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Cyfrowa
y
humanistyka
na styku sztuki, nauki
i technologii
ANNA NACHER

Przyznaję, że tytuł mojego artykułu tylko częściowo wprowadza w meritum tego,
o czym chciałabym przy tej okazji napisać. W gruncie rzeczy chcę kontynuować
wątek rozważań rozpoczęty w 2013 roku tekstem zamieszczonym w zbiorze będącym pokłosiem pierwszej polskiej konferencji poświęconej cyfrowej humanistyce1.
Dosyć konsekwentnie kontynuuję go także na blogu2. Jest to zatem kolejna okazja,
żeby się zmierzyć z kwestią humanistyki cyfrowej jako przedsięwzięciem o charakterze krytycznym.

1

2

Zob. A. Nacher, Poza cyfrowość w zwrocie cyfrowym – od humanistyki cyfrowej do spekulatywnej komputacji,
[w:] A. Radomski, R. Bomba (red.), Zwrot cyfrowy w humanistyce, Lublin 2013.
Zob. wpisy opatrzone tagiem „humanistyka_cyfrowa” na http://nytuan.wordpress.com.
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Moje przekonanie o konieczności pogłębionej reﬂeksji wobec zwrotu cyfrowego w humanistyce jest
ugruntowane przede wszystkim w podejściu oferowanym przez kulturoznawcze badania nad mediami.
Zastrzegam tutaj, że nacisk pada właśnie na słowo
„kulturoznawcze” – ma ono bowiem znacznie większy potencjał krytyczny niż badania o charakterze
czysto komunikologicznym czy socjologicznym,
które przyjęło się utożsamiać (niesłusznie) z medioznawstwem w ogóle. Sądzę, że najistotniejsza różnica
sprowadza się do pogłębionej reﬂeksji nad statusem
medium, które jest jednak rozumiane nie tylko jako
narzędzie technologiczne, ale także jako zestaw praktyk, protokołów i konwencji estetycznych o społecznych konsekwencjach i charakterze. Z takiej perspektywy to, co nazywamy cyfrową humanistyką, jawi się
jako zjawisko znacznie bardziej złożone – wykracza
poza popularne przekonanie o swoistym upgradee humanistyki3. Taka pogłębiona dyskusja wydaje mi się
tym istotniejsza, że od 2013 roku – wbrew pozorom
– w Polsce wiele się w tej sferze dzieje. Przyglądanie
się (przyznaję, najczęściej z perspektywy obserwatora) dyskusji towarzyszącej na przykład inicjatywie powołania DARIAH-PL upewniło mnie jednak,
jak często mamy do czynienia z fundamentalnymi
nieporozumieniami. Ich źródłem najczęściej bywa
swoista terapia szokowa – humaniści, którzy rzadko (lub prawie wcale) korzystali w swojej praktyce
badawczej z narzędzi sieciowych, są konfrontowani
z podejściami i narzędziami, które domagają się nie
tylko radykalnej zmiany sposobu pracy, ale równie
radykalnej zmiany myślenia o porządkach wytwarzania wiedzy. Nie bez znaczenia jest tutaj zapewne
ewolucja samej cyfrowej humanistyki (odkładając na
bok tradycyjną debatę o deﬁnicjach i inkluzywności
formującej się dyscypliny). Jak podkreślają redaktorzy przygotowywanego zbioru esejów pod znamiennym tytułem Disrupting Digital Humanities,
będącego pokłosiem panelu w ramach dorocznej
konferencji Modern Language Association z 2015
roku, wiele projektów w tym obszarze narodziło się
z potrzeby poszerzania granic humanistyki w ogóle,

