sceniczne czy ruch).  
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Rys. 18. Doświadczanie Innych Brzmień – „chłoniemy” 

Źródło: Instagram 

Z kolei publiczność, która przychodzi „na”  wydarzenie, poszukuje w większym stopniu po 

prostu okazji do spędzenia czasu. Inne Brzmienia są tu elementem uatrakcyjniającym 

sytuację, ale niedefiniującym w pełni oczekiwań i przeżyć. Co istotne, czas mija tu zwykle w 

jakimś szerszym gronie – nie jest tak angażujący dla danej osoby, jak „chłonięcie”. Zdjęcia 

publiczności spędzającej czas „na” Innych Brzmieniach pokazują przesiadywanie na trawie 

w obrębie terenu festiwalowego, dzieci i pieski towarzyszące autorom, wylegiwanie się w 

leżakach w klubie, popijanie piwa i przegryzki. Sprawiają one wrażenie pewnej 

sielankowości, zrelaksowania, rodzinności, braku pośpiechu. 

 

Rys. 19. Doświadczanie Innych Brzmień – spędzanie wolnego czasu 

Źródło: Facebook 

Wspólnie z członkami zespołu badawczego nazwaliśmy takie doświadczenie Innych 

Brzmień „trawkowaniem”. W „trawkowaniu” jest pewien specyficzny, miejsko-wakacyjny 

styl życia, będący udziałem osób w różnym wieku i o różnym statusie społecznym 
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(„trawkuje” i młodzież, i osoby w średnim wieku z dziećmi). To, co je łączy, to 

przypuszczalnie poszukiwanie doświadczeń, które nie są szczególnie intensywne 

emocjonalnie, ale dają przyjemność i poczucie uczestniczenia w wydarzeniu dobrej jakości, 

odpowiednim dla osób podobnych do siebie.  

 

Rys. 20. Doświadczanie Innych Brzmień – „trawkowanie” 

Źródło: Facebook 

Co istotne, ze względu na dostępność Innych Brzmień dla różnych publiczności, opisane tu 

sposoby przeżywania przeplatają się, często nawet w doświadczeniach tych samych osób. 

Po pierwsze, Inne Brzmienia oferują nie tylko konkretne treści, ale całą gamę możliwości 

spędzania wolnego czasu, które dają uczestnikom elastyczność (czasu, przestrzeni, 

sposobu zachowania). Duża część publiczności przychodzi na Inne Brzmienia zarówno „po” 

dobrej jakości doświadczenia artystyczne, jak i „po” miłe, przyjemnie spędzone chwile w 

szerszym gronie. Po drugie, festiwal jest otwarty na nowe, czasem zupełnie przypadkowe 

publiczności – i to w sensie dosłownym, oznaczającym dostępność dla osób, które 

przychodzą „na” jakieś wydarzenie (bo jest okazja) i odkrywają dla siebie coś intrygującego 

i nowego. W rezultacie, osoby przychodzące „po coś” spędzają czas pomiędzy koncertami w 

leżaku z piwem, zaś te, które znalazły się na terenie cokolwiek przypadkowo, dają się 

wciągnąć w wir emocji i wrażeń.  
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Najważniejsze informacje o projekcie badawczym i miejsce niniejszego 

raportu cząstkowego 

 

Tytuł projektu badawczego: Wpływ lubelskich festiwali plenerowych na rozwój 

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. 

 

mailto:aleksandra.koltun@gmail.com
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Przebieg badania, metody badawcze oraz raporty cząstkowe (podkreślenie – 

niniejszy raport) 

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

festiwali 

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) 

 


