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„Trzeci sens” Rolanda Barthesa –  
próby odczytania

Wstęp
Do napisania tego tekstu skłoniła mnie lektura artykułu Rolanda Barthesa, opubli-
kowanego w 1970 roku w „Cahiers du Cinema”1, w którym autor stworzył pojęcie 
„trzeciego sensu” i podjął próbę określenia czym on jest. Pojęcie to ewoluowało u nie-
go w późniejszych latach, a zwieńczeniem wydaje się być publikacja La chambre claire. 
Note sur la photographie z 1980 roku2. Od powstania tegoż terminu, trwa nieustanna 
próba wyjaśnienia i określenia, czym jest „trzeci sens”. 

Niniejsze omówienie nie jest opracowaniem naukowym, nie zamierzam poruszać 
tutaj tak obszernych i  niełatwych zagadnień jak semiologia czy symbolika3  – chcę 
zasygnalizować temat, który zawładnął wyobraźnią Barthesa do tego stopnia, że po-
święcił mu ostatnie lata swego życia. Zainteresowanych teorią zagadnienia odsyłam 
do dostępnych opracowań, m.in. Rafał Koshany, „Trzeci sens” – pomiędzy potencją zna-
czenia a teorią interpretacji4. 

W artykule postaram się przedstawić, jak ja rozumiem to pojęcie – jako fotograf, 
wydawca, fotoedytor i dziennikarz – a uczynię to na przykładzie kilku zdjęć – ikon 
światowej fotografii.

Dyskurs medialny
Czym jest dyskurs medialny i związany z nim tytułowy „trzeci sens”? Aby podjąć pró-
bę odpowiedzi na to pytanie, najpierw należy przyjąć jakąś definicję samego dyskur-
su, a jak się wkrótce okaże, nie jest to takie proste.

Dyskurs, wg słownika języka polskiego, „to dyskusja lub wypowiedź, w której jakiś 
poważny temat omawiany jest w sposób uporządkowany i logiczny (…)”5. 

1 R. Barthes, Trzeci sens, „Kino”, nr 11, 1971, przeł. R. Wyborski.
2 R. Barthes, Światło obrazu. Uwagi o fotografii, tłum. J. Trznadel, Warszawa 2008.
3 Celowo pominąłem późniejsze teorie Barthesa na temat spectrum oraz punctum, jako nieistotne 

dla niniejszego opracowania. Więcej w: R. Barthes, Światło obrazu…, dz. cyt.
4 R. Koschany, „Trzeci sens” – pomiędzy potencją znaczenia a teorią interpretacji, „Studia de Cultura”, 

II (2011), [na:] http://studiadecultura.up.krakow.pl/article/view/1568/1359 (12.11.2018).
5 Inny słownik języka polskiego, red. M. Bańko, t. 1, Warszawa 2000, s. 343.
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Zwracam uwagę na słowo „poważny”, gdyż Małgorzata Lisowska-Magdziarz jako 
motto do swojej książki przytoczyła definicję ze Słowniczka słów modnych i niemod-
nych (w humanistyce) autorstwa Pawła Śpiewaka, w której czytamy, że: 

Wszyscy prowadzą dyskurs. Są do niego włączani i zeń eliminowani. Każdy dyskurs 
ma swoje reguły prawomocności i reguły wykluczania, już nie rozmawiamy i nie gawę-
dzimy, ale prowadzimy dyskurs. Oczywiście dyskurs prowadzi się nie tylko za pomocą 
słów, ale i za pomocą strojów, konstruując wystawy w muzeach, urządzając polityczne 
manifestacje, wypisując receptę w przychodni, zamykając więźnia6.

Zauważmy, że już na poziomie samej definicji pojawia się problem, czym w zasadzie 
jest sam dyskurs. Dla jasności przekazu proponuję przyjąć zasadę, że dyskursem jest 
wszystko, co powoduje powstanie komunikacji między nadawcą a odbiorcą – przekaz 
i  jego odbiór – bez względu na rodzaj zastosowanego medium. Zatem, pomimo że 
słownik ogranicza pojęcie dyskursu tylko do słowa, pisanego lub mówionego, bardziej 
adekwatnym byłoby rozszerzyć jego znaczenie do języka, dzięki czemu poszerzamy 
definicję o obraz, sytuację, wydarzenie, symbol, znak itd. U wspomnianej wyżej Mał-
gorzaty Lisowskiej-Magdziarz czytamy: 

Charakterystyczne dla współczesnych mediów jest duże nasycenie elementami wizu-
alnymi, definicja języka może być zatem bardzo szeroka. Badacza mogą interesować 
dyskursy w mediach wyrażane za pomocą języka naturalnego (mówionego i pisanego), 
ale także języka komunikacji wizualnej (obrazów, grafiki, filmów, wizualnej organizacji 
komunikatu w mediach itp.)7. 