podejmowania ryzyka ich kwestionowania. Obecnie jednak „wiele z tej otwartej na ryzyko, opartej na
współpracy, wspólnotowej i otwartej dla społeczności praktyki zaczęło być zamienianych na narrację
cyfrowej humanistyki o tworzeniu-i-włączaniu, która
dokonała zwrotu w stronę tradycyjnych badań z pomocą narzędzi cyfrowych i zainteresowania wyłącznie projektami ﬁnansowanymi instytucjonalnie lub
rządowo, a także spowodowała odwrót od analizy
krytycznej swoich własnych praktyk w odniesieniu
do zagadnień związanych z wielojęzycznością, rasą,
płcią, niesprawnością i globalizacją”4.
Innymi słowy, sądzę, że największy potencjał cyfrowej humanistyki kryje się w rozumieniu jej projektów jako przedsięwzięć o charakterze krytycznym;
jako działania, które pomaga nam „myśleć o komputacji jako elemencie społecznego uniwersum oraz
dostarczyć środków immanentnej krytyki w odniesieniu do niego”5. Jest jednak oczywiste, że zarówno zakres, jak i formy uprawiania tej krytyki ulegają
zmianie w świecie, w którym zasady komputacji dotyczą naszej najbardziej nawet przyziemnej codzienności6. Tak określony cel na pewnym poziomie staje
się trudny do przełknięcia dla zainteresowanych
cyfrową humanistyką głównie jako zestaw nowych
narzędzi badawczych czy nowych kompetencji, pozwalających absolwentom studiów lepiej odnaleźć
się na rynku pracy. Nie chcę tych aspektów, rzecz
jasna, bagatelizować – w realnym świecie academii
są one istotne (i jeszcze raz podkreślę, do pewnego
momentu mogą stanowić element wspólnej ścieżki). Sądzę jednak, że tym, czego potrzebujemy dużo
bardziej, jest właśnie ów pogłębiony namysł nad samymi narzędziami oraz układem ciągłości i zmian,
który się z nimi wiąże. Przy bliższej introspekcji
nawet najpopularniejsza i najbardziej oczywista
narracja o nieuniknionej zmianie, jaką wprowadzają
technologie cyfrowe, domaga się przebudowy (i to

4

5
6
3

Nieporozumieniom związanym z takim rozumieniem poświęciłam
tekst z 2013 roku, często przybiera ono metaforyczną postać
frazy „humanistyka 2.0”.

D. Kim, J. Stommel, Introduction: Disrupting the Digital
Humanities, http://www.disruptingdh.com/ (17.02.2015).
D.M. Berry, Critical Theory and Digital, New York 2014, s. 2.
Zob. analizę amalgamatu codziennej przestrzeni i kodu oraz
zdolnych do komunikacji obiektów codzienności w książce
R. Kitchina i M. Dodge’a, Code/Space. Software and Everyday
Life, Cambridge 2011.
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nie tylko z punktu widzenia historyczności terminu
„nowe media”, o czym pisałam wcześniej w innym
miejscu). W istocie bowiem można powtórzyć za
Davidem M. Berry: „[t]e nowe technologie cyfrowe
nie są jedynym czynnikiem zmiany społecznej i politycznej, wręcz przeciwnie […]. Sedno sprawy polega
raczej na tym, że proponują one konkretne afordancje w określonych kontekstach, które włączają
i wyłączają pewne formy społecznych i politycznych
interakcji. Innymi słowy, technologie w swoich historycznych i społecznych kontekstach wzmacniają
jedne praktyki i style życia oraz marginalizują inne”7.
To dlatego, jak dodaje Berry, aby rzeczywiście zrozumieć to, co cyfrowe (czy obecnie sieciowe), musimy przede wszystkim poznać tę domenę od środka,
włącznie z jej „formatywnym procesem”8.

Opuścić strefę bezpieczeństwa
Z tego punktu widzenia jedną z kluczowych kwestii
może być problem kompetencji medialnych. Nie
będę specjalnie odkrywcza, zwracając uwagę, że
w wielu szeroko zakrojonych programach edukacyjnych i warsztatowych (np. tych przeznaczonych
dla nauczycieli różnych stopni) nacisk kładzie się
głównie na opanowanie narzędzi. Nic też dziwnego w tym, że nauczyciele są zainteresowani przede
wszystkim gotowymi metodami, platformami i serwisami oraz oprogramowaniem, które nie sprawia
trudności. Jest jednak także niezwykle smutne,
że w polskiej szkole za pracę z nowymi mediami
w 2014 roku uważane jest wykorzystywanie projektora multimedialnego9. Choć jest to nieco odmienny,
olbrzymi temat, to warto jednak go zasygnalizować,
bo – jak sądzę – sedno owego krytycznego podejścia kryje się w zmianie spojrzenia na to, czym są
dzisiaj kompetencje medialne. Nie da się ukryć, że

