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W latach 70. Anotoni Zdebiak pracuje jako fotoreporter – początkowo w prasie lubelskiej, potem  
w ogólnopolskiej. Wykonywał zdjęcia dla „Perspektyw”, ITD., „Teatru”, „Razem”, jest również 
fotografem mody. 
W latach 80., okresie najbardziej twórczym i bogatym w swojej praktyce, zajmuje się fotografią 
reklamową i promocyjną związana ze sceną muzyczną – projektuje okładki płyt, plakaty, fotografuje 
koncerty, spektakle teatralne, przede wszystkim w Teatrze Wielkim i Operze Kameralnej, a także 
dokumentuje działania innych artystów wizualnych. Równolegle realizuje własne przedsięwzięcia 
artystyczne fotografii i sztuki działań. Niektóre z nich składają się na obecną wystawę w Kordegardzie. 
Często także te dwie funkcje, dziedziny fotografii – użytkowa i artystyczna – w jego praktyce przenikają 
się. Tak jest w przypadku prezentowanej na wystawie serii kolorowych fotografii wykonanych podczas 
pracy nad okładką płyty Budki Suflera „Ratujmy co się da”. Narracja o wykonanym z kartonu 
samochodzie przekroczyła praktyczny cel, rozrastając się w samodzielny artystyczny projekt. 
Pod koniec lat 80. Antoni Zdebiak często przebywa w Londynie, studiuje techniki postprodukcji 
telewizyjnej i wideo, operatorstwo i reżyserię światła. Jego zainteresowania kierują się w stronę filmu 
dokumentalnego. Być może był to wstęp do kolejnych poszukiwań artystycznych i eksperymentów? 
Nie dowiemy się tego. Artysta zginął w wypadku samochodowym w 1991 roku, w pełni sił życiowych  
i twórczych.  
Ostatnia duża, już pośmiertna, wystawa „Ja Tu Byłem…” odbyła się 2001 roku w Starej Galerii ZPAF. 
Obecna, w dwudziestą piątą rocznicę śmierci artysty, przypomina jego najbardziej oryginalne dokonania 
fotograficzne z lat 80.  
Monograficzny pokaz w Kordegardzie koncentruje się wokół serii fotografii, jednych z, może 
najważniejszych w twórczości artysty, niepokazywanych za jego życia. Poetyckie, metaforyczne, 
wyodrębniają się jako samodzielne całości, choć pomiędzy dwoma czarno-białymi cyklami o drzewie 
zachodzi wyraźna, intensywna i dopełniająca relacja. Trzecia z prezentowanych serii fotograficznych 
„samochód w ogniu”, zrealizowana w kolorze, wyróżnia się większym rozbudowaniem narracyjnym, 
jest bogatsza w detale i środki wyrazu.  
 
Twórczość Antoniego Zdebiaka rysuje się jako zjawisko bardzo indywidualne w polskiej fotografii  
i sztuce, sytuujące się na pograniczu sztuki akcji i fotografii, jego realizacje nie są jednak jedynie 
dokumentacją działań, nie należą też do czystej fotografii. Twórczo czerpią z tych dwóch dziedzin 
budując nową jakość. W sferze znaczeń, jego praktykę charakteryzowało wyraźne odwołanie do treści 
symbolicznych, duchowych, próby dotknięcia, zbliżenia się, przedstawienia i utrwalenia podstawowych 
motywów, problemów, tropów egzystencji: odnoszą się do wędrówki, zmagań z losem, niszczenia, 
akceptacji, zanurzenia w życiu i dążenia ku śmierci. Jego twórczość fotograficzna, z jednej strony 
bardzo świadoma specyfiki medium – artysta dbał o harmonię kadru, motywy zwykle umieszczał 
centralnie, wydobywał nasycenia czerni, bieli, bogactwo tonów szarości, z drugiej - charakteryzuje się 
poetyckością: posługuje się metaforami, jest wieloznaczna. „Najpełniej można rozumieć dzięki poezji” 
– napisał kiedyś do syna i w swojej praktyce w pełni to przekonanie realizował. 
Przy bogactwie i głębi znaczeń, przy narracyjności i sekwencyjności, którą Antoni Zdebiak tak chętnie 
się posługuje, wybiera prostotę i zwięzłość motywów, w jego fotografiach nie ma nic nadmiarowego, 
charakteryzuje je powściągliwość i minimalizm: tylko człowiek i drzewo w pejzażu, innym razem – tylko 
ciało o rozmytych granicach w abstrakcyjnej przestrzeni, kiedy indziej jeszcze – człowiek i rzeka, 
człowiek i wzgórze.  
Antoni Zdebiak odwołuje się do fotografii jako świadka, mającego moc wspierania pamięci i czułej 
obserwacji, mającego także szczególną „duchową” moc, metafizyczny, „spirytystyczny”  charakter. Jego 
utrwalane za pomocą fotografii działania nie są bliskie popularnej w latach osiemdziesiątych tendencji 
„performance dla fotografii”, bliżej jest im do praktyk teatralnych, szczególnie z obszaru teatru 
poszukującego, sam był pod koniec lat sześćdziesiątych związany z grupą aktorów wywodzących się  