Takie podejście jest zgodne z tym, co już dawno napisał Teun van Dijk, uważany za 
twórcę krytycznej analizy dyskursu medialnego. Twierdzi on, że badacze, próbując 
wykroczyć poza potoczne definicje, przyjmują, że dyskurs jest formą użycia języka, 
ale poszerzają analizę o inne składniki, mianowicie „kto używa danej formy języko-
wej, jak, dlaczego i kiedy”8. Jak twierdzi autor, w takim rozumieniu można określić 
dyskurs jako zdarzenie komunikacyjne. Tak sformułowane założenie, nieogranicza-
jące pojęcia dyskursu jedynie do języka mówionego, jest bliższe prawdy, szczególnie 
w obecnym świecie, zdominowanym przez obraz, a w przypadku niniejszego opra-
cowania ułatwia wyjaśnienie, czym jest tytułowy „trzeci sens”. Dla ułatwienia zro-
zumienia zagadnienia pominę tutaj tzw. triadę van Dijka, która określa trzy główne 

6 M. Lisowska-Magdziarz, Analiza tekstu w dyskursie medialnym, Kraków 2006, s. 4.
7 Tamże, s. 15.
8 T. A. van Dijk, Badania nad dyskursem, [w:] Dyskurs jako struktura i proces, red. T. A. van Dijk, 

T. Dobrzyńska, przeł. G. Grochowski, Warszawa 2001, s. 10.



Trzeci sens Rolanda Barthesa – próby odczytania 51

wymiary dyskursu: użycie języka, przekazywanie idei oraz interakcję w  sytuacjach 
społecznych. Skupię się tylko na trzech poziomach określonych przez Barthesa, które 
jednak, jak się okaże, w taki czy inny sposób korelują ze wspomnianą triadą.

Trzeci sens
Barthes w analizie dyskursu medialnego wyróżnia trzy etapy. Dwa z nich są oczywi-
ste:

1.  Poziom informacyjny – na nim uzyskujemy pełną wiedzę wynikającą z prze-
kazu (czyli to, co widać na obrazie). Możemy ten etap odnieść do użycia języka 
van Dijka.

2.  Poziom symboliczny – zwany poziomem znaczeniowości, czyli to, co „czytamy” 
z obrazu w oparciu o wiedzę uniwersalną (analogicznie – przekazywanie idei).

Pozostał etap trzeci, już nie tak oczywisty, zwany przez van Dijka „interakcją w sy-
tuacjach społecznych”, a  przez Barthesa nazwany „trzecim sensem” lub „sensem 
otwartym”9. Czy pojęcia te są tożsame spróbujemy określić później. Wg Barthesa 
ten etap odbioru przekazu nie wynika wprost i powoduje, że przy jednych obrazach 
zatrzymujemy się na dłużej, a inne pomijamy. Kluczowym tutaj jest właśnie wybór 
fotografii jako medium, gdyż na jej przykładzie łatwiej jest dokonać analizy zjawi-
ska. Zresztą sam Barthes, mimo że przede wszystkim był krytykiem literackim, po-
jęcie trzeciego sensu stworzył na podstawie analizy obrazów – kadrów z filmu „Iwan 
Groźny” z 1944 roku, w reżyserii Siergieja M. Eisensteina. Na tej analizie opiera się 
wspomniany wyżej artykuł z 1970 roku. Sam Barthes od początku swej działalności 
zafascynowany był fotografią i jej fenomenem10, mimo że stanowiła ona tylko margi-
nes jego zainteresowań naukowych. 

Postaram się teraz przenieść tezy Barthesa na wybrane fotografie, przez co, mam 
nadzieję, przybliżę pojęcie „trzeciego sensu”. Postaram się opisać, co JA dostrzegłem 
na obrazach, co przykuło MOJĄ uwagę.