7
8
9

D.M. Berry, Critical Theory..., op. cit., s. 10.
Ibidem.
Bazuję tutaj na odpowiedziach z anonimowych ankiet
poprzedzających pracę w ramach poznańskiego Forum
Nauczycieli i Filmowców @emigracja, towarzyszącego 32.
Festiwalowi Ale Kino! w grudniu 2014 roku. Forum było zresztą
znakomitym i bardzo inspirującym wydarzeniem. Pokazało, jak
wielu nauczycieli jest skłonnych i gotowych do odważniejszych,
bardziej ryzykownych i mniej stereotypowych działań w zakresie
edukacji medialnej.

gdyby chcieć poświęcić temu tematowi więcej uwagi, najważniejszym aspektem stałaby się z jednej
strony archaiczność szkolnych lekcji informatyki
i oddzielenie ich staranną linią demarkacyjną od
„humanistyki”, z drugiej – odpowiadająca jej równie
konserwatywna wizja humanistyki, jaka wyłania się
choćby z oﬁcjalnych biuletynów ministerstwa10. To
podejście nie jest jednak bolączką wyłącznie edukacji – upodobanie do bezkrytycznej „narzędziówki” wciąż dominuje w tekstach, które zdarza mi sie
recenzować, oraz w wystąpieniach konferencyjnych,
w których uczestniczę.
W tym kontekście bardzo interesującym doświadczeniem były warsztaty, jakie mieliśmy przyjemność
prowadzić wraz z Pawłem Janickim11 podczas Forum Nauczycieli i Filmowców @emigracja, zorganizowanym w ramach 32. Festiwalu Ale Kino! przez
poznańskie Centrum Kultury „Zamek” w grudniu
2014 roku. Postanowiliśmy zaryzykować i zaproponować uczestnikom trzech modułów zajęciowych działanie mocno wykraczające poza strefę
bezpieczeństwa – wspólnie z nimi zamierzaliśmy
stworzyć instalacje interaktywne wykorzystujące
interfejs śledzenia ruchu i oparte na wcześniej nagranym i przetworzonym materiale dźwiękowym,
stanowiącym dyskusję wybranego zagadnienia edukacyjnego. Praca miała bazować na materiale częściowo uprzednio przygotowanym, ale jednocześnie
chodziło o to, żeby się oprzeć na elementarnych

10

Zob. „Biuletyn nauka.gov.pl” z 7.02.2015 roku, gdzie w artykule
Minister Lena Kolarska-Bobińska o roli humanistyki czytamy,
że „humanistyka to nauka, która stawia społeczeństwo, jego
tradycję i historię w centrum zainteresowań”. Nadzieję mogą
jednak budzić nowe, zmienione zasady Narodowego Programu
Rozwoju Humanistyki, zwłaszcza moduł „Rozwój”.
11
Artysta sztuki mediów związany z Centrum Sztuki WRO –
zrealizował szereg dźwiękowych i audiowizualnych instalacji
interaktywnych (Mapping Chopin, Ping Melody, Auditions,
Aleastock) oraz sieciowych (T != T | SPACE). Jest także twórcą
narracyjnego środowiska nawigowalnego Oceanus, będącego
elementem europejskiego projektu Moving Stories, w którym
uczestniczyły podmioty z Austrii, Belgii, Francji, Niemiec, Włoch
i Polski. Jest jednocześnie autorem oprogramowania
wykorzystywanego w tworzonych przez siebie pracach, prowadzi
warsztaty programowania w Processingu na zlecenie
Narodowego Instytutu Audiowizualnego (NInA). Współpracuje
aktualnie z Centrum WRO we Wrocławiu: http://paweljanicki.jp/
shortbio_en.html.
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praktykach programowania (z wykorzystaniem
m.in. Processingu, często stosowanego w takim kontekście). Zastrzegliśmy w opisie zajęć, że uczestnicy
nie muszą mieć kompetencji w zakresie programowania i... wyruszyliśmy w gruncie rzeczy w nieznane.
Warsztaty stały się jedną wielką praktyką krytyczną
w tworzeniu narzędzi medialnych – od początku
zakładaliśmy, że efekt końcowy nie jest dla nas najważniejszy; że równie ważny (o ile nie ważniejszy)
jest cały proces, włącznie z dyskusją nad projektami.
Oczywiście znacznie łatwiej to powiedzieć (wpisać w założenia) i wiele trudniej wytrwać w streﬁe
napięcia związanego z poczuciem braku pewności
i z procesem uczenia się na błędach. Zwłaszcza jeśli po drodze wydarza się wszystko, co zazwyczaj
w takich sytuacjach ma miejsce: nieprzewidziane
zwroty akcji związane z możliwościami sprzętu
i oprogramowania (w dużym stopniu powstającego na gorąco). Jako edukatorzy chętnie wprawdzie
powtarzamy slogan o uczeniu się na błędach, ale czy
istotnie potraﬁmy przekuć to w pewną metodę? Czy
potraﬁmy stworzyć sytuację, w której jesteśmy partnerami w procesie uczenia się po prostu dlatego, że
rezygnujemy z poczucia pewności co do końcowego
wyniku? I czy ta sytuacja istotnie może nas czegoś
nauczyć, czy jest tylko romantyczną fantazją?
Muszę przyznać, że chyba nigdy wyraźniej nie doświadczyłam niestabilności technologii medialnych,
maskowanej przez korporacyjne strategie sprzedawania ich jako gotowych produktów i platform. Ta
sytuacja była nie tylko twórcza, ale także bardzo
owocna edukacyjnie. Pozwoliłaby – gdyby takie
było moje zamierzenie – w mgnieniu oka wyjaśnić
klasyczną już dzisiaj teorię języka nowych mediów
Lva Manovicha, wszystkie pięć jego cech, które
z taką trudnością przyswajają studenci, uważając je
za wysoce abstrakcyjne12. Jedną z tych cech wyjaśnił nam właściwie pewien uczestnik zajęć, dzieląc
się tym, jak rozwiązał pewien problem. Warto bliżej
przyjrzeć się temu doświadczeniu.
12

