
Każdy człowiek jest marzycielem 

…czyli o tym, jak twórczo patrzeć na 
rzeczy ulotne 



Formy, gestalt 

• Max Wertheimer, Wolfgang 
Kohler, Kurt Koffka, Kurt Lewin 
– psychologia formy, Gestalt  

• Percepcja kształtowana jest 
przez relację między bodźce 
percepcyjnymi które 
otrzymujemy z otoczenia i 
generatywnymi formami 
(wzorce tworzone zgodnie z 
jakimś kodem, np. 
kulturowym) wpisanymi w 
naszą wizję. Gestalt (forma) 
umożliwia wizję, ale 
jednocześnie powoduje 
uwikłanie naszej możliwości by 
widzieć coś innego.  



Generacja i emergencja 

• Generacja, (re)produkcja – 
tworzenie nowych wzorców 
zgodnie z istniejącym kodem. 
Kreatywność to umiejętność 
łączenia kodów w nowy, 
ciekawy sposób. 

• Emergencja, wyłanianie się – 
pojawienie się powiązania 
(systemu) który wcześniej nie 
istniał. Twórczość to zdolność 
do spotkania elementów 
możliwej emergencji.  



Kreatywność i twórczość 

• Kreatywność: tworzenie połączeń, koneksji – 
relacja między znakiem/symbolem a znaczeniem 
jest ustalona przez konwencje (algorytmy, 
zasady).   

• https://www.youtube.com/watch?v=2lXh2n0aPy
w  

• Twórczość: tworzenie koniunkcji – relacja między 
znakiem/ symbolem a znaczeniem nie jest 
ustalona lecz pragmatycznie przemieszczona i 
wciąż na nowo renegocjowana 

• https://www.youtube.com/watch?v=4Ili9pvlxdk  
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Jak czerpać twórczość? 

• „Mięśniami” to 
czerpania twórczości 
jest wyobraźnia. 

• Jak każde mięśnie 
niećwiczone – 
wyobraźnia ulega 
atrofii. 

• „Siłownią” dla 
wyobraźni są galerie 
sztuki, muzea, teatr, 
koncerty, poezja… 

 Myron's Discobolus 



Recenzja twórczości Jean-Luc Nettera: 
„Jego metoda pracy jest niezmienna, 
zawsze w trzech etapach i muzyce: 
pierwsza warstwa, która pokrywa całe 
płótno, dwa dni później wznawia swoje 
pędzle, aby nadać mu nieco większą 
grubość, nie wahając się przed 
dodaniem nietypowych materiałów, 
takich jak drobny piasek czy kasza 
manna. A potem przychodzi moment, 
w którym artysta naprawdę wyraża 
emocje wynikające z jego twórczości, 
co skutkuje intuicyjnym malowaniem 
gestów.”  

Jean-Luc Netter  

Wyobraźnia to prawo człowieka 
(Gaston Bachelard, 1990)  



Gaston Bachelard (1969a): 
sny i marzenia są okazją 
do skupienia się na 
ważnych symbolach w 
przestrzeni mniej 
rozpraszającej i burzliwej 
niż otaczająca nas 
codzienna rzeczywistość. 
Marzenia są poważne i 
należy je traktować 
poważnie i szczerze.  

Erik Johansson, Falling 
Asleep 

Po co są marzenia 



Świadomość związana z 
duszą jest bardziej 
zrelaksowana, mniej 
intencjonalna niż 
świadomość zjawisk umysłu. 
Siły przejawiają się w 
wierszach, które nie 
przechodzą przez obwód 
wiedzy. Dialektyka inspiracji i 
talentu staje się jasna, jeśli 
weźmiemy pod uwagę ich 
dwa bieguny: duszę i umysł. 
(Bachelard, 1969b, p. xvii). 

 

Erik Johansson,  Above All 

Twórczość jako stan duszy 



Katleen Stewart (1996): 
inność jest dobrym 
miejscem (alterity is a 
kind space) - tam, gdzie 
ma miejsce proces 
zbliżania się, pojawia się 
obecność i nieobecność. 
Ten drugi może być inny, 
a nawet obcy, ale 
zawiera możliwość 
istnienia drugiej osoby, 
drugiego człowieka.  

