Radosław BOMBA
266

od dawna stosują wykresy liniowe i słupkowe, diagramy kołowe czy histogramy. Właściwie wszystkie stosowane dziś metody wizualizacji danych zostały
wymyślone i opracowane już w dziewiętnastym wieku13.
Zasadnicza metoda, na której opiera się wizualizacja danych, polega na
przełożeniu danych badawczych na fikcyjny język wizualizacji. W ten sposób
surowy materiał badawczy zredukowany zostaje do wykresu, a badane jednostki stają się w wizualizacji abstrakcyjnymi kształtami (kołami, słupkami czy
liniami). Na przykład w wizualizacjach socjologicznych finalnie nie widzimy
pojedynczych osób, konkretnych respondentów i ich opinii, ale geometryczne
kształty i kolory wskazujące pewne ogólne trendy.
O ile w badaniach społecznych czy ekonomicznych niewidoczność materiału empirycznego, czyli konkretnych obiektów będących podstawą wizualizacji, nie ma dużego znaczenia, o tyle staje się ona pewnym problemem
w przypadku wizualizacji obiektów medialnych. Analizując obrazy w sposób
statystyczny, uzyskujemy wykres, ale tracimy z pola widzenia konkretny
obraz i nie mamy wglądu w jego jakościowe cechy. Możemy na przykład
stworzyć wykres przedstawiający częstotliwość pojawiania się kobiet na obrazach Velazqueza, ale patrząc na wykres takich danych, nie widzimy stylu
przedstawiania kobiet, kontekstu, barw i wielu innych jakościowych cech obrazu, które niosą istotne informacje kulturowe. Dlatego potrzebna jest metoda
wizualizacji mediów, która – w przeciwieństwie do zarysowanej tu metody
wizualizacji danych – pozwala na zachowanie obu poziomów oglądu. W celu
odróżnienia wizualizacji danych od wizualizacji mediów warto zaznaczyć, że
ta pierwsza zamienia dane w obrazy, a druga zamienia dany zbiór obrazów
w inny obraz. Wizualizacja mediów sytuuje się na granicy badań ilościowych
i jakościowych, gdyż uzyskujemy w jej wyniku wykres określonych tendencji,
ale wykres ten składa się z pojedynczych obrazów, a nie kropek czy słupków.
Główną przesłanką koncepcji wizualizacji mediów jest z jednej strony zachowanie szerokiego spojrzenia i oglądu sytuacji, jaki zapewnia tradycyjna
wizualizacja danych, z drugiej zaś odejście od fikcjonalizacji. Dzięki temu, że
obiekty geometryczne, które mają odzwierciedlać konkretne obiekty medialne,
zastępuje się miniaturami tych mediów (obrazów, zdjęć, scen filmowych),
można obserwować pojawiające się trendy i zmiany, jakie zachodzą w dużych
zbiorach danych medialnych, przy zachowaniu wszelkich danych jakościowych każdego obiektu. Analityka kulturowa oferuje zatem bezprcedensowe
połączenie metod „close reading” i „distant reading”14.
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Przywołując logikę baz danych, można stwierdzić, że dzięki takiej metodzie uzyskujemy przestrzenną mapę danej bazy obiektów medialnych i jednocześnie widzimy pojedyncze obiekty. W ten sposób łatwo określić główne
trendy, a jednocześnie skupić się na jakościowych analizach poszczególnych
obiektów medialnych.
Wizualizacja mediów jako metoda badawcza została opracowana przez
zespół naukowców skupiony przy projekcie Software Studies Initiative pod
przewodnictwem Lva Manovicha, który w następujący sposób ją charakteryzuje: „Metodę wizualizacji mediów możemy zdefiniować jako tworzenie
nowej wizualnej reprezentacji określonych obiektów wizualnych znajdujących
się w danej kolekcji. W tym ujęciu kolekcja może zawierać pojedyncze obrazy, wizualizacja mediów dotyczyć będzie wówczas wyświetlania wszystkich
obrazów lub ich części, zorganizowanych w różnorodne konfiguracje w zależności od metadanych (data, miejsce, autor), zawartości i treści (na przykład
obecność twarzy na obrazach) i/lub właściwości wizualnych (kompozycja,
orientacja linii, kontrast, tekstura itp.)”15. Istotną zaletą wizualizacji mediów
jest możliwość uzyskania wglądu w całość badanego zbioru mediów jeszcze
przed sfrmułowaniem pytań badawczych, co pozwala eksplorować ogromne
zbiory obrazów bez wcześniej przyjętych hipotez. Manovich określa to mianem wizualizacji eksploracyjnej16.
Metoda ta nie ogranicza się jedynie do obrazów i zdjęć. Za jej pomocą
możemy również wizualizować materiały video, gry komputerowe oraz inne
zjawiska i formy wizualne. W przypadku video należy rozbić film na sekwencję klatek, pojedynczych ujęć – w ten sposób otrzymujemy kolekcję obrazów,
które można wizualizować.
Kluczową cechą wizualizacji mediów wydaje się właśnie możliwość rozłożenia, mapowania dużych kolekcji obiektów medialnych: wszystkich obrazów
danego malarza, okładek wszystkich numerów danego czasopisma, plakatów
filmowych czy rozbitych na pojedyncze klatki filmów. To badacz decyduje, według jakich kryteriów mapować daną przestrzeń składającą się z określonych
obrazów; sam wybiera kryteria, które będą dla niego najistotniejsze. W ten
sposób możliwa jest analiza trendów i zmian w ogromnej ilości obrazów, przy
jednoczesnym zachowaniu ich zasadniczych cech estetycznych i formalnych.
Doskonale widać to w przypadku wizualizacji filmu, gdzie na jednej wizualizacji możemy rozmieścić wszystkie sceny danego filmu uporządkowane
według różnych kryteriów. Czas, który wymuszał oglądanie pojedynczych
scen w linearnej kolejności, zostaje tutaj uprzestrzenniony. Badacz widzi cały
film na jednym obrazie, nie tracąc możliwości analizy pojedynczych scen.
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