STUDIUM FOTOGRAFII ZPAF
jest trzystopniowym kursem fotografii o charakterze warsztatów autorskich, prowadzonym w ramach
działalności statutowej Związku Polskich Artystów Fotografików przez najlepszych specjalistów: artystów i
wieloletnich praktyków, członków ZPAF. Liczne zajęcia, a także specjalny dobór wykonywanych zadań
pozwala słuchaczom stopniowo zapoznać się z obszernym materiałem dotyczącym różnych dziedzin
fotografii. SF ZPAF to jedno z niewielu miejsc wciąż kształcących adeptów fotografii od podstaw, od
fotografii czarno-białej. Takie podejście pozwala w miarę rozwoju wiedzy i praktycznego
doświadczenia płynnie wejść także w obszary współczesnej fotografii cyfrowej, umożliwiając swobodne
poruszanie się w obu dziedzinach z pełnym zrozumieniem ich podobieństw i różnic. Umiejętność pracy
w obu technikach fotograficznych: tradycyjnej i cyfrowej, rozwija w słuchaczach nieskrępowaną
kreatywność zarówno w ramach twórczości artystycznej, jak i w działalności zawodowej. Słuchacze SF
ZPAF czynnie uczestniczą w wydarzeniach artystycznych związku: w wernisażach i finisażach,
wykładach, prelekcjach i pokazach. Mają także możliwość zadebiutowania na promowanych przez
studium wystawach.
ROK DYPLOMOWY
prowadzony wyłącznie dla absolwentów Roku Warszatowego, jest uhonorowaniem dla
najwytrwalszych, możliwością podsumowania zdobytej wiedzy, dowodem samodzielności oraz
wysokiego poziomu zdobytych umiejętności. Dyplomy realizowane są pod opieką artystyczną
wybitnych promotorów, a obrona Dyplomów SF ZPAF jest publiczna.
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Od 16 września w Starej Galerii ZPAF można obejrzeć wystawę tegorocznych dyplomantów Studium
Fotografii ZPAF. Otwarte obrony dyplomów rozpoczną się w tej samej przestrzeni 30 września od
godziny 17.00. Każdy z autorów przedstawi swój autorski komentarz do prac, odpowie również na
pytania Komisji Dyplomowej i publiczności.
Tegoroczne dyplomy zaskakują różnorodnością materiału oraz dojrzałością podejścia do
fotografowanych tematów. Na wystawie mamy prace będące autorskim zapisem, rejestracją
świata i wydarzeń - dokument, reportaż, oscylujące na bardzo różnym poziomie emocji i operujące
zupełnie odmienną stylistyką. Prezentowane są także prace związane z obrazowaniem, odnoszące
się do estetyki, filozofii, psychologii.
Wnioski nasuwające się po obejrzeniu dyplomów, to przeświadczenie że - mimo głoszonych wszem i
wobec tez o upadku etosu i statusu fotografa - na prezentowanej wystawie widać jak potężnym, a
jednocześnie uniwersalnym tworzywem jest to medium. Owszem, być może zmieni się w najbliższych
latach charakterystyka zawodu fotografa, może technologia wprowadzi kolejne udogodnienia
otwierające te obszary zawodu i sztuki dla pozostałej rzeszy społeczeństwa. Nie mniej na końcu
aparatu, przy wizjerze z palcem na spuście zawsze będzie stał człowiek. Jego umysł, wiedza,
doświadczenie życiowe, emocje i umiejętności. Być może nastąpi coraz silniejszy rozdźwięk między
fotografią użytkową, spełniającą rolę społeczną, a fotografią rozumianą jako dziedzina sztuki
pozwalającą na subiektywizm i wolność wypowiedzi. Wolność w wyborze środków, zaznaczenie
swojego ja, swojej wizji świata w strumieniu i zalewie otaczającej nas informacji.

Dyrektor Studium
Anna Wolska

GRZEGORZ BANASZAK
MATKA-OJCIEC
Promotor: Paweł Żak
Trudno być dzieckiem, osobą bliską i fotografem zarazem. Jeszcze trudniej jest stanąć obok, schować
w kieszeń emocje by zrobić zdjęcie. Pokazanie czasu przemijania najbliższych to nie tylko sposób na
uwiecznienie na fotografii, czasami to oswojenie się ze śmiercią najbliższej osoby, terapia? Albo
przemożna chęć sfotografowania przemijania.
Dokument przedstawia 5 miesięcy z życia kobiety 65-letniej - żony, matki, babci.
Początek – jak zwykle – informacja o chorobie - rak.
Środek – leczenie – szpital – naświetlanie, chemioterapia, kontrole, korytarze, stołówka i nadzieja.
Koniec – nawet nie ostatnie chwile, bo nadzieja była do końca – przygotowania do pogrzebu,
ceremonia, cmentarz.
A pomiędzy my, którzy zostaliśmy – mąż, dzieci, wnuki, pupile domowe – i pamięć o tych chwilach
wspólnych, razem.
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GRZEGORZ BANASZAK
DrAg Queen-KROLOWE NOCNEJ SCENY
Promotor: Anna Wolska
Czy drag queen jest tylko kiczem, czy też jego specyficzną odmianą – campem? Kicz – wiadomo:
tandeta, coś o niskiej wartości artystycznej, zrobione z przepychem, ale pozbawione gustu. Określenie
jednoznacznie pejoratywne. Camp – wg definicji konwencja stylistyczna, przypisująca pewnym
rzeczom wartość, dlatego, że są w złym guście, lub z powodu ich wymowy ironicznej. Ale drag queen
jest campem nie tylko, dlatego! Camp jest także formą stwarzania pozorów, formą humoru, kiedy
drag queen przypisuje sobie zniewieściałość, a następnie wypowiada się na temat tej cechy, bardzo
ją ubarwiając.
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JAN BIELIKOWSKI
PIERWIOSNKI (POLSKIEGO KAPITALIZMU)
Promotor: Andrzej Zygmuntowicz
Z początkiem lat 90. nastąpił szereg niepozornych, choć - poprzez swą skalę - kluczowych dla obrazu
następnego
dziesięciolecia
przekształceń. Prowizoryczne, niemal
partyzanckie
rozwiązania
wprowadzane przez pionierów drobnego handlu i usług prowadzący swój interes m.in.. z łóżek polowych,
plastikowych budek, czy naczep samochodów dostawczych utrzymały się niekiedy przez całą dekadę,
zaś faktyczne zmiany przyniosło dopiero wstąpienie Polski do Unii Europejskiej. Ten ostatni moment przed
transformacją
doskonale
wykorzystał
Wojciech
Prażmowski,
tworząc
w
1999r
cykl
Biało-Czerwono-Czarna. Od tamtego czasu dzieli nas prawie 15 lat; jeżeli wówczas były to już relikty
przemijającej rzeczywistości, to czy cokolwiek zachowało się do dziś? To pytanie było punktem wyjścia
dla mojej pracy dyplomowej. Kilka miesięcy poszukiwań zaowocowało zbiorem przygnębiającym,
katalog miejsc i przedmiotów pozostawionych sobie, dogorywających lub dawno martwych. Znalezione
w osiedlowych uliczkach, małych miasteczkach, kontrastujące z otoczeniem spłowiałymi
kolorami, znikną zapewne w ciągu najbliższych kilku lat.