 Erik Johansson, Boy 
of Hope 

Miejsce na Innego 



Obrazy przestrzenne 
odsłaniają się pod 
powierzchnią postrzeganej 
rzeczywistości, do której 
dostęp prowadzi przez 
marzenia i zadumy 
(Bachelard, 1969a).  
Wyobraźnia jest 
przestrzenną domeną, którą 
można odwzorować, mając 
swoją grawitację i skupienie 
(Bachelard, 1969b).  

Erik Johansson, Daybreaker 

Wyobraźnia to przestrzeń 



Na zewnątrz i wewnątrz 
są intymne - zawsze 
gotowe do odwrócenia, 
wymiany wrogości. Jeśli 
istnieje granica między 
takim wnętrzem a 
zewnętrzem, to ta 
powierzchnia jest bolesna 
z obu stron.(Bachelard, 
1969b, p. 217-8). 

 

Erik Johansson, 
Dreamwalking 

Przestrzeń wewnętrzna i zewnętrzna 



1. Nie każde użycie słowa „imagine” lub jego 
pokrewnych w języku potocznym odpowiada 
ćwiczeniu wyobraźni. […].  

2. Wyobraźnia to prymitywny typ (lub grupa 
typów) stanu psychicznego, nieredukowalny do 
innych typów stanów psychicznych.  

3. Wyobraźnia jest zamierzona, tj. wyobrażenia 
mają zamierzoną treść.  

4. Wyobraźnia nie jest konstytutywnie ograniczona 
prawdą (Kind, 2016, 2-3). 

 

Wyobraźnia  



Wyobraźnia nie jest 
przywiązana do 
przedmiotów 
zewnętrznych: odbywa 
się w “space of elsewhere 
(Bachelard, 1969b, p. 
184). 
Marzenia pomagają nam 
zamieszkać w świecie, 
zamieszkać w 
szczęśliwości świata. 
(Bachelard, 1969a, p. 22) 
  

 

Erik Johansson, Snow Cover 

Wyobraźnia jako dom  



Krótka historia wyobraźni 

• Arystoteles (czasami) uważał, że 
wyobraźnia jest szczególną 
umiejętnością, taką jak umysł czy 
percepcja (phantasia) (De Anima iii). 
Nie definiował wyobraźni lecz 
charakteryzował ogólnie, jako „to, 
dzięki czemu przychodzi obraz i 
pojawia się w świadomości” (De 
Anima iii 3, 428aa1–2), a więc jako 
umiejętność obejmującą myśli, 
marzenia, sny, pamięć. Wyobraźnia 
tworzy obrazy tam, gdzie nie 
zachodzi percepcja (np. sny) i jest 
cechą unikalnie ludzką.  



Krótka historia wyobraźni 

• „Świat rzeczywisty ma granice, 
lecz świat wyobraźni jest bez 
granic; skoro nie możemy 
poszerzyć tego pierwszego, 
ograniczmy zatem ten drugi; gdyż 
wszystkie cierpienia, które 
naprawdę czynią nas 
nieszczęśliwymi pochodzą z 
różnicy między tym co 
rzeczywiste, a tym co 
wyobrażone” (Jean Jacques 
Rousseau) 



Krótka historia wyobraźni 

• „Wyobraźnia to ślepa lecz 
niezbędna funkcja duszy, bez 
której poznanie nie byłoby 
zgoła możliwe, lecz z 
działania której jesteśmy 
rzadko choćby świadomi” 
(Immanuel Kant) 



Krótka historia wyobraźni 

• Dzięki wyobraźni 
filozof potrafi widzieć 
związki między 
zjawiskami, które 
innym wydają się 
nieciekawe lub 
oczywiste (Adam 
Smith). 