z teatru Jerzego Grotowskiego. To bardziej osobisty zapis pracy z ciałem, by dotknąć duchowości, 
dokonać transgresji, dojść do istoty.   
W powściągliwości fotografii i ich tematyce skupionej wokół przedstawienia jednego wątku, opisania 
jednego motywu, jest ślad pewnej pierwotności, rytuału, okiełznania żywiołu, misteryjna, bliska 
religijnej, aura. Człowiek – bohater to ktoś/każdy, everyman. Nie znamy rysów jego twarzy, widzimy go 
w ogólności, oddaleniu. A towarzyszące mu rzeczy, czy to ze świata natury, jak drzewo czy kultury,  
jak wykonany z kartonu samochód, też pozbawione są „cech osobistych”, funkcjonują jak atrybuty, 
przedmioty symboliczne. Jego fotograficzne narracje czytać można jako współczesne moralitety, 
opowieści z kręgu mitów. Choć w swoich pracach nie podkreśla indywidualizmu, zostawia bardzo 
czytelny ślad w sposobie patrzenia, ujmowania motywów.  Osobisty rys stanowi także wybór miejsca 
fotograficznych akcji: w pobliżu Mięćmierza,  w osobistej przestrzeni.  
Bolesław Kuźniak w jednym z tekstów zamieszczonych w katalogu pośmiertnej wystawy w Starej 
Galerii ZPAF, połączył praktykę artystyczną Antoniego Zdebiaka z praktyką szamańską, dostrzegł 
związek, gdyż esencją obydwu jest podtrzymywanie więzi między niebem a ziemią, znajomość dróg 
pomiędzy życiem a śmiercią. To także swego rodzaju praca z żywiołami, podstawowymi energiami: 
ogniem i wodą, drzewem i ziemią. A także piątym elementem, powietrzem, gdyż realizowane przez 
Antoniego Zdebiaka akcje dzieją się w plenerze.  
 
 
 