9 R. Barthes, Trzeci sens, dz. cyt., s. 38.
10 P. Zawojski, Barthes, Horowitz, aparat, fotografia, [w:] Estetyka sensu largo, red. F. Chmielowski, 

Kraków 1998, s. 117-127.
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Fotografia 1. 
Dorothea Lange, Migrant Mother (Migrująca matka)

Fakty: fotografia wykonana w 1936 roku, w czasie wielkiego kryzysu. Ukazana na 
fotografii kobieta – Florence Thompson – pracowała w  Nipomo w  Kalifornii przy 
zbiorze grochu, ale ze względu na złą pogodę, nie było pracy. Z powodu biedy, kobie-
ta sprzedała opony od samochodu oraz namiot. Matka siedmiorga dzieci. Fotografia 
pozowana, do czego przyznała się autorka11.
Poziom informacyjny – matka trojga dzieci.
Poziom symboliczny – kompozycja fotografii nawiązuje do piety.
Trzeci sens – matka zatroskana o los swoich dzieci, jednak patrząca w przyszłość, 
jeśli nie z dumą, to na pewno z wiarą i siłą. Dzieci po bokach ze schowanymi twarzami 
mogą przywodzić na myśl łotrów otaczających Chrystusa na krzyżu – czują się winne 
lub zawstydzone. Z drugiej strony dzieci te przywodzą na myśl aniołki, ukrywające 
twarze przed światem. Dziecko na kolanach, to alegoria Jezusa – cierpiącego za grze-
chy świata, ale ufnego w siłę Matki.

11 Za: I. Jeffrey, Jak czytać fotografię. lekcje mistrzów fotografii, przeł. J. Jedliński, Kraków 2009, s. 208.
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Fotografia 2.
Steve McCurry, Sharbat Gula (Afgańska dziewczyna12)

Fakty: portret nieznanej Afganki wykonany w 1984 roku, w obozie dla uchodźców 
w Afganistanie, podczas trwającej inwazji rosyjskiej. Zdjęcie opublikowano w czerw-
cu 1985 roku na okładce magazynu „National Geographic”. W roku 2002 kobieta zo-
stała zidentyfikowana jako Sharbat Gula. Na zdjęciu ma 12 lat13. 
Poziom informacyjny – portret młodej dziewczyny.
Poziom symboliczny – alegoria Maryi, matki Chrystusa. Fotografia jest również 
porównywana do obrazu Mony Lisy Leonarda da Vinci.
Trzeci sens – oczy. To oczy tworzą tę fotografię. Przerażone, dzikie, a równocześnie 
piękne spojrzenie młodej dziewczyny hipnotyzuje odbiorcę. Może się wydawać, że 
przez te oczy zaglądamy do jej wnętrza i widzimy jej duszę.

12 Pod takim tytułem ta fotografia jest znana na świecie, imię i nazwisko dziewczyny poznaliśmy 
dopiero w 2002 roku.

13 N. Strochlic, Famed‚ Afghan Girl’ Finally Gets a Home, „National Geographic”, 12/2017, [na:] https://
news.nationalgeographic.com/2017/12/afghan-girl-home-afghanistan (12.11.2018).
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Fotografia 3.
Autor nieznany, Likwidacja getta w Warszawie

Fakty: fotografia wykonana w  1943 roku, podczas likwidacji getta warszawskiego. 
Jest to jedno z najbardziej znanych zdjęć z raportu gen. Jurgena Stroopa, dowodzą-
cego akcją likwidacji14. Zdjęcie jest symbolem okrucieństwa wojny, czego dowodem 
jest wykorzystanie tej fotografii przez oskarżycieli w  procesach norymberskich po 
II wojnie światowej15.
Poziom informacyjny – II wojna światowa, być może getto.
Poziom symboliczny – kwintesencja strachu.
Trzeci sens – w zasadzie na zdjęciu nie dzieje się nic strasznego – nawet niemieccy 
żołnierze stoją spokojnie, nie ma w nich agresji, wydaje się, że pozują do fotografii – 
tymczasem wyczuwamy strach i niepokój. Na obrazie widzimy kilkanaście postaci, 
różnie zachowujących się. Są dzieci, które wydają się nie zdawać sobie sprawy z powa-
gi sytuacji, są zdezorientowani dorośli, którzy jednak reagują spokojnie, bez paniki, 
jakby byli przygotowani na to, co ich wkrótce spotka. Ich spokój paradoksalnie pod-
kreśla grozę chwili. Kluczowym elementem obrazu jest chłopiec na pierwszym planie, 
który jest przestraszony, niemal sparaliżowany strachem. Ta postać przykuwa uwagę, 
wyrażając całe okrucieństwo wojny.

