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Badania poprzez sztukę 

• Metoda ta polega na wykorzystaniu poznawczego 
potencjału różnych dziedzin sztuki i przejawów 
aktywności artystycznej w diagnozowaniu, rozumieniu i 
interpretowaniu aktualnych problemów społecznych. 
Zakłada się, że sztuka i aktywnośd artystyczna mogą 
dostarczyd cennej wiedzy humanistyczno-społecznej i 
w związku z tym aranżuje się twórczośd między innymi 
plastyczną, literacką, teatralną, muzyczną, taneczną, 
fotograficzną, multimedialną badanych podmiotów w 
celu partycypacyjnego interpretowania ich rezultatów 
w kontekście problematyki badawczej (Beata Kunat) 



Badania poprzez sztukę 

• Role: badacza, artysty i animatora działao 
artystycznych badanych 

• Relacje między badaczem a uczestnikiem 
badao intensywne 

• Sztuka jednocześnie metodą badao 
(sposobem i środkiem rozumienia drugiego 
człowieka) oraz instrumentem działao – 
wzmocnieniem, wzbogaceniem oraz medium 
autoekspresji (Dariusz Kubinowski) 



Sztuka 

• Tworzenie 

• Interpretacja 

• Przeżywanie 

Keith Moss 



Stara metodologia, nowe możliwości 

• Ethnography has always sought to tell richly 
grounded evocative tales, as we know, but 
visual methods in particular add another layer 
to this – they can show others how it feels to 
work, manage, consume, or otherwise be 
affected by organisational action, not only to 
the ethnographer during fieldwork, but via 
exhibitions, installations, video online and 
physically. (Sam Warren, 2012) 



Etnografie zmysłów 

• Tommy Jensen & Johan Sandström: dźwięki 

• Kat Riach & Sam Warren: zapachy 

• Heather Höpfl & Monika Kostera: poezja 

• Elena Ravioli: taniec 



Etnografia wizualna 

• Świat ludzi ma wymiar estetyczny 

• Kultura składa się z symboli 

• Zmysły odgrywają ważną rolę w nadawaniu i 
odczytywaniu sensu; zmysł wzoru kluczowy 
dla wielu osób 
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Etnografia wizualna 

• Etnografia wizualna jest sposobem 
doświadczania, interpretowania, 
przedstawiania kultury czy społeczności, który 
przenika zbiór procedur badawczych. Jest ona 
metodą zbierania danych, ale także procesem 
tworzenia i przedstawiania wiedzy opartym na 
własnych doświadczeniach etnografa. (Sarah 
Pink) 



Wyrażanie a etnografia 

• Etnografia wizualna może służyd jako metoda 
badania kontekstu 

• Afekty, uczucia, emocje 

• Nastroje, skojarzenia 



Badania organizacji 

• Obserwacja z wykorzystaniem fotografii lub 
szkicu 

• Wywiad wokół fotografii wykonanych przez 
rozmówców 



Fotografia miejsca pracy 
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Fotografia miejsca pracy 



Wizualnośd zarządzania 

• Estetyczna etyka konsumpcji (Zygmunt 
Bauman) 

• Pożądanie, zakup, ekspozycja przedmiotów, 
którymi się otaczamy to praca symboliczna  
(Paul Willis) 

• Wyznaczanie granic (Sam Warren) 

 



Wizualnośd doświadczania 

• …selekcja obiektów spośród niezliczonej ilości 
możliwości i skomponowanie z nich osobistych 
mises en scene, w szczególnych mikro-
okolicznościach, materialnych i symbolicznych, 
użycia i konsumpcji (Willis, 2000, p. 72). 



Praca symboliczna 

• “Ekspresyjna siła robocza” (Welsch, 2000, s. 
80) domaga się uwagi etnografów 
organizacyjnych, ponieważ nacisk na jej użycie 
płynie z różnych stron i układa się w nowe 
konfiguracje pracy, wolnego czasu i 
tożsamości, czyli mamy do czynienia z 
narodzinami nowego typu idealnego 
człowieka: “homo aestheticus” (Welsch, 1997)  



Praca niematerialna 

• W rozwiniętych społeczeostwach 
kapitalistycznych zwiększa się rola „pracy 
niematerialnej” (Hardt i Negri, 2004). Odbywa 
się ona poza mechanizmami organizacyjnymi 
poprzez sposoby, w jakie konsumenci 
przyjmują za swoje i używają produkty 
organizacji, marki, nawet same organizacje. 
Czynią to poprzez praktyki symboliczne.  
Organizacja praktycznie „outsource’uje” swoja 
działalnośc marketingową 



Doświadczenie estetyczne 

• Doświadczenie estetyczne jest przywoływane poprzez 
ciało 

• Polega na nadawaniu sensu;  
• Nasze zmysły mediują pomiędzy  światem 

wewnętrznym a zewnętrznym, a więc doświadczenie 
estetyczne nigdy nie jest czysto intelektualne  

• Doświadczenie estetyczne bierze się ze spotkania ze 
światem materialnym  

• Piękno nie jest subiektywne (not entirely in the eye of 
the beholder); 

• Oceny estetyczne są społeczne, gust jest społeczny 



Przykład 

• Jak tu się pracuje?  

• Jak oni to widzą? 

• Co jest dla nich ważne? 

• Co to znaczy? (Sam Warren) 



Ugruntowana analiza wzorców 
wizualnych 

Sam Warren, Harriett Shortt 
Visual methodologies for researching organizational life have 
grown in popularity over the past decade, with conceptual 
and methodological foundations now well documented. 
However, analytical critique has not kept pace and so in this 
paper, we offer grounded visual pattern analysis (GVPA) as a 
rigorous means of analysis that mines the discursive meanings 
of individual photographs and the visual patterns apparent 
across multiple still images. We illustrate GVPA’s value 
through an ethnographic field study investigating the 
relationship between workplace environments and identity 
formation among hair salon workers in the UK. Specifically, we 
explain how to combine the strengths of both ‘dialogical’ and 
‘archaeological’ approaches to visual research (Meyer et al. 
2013), which have hitherto been seen as distinct endeavours. 
We argue this is particularly valuable in field studies 
addressing material turns in organization studies, such as 
studies of space, strategy-as-practice, embodied cognition 
and servicescape aesthetics. The paper concludes by putting 
forward a series of potential directions for the future of visual 
organizational research based on the bridging of Meyer et al.’s 
(2013) five different methodological approaches. 