Krótka historia wyobraźni 

• „ Wyobraźnia jest 
ważniejsza, niż wiedza. 
Wiedza jest ograniczona 
do tego, co wiemy i 
rozumiemy, podczas gdy 
wyobraźnia obejmuje 
cały świat i wszystko, co 
kiedykolwiek będziemy 
wiedzieć i rozumieć” 
(Albert Einstein) 



Wyobraźnia a doświadczenie 

• Wyobraźnia jest częścią ludzkiego 
doświadczania – nadawanie 
sensu przeżyciom i percepcjom 
następuje na zasadzie 
wyobrażania sobie bardziej 
ogólnych praw i wzorców, jakie 
nimi rządzą. (Claude Bowman) 



Wyobraźnia socjologiczna 

• Wyobraźnia socjologiczna to 
umiejętność, która daje nadzieje 
na wyzwolenie jednostki, oferuje 
jej możliwość wzniesienia się 
ponad ograniczające ją struktury 
społeczne i zrozumienie związków 
między tym, co jednostkowe, a 
tym, co ogólne i historyczne 
(Charles Wright Mills). 



Wyobraźnia socjologiczna 

• Wyobraźnia jest stanem ducha 
łączącym ludzi i przekraczającym 
jednostkowe granice.  

• Może pomóc odróżnić to, co 
jednostkowe, od tego co społeczne, 
kolektywne.  

• Dzięki niej uwaga człowieka zostaje 
ukierunkowana w sposób 
umożliwiający działanie na poziomie 
społecznym.  

• Daje poczucie moralnego sensu. 
(C. Wright Mills)  
 



Wyobraźnia społeczna 

• Współczesny deficyt w 
sferze moralności związany 
jest z deficytem wyobraźni. 
Bez niej człowiek nie ma 
miejsca na przekraczanie 
granic własnego świata i 
otworzenie się na 
konsekwencje, jakie te 
rozwiązania mogą mieć dla 
innych ludzi. Bez wyobraźni 
nie ma prawdziwej empatii 
(Zygmunt Bauman) 



Wyobraźnia w naukach społecznych 

• Dobra teoria powstaje w 
wyniku procesu mającego 
miejsce w wyobraźni, 
przypominającego sztuczną 
selekcję, dokonywaną między 
dużą ilością możliwych 
modeli i twierdzeń w 
zdyscyplinowany 
(uporządkowany) sposób 
(Karl Weick) 



Wyobraźnia w organizacjach 

• „wyobraźnia 
nadaje kształt 
rzeczom 
nieznanym” 
(Karl Weick) 

Joanna Karpowicz, Anubis i sowa 



Zarządzanie z – czy przeciwko 
wyobraźni? 

Heather Höpfl (1995) : 

• Retoryka – liniowa, 
zamyka, cel, efekt;  

• Poetyka – otwiera, 
niejednoznaczna, 
wiele celów, 
oddycha…;  

Joanna Karpowicz, Anubis at 
Fishmarket 



Franco “Bifo” Berardi (2018): 
Poezję można zdefiniować jako 
akt eksperymentowania ze 
światem poprzez 
przetasowywanie wzorców 
semiotycznych (p. 20). 
Poezja to „eksperymentowanie 
ze światem poprzez 
przetasowywanie wzorców 
semiotycznych” (s. 20) oraz 
„nadmiar, który przekracza 
granicę i wymyka się z 
miary”(Berardi, 2018, p 20).  
 

 

Erik Johansson, 
Stellantis 

Poezja 



Zarządzanie poetyczne… 

Heather Höpfl (1995) : 
• Zarządzanie retoryczne 

maksymalizuje jeden cel 
• Zarządzanie poetyczne to nie 

jest projekt liniowy, 
scentralizowany, 
jednoosobowy; to raczej 
kierowanie niewidzialnymi 
(dla retorycznego menedżera) 
strumieniami energii, 
kolektywny przepływ uczuć i 
barw… 

Joanna Karpowicz, 
Anubis grzybiarz 



Jak patrzeć na twórczość organizacji? 

• Jest ulotna, a więc 
metody 
etnograficzne 

• Jest bardzo złożona, 
a więc poetyka, 
zarządzanie 
poetyczne 

• Rozumieć 
• Patrzeć 
• Czuć… 

Joanna Karpowicz, After a Tornado 
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