14 Getto warszawskie – największe getto okupowanej Europy, Nauka w Polsce, [na:] http://naukawpol-
sce.pap.pl/aktualnosci/news%2C390980%2Cgetto-warszawskie-%E2%80%93-najwieksze-get-
to-okupowanej-europy.html (11.11.2018).

15 A. Cymer, 100 najważniejszych zdjęć świata. Likwidacja getta w Warszawie, [na:] https://www.swia-
tobrazu.pl/100-najwazniejszych-zdjec-swiata-likwidacja-getta-w-warszawie-21026.html (11.11.2018).
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Fotografia 4.
Yousuf Karsh, Winston Churchill

Fakty: zdjęcie powstało 30 grudnia 1941 roku w Ottawie, w chwilę po tym, jak Chur-
chill wygłosił przemówienie w kanadyjskiej Izbie Gmin16. 
Poziom informacyjny – fotografia przedstawia, mimo trzymanej przez postać la-
ski, człowieka silnego, ale też przytłoczonego przez ciężar odpowiedzialności. Surowa 
twarz i elegancja. 
Poziom symboliczny – lewa ręka podparta w pasie symbolizuje niezłomność i siłę, 
a prawa wsparta na lasce, tworzy dodatkowy punkt podparcia, symbol stabilności. 
Chciałoby się rzec za Archimedesem – dajcie mi punkt podparcia a podniosę ziemię.
Trzeci sens – To jest KTOŚ! Silny i surowy. Ale gdzieś, pod tą maską, kryje się dobry 
człowiek, wymagający, ale sprawiedliwy ojciec, dziadek. Bije z tego zdjęcia mądrość 
i szlachetność, niezłomność i upór – bez względu na to, czy wiemy kim był model.

16 Za: A. Cymer, 100 najważniejszych zdjęć świata. Yousuf Karsh, Winston Churchill, [na:] https://
www.swiatobrazu.pl/100-najwazniejszych-zdjec-swiata-yousuf-karsh-winston-churchill-21097.html 
(10.11.2018).
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Fotografia 5.
Harold Edgerton, 10 nanosekund

Fakty: znamy czas naświetlania tej fotografii – mniej, niż 10 nanosekund. Dodajmy 
do tego, że zdjęcie pochodzi z 1964 roku (!)17. Był to przełom w fotografii naukowej. 
Trzeba dodać, że Edgerton już w latach 30. XX wieku pioniersko używał w fotografii 
lampy stroboskopowej18.
Poziom informacyjny – przestrzelone jabłko, wylatujący pocisk – fotografia po raz 
kolejny pozwoliła zarejestrować to, czego nie widać.
Poziom symboliczny – triumf techniki i kolejne osiągnięcie człowieka. 
Trzeci sens – jak napisałem powyżej – triumf, ale czy tylko? We mnie to zdjęcie wy-
wołuje również strach. Widzę, jakie spustoszenie może wywołać pocisk. Czuję też za-
dumę – czy kula kiedykolwiek może być użyta we właściwym celu, czy 10 nanosekund 
to krótko czy długo, by umrzeć. Dzięki fotografii wiem, jak wygląda przestrzelony 
owoc jabłoni, ale czy chcę wiedzieć jak wygląda przestrzelone ludzkie ciało? A prze-
cież broń palna nie powstała po to, by strzelać do jabłek…

17 Za: A. Cymer, 100 najważniejszych zdjęć świata. Harold Edgerton, 10 nanosekund, [na:] https://
www.swiatobrazu.pl/100-najwazniejszych-zdjec-swiata-harold-edgerton-10-nanosekund-21031.
html (10.11.2018).

18 A. H. Hoy, Wielka księga fotografii, przeł. M. Suwała-Posłuszna (i in.), Warszawa 2006, s. 231.
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Co z powyższego wynika?
Na przykładzie analizy powyższych fotografii starałem się w prosty sposób, bez sto-
sowania zawiłych definicji, pokazać, czym jest dla mnie tytułowy „trzeci sens”. 