Mowa o zasadach transkodowania, modularności, automatyzacji,
numeryczności i wariacyjności, jakimi rządzą się według Lva
Manovicha procedury i obiekty nowych mediów, zob.
L. Manovich, Język nowych mediów, przekł. P. Cypryanski,
Warszawa 2006.

W stronę nowych kompetencji
– czego naprawdę się uczymy,
ucząc się programowania?
Umiejętność posługiwania się w jakimkolwiek zakresie językami programowania wydaje się dzisiaj
bezdyskusyjnie koniecznością – nie tylko dla badaczy nowych mediów. W tym sensie postulaty
Friedricha Kittlera, twierdzącego, że języki programowania powinny być standardowym elementem
edukacji, stają się powoli naszą codziennością (choć
z drugiej strony intrygująco brzmi głos jednej z najlepszych projektantek wizualizacji danych, Stefanie
Posavec, przyznającej w którymś ze swoich wystąpień, że nie potraﬁ kodować13). Obrazuje to także
całe multum akcji, kampanii reklamowych, platform
i inicjatyw w rodzaju Code4America, Code4Europe,
Code Week EU, działalność hacklabów, medialabów i wszelkich nieformalnych i na poły formalnych
grup zorientowanych na upowszechnianie umiejętności z tego zakresu. Konsensus budowany wokół
konieczności nauki oprogramowania jest wyraźny
i oczywisty. Można w niej jednak zobaczyć coś więcej niż tylko konieczną (także w sensie rynkowym,
jako że informacje o zarobkach programistów pełnią często funkcję neoliberalnych legend miejskich)
umiejętność. W nienowym już (bo opublikowanym
niemal siedem lat temu) tekście Michael Mateas pisze o „kompetencjach proceduralnych” ((procedural
literacies).
s Sądzę, że to bardzo ważne spostrzeżenie
z perspektywy dzisiejszej ekologii mediów opartej
na mashupach i automatyzacji połączeń między
platformami i serwisami oraz dyskursywizacji praktyk. To ostatnie sformułowanie oznacza po prostu,
że wszystkie nasze działania w sieci mają swoją
reprezentację w postaci cyfrowych śladów i cyfrowych cieni14. Kiedy zatem nasz proﬁl na Facebooku
informuje o podejmowanych przez nas działaniach
(oglądanych fragmentach na YouTube, ostatnich
13

