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VR: nowe doświadczanie rzeczywistości. Próba zapisu 

Historia kultury, zwłaszcza historia społecznego funkcjonowania różnego rodzaju obrazów, 
pełna jest opisów nowych doświadczeń medialnych: od poczucia niezwykłego zanurzenia w 
bitewny krajobraz podczas zwiedzania dziewiętnastowiecznej panoramy po szok na widok 
nadjeżdżającego pociągu w czasie pierwszych projekcji filmowych. Na ich bazie powstają 
legendy o niedostępnej późniejszym pokoleniom odbiorców i użytkowników magii 
„pierwszego doświadczenia”. Równie ciekawa jak historia wrażeń najwcześniejszych 
odbiorców nowych typów obrazów jest opowieść o zmianie w postrzeganiu rzeczywistości 
pozamedialnej, jaka nastąpiła wskutek takich doświadczeń. Gdy wychodzimy z kina, świat nie 
jest już taki sam, jak zanim do niego weszliśmy. Zmienił się również, odkąd można go 
utrwalić na fotografii: z pewnością ludzie postrzegają teraz siebie inaczej niż w czasach, gdy 
nie istniały albumy z dzieciństwa i zdjęcia z wakacji. 

W przypadku rozmaitych interfejsów VR jesteśmy w uprzywilejowanej sytuacji: możemy na 
własnej skórze doświadczać zjawiania się jej kolejnych realizacji, różnych typów technologii 
medialnych, które służą stworzeniu „zdarzeń wirtualnych”, osobiście przeżywać pierwsze 
doświadczenia „nowych mediów” i zastanawiać się nad tym, co właśnie przeżyliśmy i 
poczuliśmy.  

Z drugiej strony legenda VR niejednokrotnie wyprzedza osobiste doświadczenie. Większość 
uczestników kultury czytała o rzeczywistości wirtualnej lub widziała ją w filmach, zanim miała 
okazję samodzielnie doświadczyć prób jej realizacji. Trudno więc podejść do obcowania z 
różnymi typami rzeczywistych realizacji VR bez oczekiwań i uprzedzeń. To jednak 
niekoniecznie musi być wadą, jeśli tylko pozwolimy naszym wyobrażeniom i oczekiwaniom 
stać się częścią doświadczenia, a nie barierą, która będzie nas od niego odgradzać. 

W czasie warsztatów zastanowimy się nad „zdarzeniem wirtualnym” jako nowym 
doświadczeniem medialnym. Postaramy się opisać jego specyfikę w odniesieniu do 
indywidualnych użytkowników i w szerszym kontekście kulturowym, a następnie wpisać w 
dłuższą historię zmian, wprowadzonych przez pojawiające się na przestrzeni historii „nowe” 
media. Wreszcie zaś spróbujemy wyobrazić sobie, jak zmieni się świat – postrzeganie własnej 
tożsamości, relacji z innymi, cielesności, przyrody – gdy doświadczenie rzeczywistości 
wirtualnej stanie się powszechne. 
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