Drzewo i Ziemia 
Dwa cykle czarno- białych fotografii przedstawiających działania z drzewem, stanowią dopełniający się 
duet. Oglądając je czujemy łączącą je nić. Te zdjęcia, w klarowny i prosty sposób ilustrują etapy 
działania, tak jest w przypadku serii przedstawiającej „walkę z drzewem” oraz etapy zewnętrznego 
procesu – „porastania drzewem”, będące swego rodzaju „nie-działaniem”. Są sobie przeciwstawne – 
opisują aktywność wobec obiektu, będącą jednocześnie destrukcją oraz pasywność, przyzwolenie,  
by obiekt działał wobec mnie, będące zarazem kreatywnością. Walkę z naturą i pozwolenie, by natura 
wykonywała swoje dzieło. Patrząc na fotografie Antoniego Zdebiaka nie sposób nie odwołać się  
do bogatej symboliki drzewa i nie czytać tych prac także w takim kontekście. Drzewo odnosi się 
wzrostu, odrodzenia, zmartwychwstania, nieśmiertelności. W wielu kulturach drzewa były/ są czczone 
jako miejsca przebywania boskich mocy, istniały święte drzewa i święte gaje. W drzewach widziano 
połączenie nieba i ziemi, stąd mówimy o Drzewie Kosmicznym, Drzewie Świata, łączącym siły 
podziemne (przez korzenie) ze sferami kosmicznymi (korona) i życiem na ziemi (pień). Drzewo jest 
symbolem wielkości świata, znak wszechświata – makrokosmosu, jak w mitologii skandynawskiej 
zawsze zielony jesion Yggdrasill, widziany był jako podtrzymujący wszechświat. Gdy tak spojrzeć  
na fotografie Antoniego Zdebiaka, odnajdziemy w symbolicznie przedstawionym makrokosmosie – 
drzewa i mikrokosmosu – człowieka. Idąc dalej – w kształcie ciała także odnaleźć możemy zarys 
drzewa, jedno zawiera się w drugim. Najbardziej obrazowo ukazuje to cykl o porastaniu drzewem,  
w którym człowiek i drzewo stają się jednym. Może jest w tej fotograficznej ikonie także cień mitu  
o Dafne? Drzewo to też żywioł, żywioł życia. W filozofii chińskiej jako jedyny z praelementów odnosi 
się do życia, opisuje energię życia, jest to też ten element, z którego powstały pozostałe: woda, ziemia, 
ogień i metal. 
Cykl opisujący walkę z drzewem, „drzewokradztwo” może być odczytany jako walka z losem,  
jako zmaganie z naturą. To także symboliczna reprezentacja cyklu destrukcyjnego, cyklu entropii, 
niszczenia. Jest w tej opowieści pewien rys sprzeciwu wobec odwiecznego porządku skazującego każdy 
element natury na unicestwienie. Jakby w odpowiedzi na tę pesymistyczną energię, fotografie z drugiego 
cyklu, „porastanie drzewem”, zdają się być metaforą pogodzenia się z naturą, poddania się jej, 
przeniknięcia nią. To jednocześnie obraz przemiany: tworzącej, rodzącej, budującej.  
Ujmowane jako wzajemne dopełnienia, jako symboliczne jin i jang, harmonia czerni i bieli, oba cykle 
fotograficzne zdają się odwoływać do sytuacji archetypicznych, „egzemplarycznych”; są formą 
współczesnego mitu dotykającego pierwotności, podstaw, esencji. Są opowieścią o przenikaniu się 
przeciwieństw, o zawieraniu się ich w sobie nawzajem: o zmaganiu i pogodzeniu z losem, o tworzeniu  
i niszczeniu, o kulturze i naturze, o człowieku i przyrodzie.  



Ogień i Woda 
Seria zdjęć z kartonowym, oklejonym papierem gazetowym samochodem, teatralnym rekwizytem, 
powstała w związku z zamówieniem na okładkę płyty Budki Suflera „Ratujmy co się da”. Fotograficzna 
sekwencja etapów destrukcji zawierająca silny element oniryczny i teatralny.  
Samochód oklejony gazetami ciągnięty na saniach, ciągnięty przez łódź, unoszący się na wodzie…  
A potem – absolutne zniszczenie, pożar, kataklizm. Samochód w ogniu i wodzie. Unicestwienie, 
pochłonięcie przez żywioły. A także, jakby paradoksalne połączenie z nią. Cykl się zamyka.  
Patrząc na tę fotograficzną, a może bardziej „filmową” narrację Antoniego Zdebaka, można też snuć 
refleksję o przewadze natury nad kulturą, o słabości artefaktu wobec kreatywnej mocy przyrody.  
Fotografie Antoniego Zdebiaka wykraczają poza dominujące w polskiej sztuce lat 80. tendencje. 
Pozostają poza ekspresją, poza czystym performance’m, poza działaniami i dokumentacjami,  
poza ruchem fotografii elementarnej. Choć dzieją się w pejzażu, wykraczają też poza praktyki land artu. 
Stanowią osobisty, poetycki i metaforyczny komentarz do przyrody. Ten aspekt działania w otoczeniu 
natury wydaje się być istotny, wskazuje bowiem na dającą harmonię pierwotną jedność, zżycie 
człowieka i przyrody, na życiodajne w niej zakorzenienie, współistnienie  mikrokosmosu  
i makrokosmosu, szacunek dla cykli tworzenia i destrukcji..  