Zob. wystąpienie Posavec podczas festiwalu Eyeo 2012, https://
vimeo.com/46304381 (15.02.2015).
14
Zob. pojęcia odpowiednio capta shadow
w i capta traill w: R. Kitchin,
M. Dodge, Code/Space..., op. cit. Kitchin i Dodge konsekwentnie
posługują się terminem capta w miejsce data, co Kitchin
uzasadnia w swojej książce z ubiegłego roku, The Data
Revolution. Big Data, Open Data, Data Infrastructures and
Their Consequences, Los Angeles – London – New Delhi 2014.
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lekturach i słuchaniu muzyki), a oprogramowanie
śledzące nasze zachowania przed ekranem przechowuje także wiedzę na temat zachowań naszego
kursora, to mamy do czynienia z sytuacją, w której
„rzeczywistość jest odzwierciedlana jako postać
technicznego «naturalizmu»”15.
Ów techniczny „naturalizm” przybiera formę myślenia w kategoriach inżynierii, postrzegania domeny technologii cyfrowej właśnie jako „zestawu
narzędzi”16 czy wręcz nieprzejrzystego „czarnego
pudełka”17 (albo tego, co wcześniej nazwałam „narzędziówką”). To wystarczająco dobry powód, by
uwzględnić analizowaną przez Mateasa kompetencję proceduralną, która jego zdaniem oznacza
„umiejętność odczytywania i kreowania procesów,
wykorzystywania reprezentacji i estetyki proceduralnej, rozumienia gry między kulturowo ugruntowanymi praktykami tworzenia znaczeń a mediowanymi technicznie procesami”18. Chodzi przy
tym nie tyle o opanowanie określonego języka czy
zgłębienie tajników konkretnego oprogramowania,
ile raczej o poznanie „generalnych struktur i tropów, które można odnaleźć w różnych językach”19.
W bardzo ogólnym znaczeniu idzie tutaj również
o uchwycenie tego, w jaki sposób „kod działa jako
medium ekspresji”20. Tego typu kompetencja pomaga nawiązać, zdaniem Mateasa, prawdziwą interdyscyplinarną współpracę między „dwoma kulturami”
– jeśli trzymać się języka zaczerpniętego od C.P.
Snowa – czyli między światem informatyków i programistów a światem artystów i humanistów. Jednym z narzędzi, które zbudowano jako środowisko
oparte na koncepcji kompetencji proceduralnej i zaprojektowano z myślą o programujących artystach/
humanistach, jest właśnie Processing.

15

R. Simanowski, The Compelling Charm of Numbers: Writing
For and Thru the Network of Data, [w:] S. Briggs (red.),
Remediating the Social. Electronic Literature as A Model of
Creativity and Innovation in Practice, Bergen 2013, s. 21,
16
D.M. Berry, Critical Theory..., op. cit., s. 16.
17
M. Mateas, Procedural Literacy. Educating the New Media
Practitioner, [w:] D. Davidson (red.), Beyond Fun. Serious
Games and Media, Pittsburgh 2008, s. 80.
18
Ibidem.
19
Ibidem.
20
Ibidem.

Szczególnie ważne przy tym (i to nie tylko dla naszego dobrego samopoczucia) jest zastrzeżenie
Mateasa, że w przypadku praktyki w obszarze
technologii komputerowej dla artystów i humanistów wcale nie chodzi o uproszczoną i zubożoną
wersję kursów informatycznych. Punkt ciężkości przesuwa się z matematycznych abstrakcji
na rodzaj praktyki zbliżonej do rzemiosła. Zdaniem autora „daje to wrażenie połączenia pisania
i majsterkowania”21, przy jednoczesnym zastrzeżeniu co do wagi starannie opracowanej procedury i przemyślenia procesu w kolejnych krokach
i najdrobniejszych detalach – sam pomysł już nie
wystarcza. W gruncie rzeczy na tym chyba polegały największe zmagania uczestników naszych
warsztatów – jak opracować wstępny pomysł,
aby był przekładalny / możliwy do ujęcia / zapisywalny w krokach odpowiadających strukturze
języków, za pomocą których tworzyli swoje instalacje. Tutaj tkwił też jednak potencjał najbardziej
owocnej nauki. Nie umknął przy okazji także inny
ważny aspekt – społeczny charakter wszystkiego, co się składa na proces wytwarzania obiektów
nowych mediów, włącznie z językami programowania. Nick Montfort podkreśla ten aspekt jako
jedno z czterech ważnych założeń, które czyni na
temat programowania: „programowanie jest praktyką społeczną i kulturową” (obok punktu mówiącego o tym, że programowanie nie musi być
zarezerwowane dla specjalistów; pewne podstawy
mogą być opanowane przez każdego użytkownika
komputera)22. Porzucając więc tradycyjny już dla
cyfrowej humanistyki spór o prymat wytwarzania
obiektów medialnych i konkretnej praktyki nad
operowaniem tradycyjnym tekstem analitycznym
i teorią, chcę skierować krytyczny impuls cyfrowej
humanistyki w innym stronę. Przywołana – i tak
często dyskutowana – dychotomia zresztą wydaje
się z gruntu fałszywa właśnie w świetle propozycji
oparcia kształcenia i badań na kompetencji proceduralnej. Podobnie fałszywie zabrzmiałoby zresztą
to przeciwstawienie, gdyby je odnieść do praktyk