Według mnie jest on tym, co nienazwane, co nie jest możliwe do opisania. Jest 
wrażeniem, jaki przekaz wywiera na odbiorcę – w moich przykładach obraz, ale może 
to być również tekst, wypowiedź – ale nie wiemy dlaczego? Wrażenie to jest wynikiem 
określonego zdarzenia komunikacyjnego, lecz nieprzefiltrowanego przez indywidu-
alne, nazwijmy to, predyspozycje odbiorcy (wiek, zaangażowanie w  postrzeganie, 
wiedzę, intelekt, wykształcenie, pochodzenie społeczne, kulturowe itp.). Czyli decy-
duje wrażliwość? Niedefiniowalne „coś”, swoiste ukłucie w nasze postrzeganie.  Wła-
śnie – ukłucie, bo o ile w powyższych przykładach używam wielu wyrazów, musimy 
pamiętać, że istota „trzeciego sensu” tkwi w jego nieokreśloności – on jest „czymś” 
nienazywalnym, impulsem, „strzałem” w nasze postrzeganie, który powoduje, że to 
„coś” nas zatrzymało. 

Jak napisał Rafał Koschany w przytaczanym wcześniej artykule:

„Trzeci sens” zatem – jeśli można w ten sposób powiedzieć, trawestując formułę Car-
tier-Bressona – to decydujący moment po drugiej stronie dzieła sztuki19.

Bo zastanówmy się, w jaki sposób moglibyśmy opowiedzieć komuś, kto nigdy nie spoj-
rzał w oczy Afganki z fotografii 2., o wrażeniu, jakie te oczy wywołują? Czy jesteśmy 
w stanie opisać, nawet, gdybyśmy dysponowali ponadprzeciętną sprawnością języko-
wą, strach chłopca podczas ewakuacji getta? Czy można opowiedzieć wyraz twarzy 
Churchila? Otóż, parafrazując wypowiedź bohatera filmu „Żółty szalik”, na wszystkie 
te pytania moja odpowiedź brzmi: nie. Wrażeń tych opisać się nie da – każdy odbior-
ca sam musi zobaczyć i odkryć, każdy na swój sposób, trzeci sens przekazu. Można 
zaryzykować twierdzenie, że różnice w odbiorze są wynikiem różnego „postrzegania 
społecznego”, które jest wynikiem społecznej przynależności odbiorców oraz spo-
łecznego uwarunkowania naszej wiedzy o świecie20, ale takie stwierdzenie pozostaje 
w sprzeczności z przytoczonym wyżej stwierdzeniem samego Barthesa, który twier-
dził, że „trzeci sens” rozwija się „poza kulturą, wiedzą i informacją”21.  

Nie ma żadnego znaczenia, że wyraz twarzy Churchila jest efektem tego, że foto-
graf wyrwał z ust modela cygaro, z którym ten zawsze pozował, przez co jego por-
trety były jednakowo nudne. „Tak powstało najlepsze zdjęcie Churchila, bez końca 
reprodukowane w albumach i książkach, na którym ten mąż stanu z twarzą zaciętego 

19 R. Koschany, „Trzeci sens” – pomiędzy potencją znaczenia a teorią interpretacji, dz. cyt., s. 10.
20 S. Condor, Ch. Antaki, Dyskurs a psychologia postrzegania społecznego, [w:] Dyskurs jako struktura 

i proces, red. T. Dobrzyńska, Warszawa 2001, s. 243.
21 R. Barthes, Trzeci sens, dz. cyt., s. 36.
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buldoga wpatruje się groźnie wprost w widza”22. Na poziomie trzeciego sensu anali-
zujemy przekaz finalny i to, co do nas przemawia, bez świadomości okoliczności jego 
powstania.

W  tym miejscu docieramy do wyjaśnienia, dlaczego Roland Barthes, odkrywca 
trzeciego sensu, nazwał go otwartym, w  odróżnieniu od poziomu symbolicznego, 
któremu nadał miano sensu oczywistego23. Otwarty, czyli bez założonej odgórnie in-
tencjonalności. Inaczej mówiąc – sens zostaje odczytany dowolnie przez odbiorców, 
bez narzucania odautorskiego znaczenia. Barthes przyrównuje go do kąta rozwarte-
go, kąta stu stopni, który jest szerszy od kąta prostego, „otwiera on pole znaczeniowe 
całkowicie, tzn. nieskończenie”24. Dzięki temu na poziomie trzeciego sensu ten sam 
przekaz różnie oddziałuje na różnych odbiorców. Co więcej, poziom ten ma charakter 
uniwersalny – nie musimy posiadać wiedzy historycznej, nie musimy znać kulisów 
powstania przekazu – mówiąc kolokwialnie, odbieramy tę część przekazu bardziej 
sercem niż rozumem, więc z właściwą sobie wrażliwością. Poziom ten z założenia ma 
charakter ponadczasowy i ponadkulturowy. Podkreśla to dodatkowo fenomen samej 
fotografii, szczególnie w świetle tego, o czym napisał Roland Barthes w książce „Świa-
tło obrazu”: 

Dosłownie rzecz biorąc zdjęcie jest emanacją przedmiotu odniesienia. Od rzeczywi-
stego ciała, które tu było, pobiegły promienie, które dotykają mnie – mnie, który tu 
jestem. Nieistotna jest długość trwania przekazu; zdjęcie osoby, której już nie ma, do-
ciera do mnie jak zbłąkane promienie gwiazdy25.

Analiza dyskursu na poziomie trzeciego sensu ma jeszcze tę zaletę, kto wie czy nie 
najistotniejszą, że nie wpływa na nią pierwiastek uprzedzenia. W  każdej analizie, 
mimowolnie, oceniamy sytuację przez pryzmat własnych przekonań, choćby i poli-
tycznych, swoich doświadczeń, religii; tymczasem na tym poziomie one nie mają tak 
dużego znaczenia. Zamiast nich znaczenie ma wrażliwość i swoista poezja, o czym 
świadczy idealny przykład odnalezienia trzeciego sensu w  obrazie, przedstawiony 
przez Barthesa w pierwszych słowach wspomnianej wyżej książki: 

Pewnego dnia, dawno już temu, wziąłem do ręki fotografię najmłodszego brata Napo-
leona, Hieronima (1852). Zdziwiony powiedziałem sobie: Patrzę na oczy, które widzia-
ły Cesarza26.

22 J. Kosidowski, Zawód: fotoreporterzy, Warszawa 1984, s. 22.
23 R. Barthes, Trzeci sens, dz. cyt., s. 38.
24 Tamże.
25 R. Barthes, Światło obrazu…, dz. cyt., s. 144.
26 Tamże, s. 11.
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Postscriptum
Na zakończenie proponuję krótką analizę jednej z moich ulubionych fotografii, pt. 
„Walk to Paradise Garden” (1945), której autorem jest William Eugene Smith, ame-
rykański fotograf i dziennikarz. Zdjęcie pokazano na jednej z największych wystaw 
światowych – „The Family of Man” zorganizowanej przez Edwarda Steichena w 1955 
roku w Museum of Modern Art w Nowym Jorku27. Proszę, by każdy sam się zasta-
nowił, jakie emocje wzbudza w nim ta fotografia. Pomińmy poziomy informacyjny 
i symboliczny, nawet jeśli jesteśmy w stanie je określić, i skupmy sie tylko na odnale-
zieniu i zdefiniowaniu trzeciego sensu…
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Streszczenie
Artykuł ma służyć popularyzacji teorii „trzeciego sensu”, którą Roland Barthes sformułował 
w 1970 roku, na podstawie analizy kadrów z filmu Iwan Groźny z 1944 roku, w reżyserii Sier-
gieja M. Eisensteina. Starano się w prosty sposób przedstawić i objaśnić podstawowe założe-
nia teorii Barthesa na przykładzie wybranych obrazów – ikon światowej fotografii, w oparciu 
o krytyczną analizę dyskursu medialnego.
Słowa kluczowe: dyskurs medialny, fotografia, wrażenie, przekaz, interakcja

Summary
The paper aims to popularize The Third Sense theory put forward by Roland Barthes in 1970, 
based  on an analysis of frames extracted from the 1944 Sergei M. Eisenstein’s film Ivan 
the Terrible. The author attempts to present and explain in simple terms the main tenets of 
Barthes’ theory, on the basis of selected images – world photography icons, supported by 
a critical analysis of media discourse.
Keywords: media discourse, photography, impression, message, interaction