21
22

Ibidem, s. 87.
N. Montfort, Programing for Fun, Together, [w:] S. Biggs (red.),
Remediating the Social..., op. cit., s. 15.
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o wysokim stopniu reﬂeksyjności oraz do koncepcji tak zwanej wiedzy milczącej, która często
okazuje się swoistą „teorią w działaniu”, niewypowiadaną w formie dyskursywnej. Kłam tak ostremu rozróżnieniu na praktykę i teorię zadają także
medialaby – coraz popularniejsze jako „nowe”
środowiska pracy interdyscyplinarnej23. Być może
więc ostatecznie krytyczny aspekt cyfrowej humanistyki polegałby nie na tym, że to humaniści opanowują posługiwanie się narzędziami cyfrowymi,
ale że raczej mamy do czynienia z narzędziami
informatycznymi tworzonymi przez (a nie dla) humanistów w sposób otwarty, kolektywny, twórczy
i gotowy do nieustannego zadawania pytań o aktualizację reżimów władzy (nie tylko dyskursywnej)
– z „programowaniem kreatywnym” proponowanym przez Nicka Montforta24 czy „spekulatywną
komputacją” Johanny Drucker25.
Te rozgraniczenia ulegają zaburzeniu przede
wszystkim w bardzo dzisiaj zróżnicowanym polu
sztuki mediów; zaliczyłabym doń także – i uzasadnienie tego wyboru musi poczekać na inną okazję – częściowo rozliczne formy e-literatury (nazwa oprotestowana, przywracana, kontestowana
i przyjmowana z braku lepszego odpowiednika na
rozmaite formy ekspresji literackiej w środowisku
nowomedialnym). Warto byłoby zatem w lokalnych (i nie tylko) genealogiach cyfrowej humanistyki sięgnąć po pionierskie realizacje artystyczne
i e-literackie oraz budującą się wokół nich (czy
na ich kanwie) reﬂeksję. Podążam tutaj za celnym
spostrzeżeniem Mariusza Pisarskiego, którego
przywołany już wcześniej artykuł był wprawdzie
poświęcony Nickowi Montfortowi, ale wpisał się

jednocześnie w dyskusję o cyfrowej humanistyce,
jaka zaczęła się toczyć także na Wisłą. Dałoby się
wówczas być może wyraźniej dostrzec, że cyfrowa humanistyka przemodelowuje nie tylko relacje
między praktyką a teorią, ale także pozwala zobaczyć, jak szereg dyscyplinowych i dziedzinowych
rozróżnień konstytuuje określone pole wiedzy
i jego warunki. Jednocześnie wśród rodzimych
projektów z tego obszaru znalazłyby się cenione
przedsięwzięcia translatorskie generatywnej literatury elektronicznej, często angażujące na dosyć
zaawansowanym poziomie warstwę kodu i języków
programowania. Jednym z przykładów jest polska
wersja Sea and Spar Between Stephanie Strickland
i Nicka Montforta, opracowana przez Monikę
Górską-Olesińską, Mariusza Pisarskiego i Jana
Argasińskiego26, o której polscy autorzy piszą jako
o „grze translatorskiej” lub „tłumaczeniu dystrybuowanym” uwzględniającym wielu agentów (w
tym warunki Javascript oraz HTML5). Innym projektem z tego obszaru jest tłumaczenie generatorów tekstów Nicka Montforta27 oraz tłumaczenie
utworów polskich na angielski w ramach projektu
Renderings28, oba autorstwa Aleksandry Małeckiej
i Piotra Mareckiego. Określanie tych projektów
mianem translatorskich może być jednak mylące
– jak pokazują pogłębione raporty z wykonanych
tłumaczeń, pełnią one także funkcję denaturalizującą „czarną skrzynkę” technologii cyfrowych
i lokalizują się w polu programowania jako praktyki o charakterze ekspresyjnym. Być może warto
zatem spojrzeć na cyfrową humanistykę szerzej,
jako na jeden z symptomów rysującej się „trzeciej
kultury” i elementu wyłaniającego się pola na styku
|
sztuki, nauki i technologii.
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