8

JAN BIELIKOWSKI

9

KATARZYNA CESSAK
PRZENIKANIE…
Promotor: Tadeusz Późniak
"Zdaję sobie sprawę z nicości wszelkich naszych poczynań i myśli w stosunku do ogromu
wszechświata. I jak tak myślę, staram się przynajmniej znaleźć jakąś pociechę w tym, że to wszystko
jest i tak bez znaczenia. Bo już teraz jest tak, jakby mnie w ogóle nie było." Z. Beksiński
Inspiracją do mojego projektu była twórczość jednego z moich ulubionych polskich artystów Zdzisława Beksińskiego. W swoich pracach poruszał on nurtujący mnie temat życia i śmierci,
przemijania, stanów ducha, poczucia samotności i sensu istnienia. Każdy kto się zetknął z jego
twórczością wie, że często posądzany był o kicz i tandetę, a jednak jego dzieła pełne są uczuć,
napięć, emocji, nie da się koło nich przejść obojętnie. W jego obrazach i rysunkach życie przenika się
ze śmiercią, miłość przeplata z cierpieniem i samotnością, a sny plączą się z rzeczywistością.
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KASIA DROZD
ZWIAZEK (check your connectION)
Promotor: Anna Wolska
Czy siedząc przed ekranem monitora jesteśmy w stanie zaspokoić potrzebę bliskości, czy możliwe jest
uczestniczenie w życiu drugiego człowieka, czy może jeszcze bardziej odczuwamy naszą samotność?
Cykl „Związek (check your connection)” opowiada o związkach na odległość i składa się z dwóch
części. Część pierwsza to portrety wykonane za pomocą kamery internetowej, które powstały po
nawiązaniu kontaktu na odległość z bohaterami. Część druga to fotografie pomieszczeń, które,
wyposażone w komputer, stały się miejscami spotkań.
Dwie części zestawu stoją w opozycji: z jednej strony widzimy płaski obraz o niskiej jakości, często
rozmazany, z drugiej zaś obraz rzeczywistości. Jednak ten płaski obraz często staje się drugim – lub
nawet prawdziwym – obliczem osoby po tamtej stronie monitora, a rzeczywistość przenosi się do
wymiaru wirtualnego.
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WOJTEK DWORZYNSKI
MURA
Promotor: Anna Wolska
Projekt opisuje przestrzeń jaką jest warszawska dzielnica Muranów. Mówi o nieustannej, choć
nienamacalnej obecności dramatu jaki na tym terenie się rozegrał. Szczególnie interesuje mnie
zjawisko przenikania się przeszłości z teraźniejszością, odczuwalnego jako swego rodzaju niewidzialna
blizna. Zbiór tych zdjęć jest moją refleksją na temat miejsca, w którym wszystko jest nowe - układ ulic,
budynki, mieszkańcy. Nie ma przeszłości, choć jednocześnie wszystko jest nią przesiąknięte. Całość jest
opowieścią o historii, która została brutalnie wymazana, dosłownie zrównana z ziemią, a jednak jest tu
stale wyczuwalna i nie sposób się od niej się odwrócić. Jest obecna nie w naturze, materii czy ciele
lecz w emocjach, atmosferze, genius loci.
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ANKA FLORCZAK
OBCA NIEOBCA
Promotor: Mikołaj Grynberg
Xenia – imię pochodzenia greckiego, wywodzące się od słowa „xenos”, oznacza „obca”, ale i
„gościnna”, dosłownie „życzliwa dla innych”. Moja ciocia, Xenia, jest niepełnosprawna intelektualnie.
Nie jest to upośledzenie poważne, ale na tyle znaczące, że zdeterminowało jej życie, toczące się nieco
innym, zwróconym ku podstawowym wartościom, rytmem. Zdjęcia Xeni zaczęłam robić z miłości, z chęci
zatrzymania jej/nas na przyszłość, z potrzeby zatrzymania ostatniego namacalnego ogniwa łączącego
mnie z dzieciństwem. Dzięki niej, naszym rozmowom, niezmienności pewnych zachowań możliwy jest
powrót do czasu, który bezpowrotnie przeminął, a który dla mnie łączy się z poczuciem bezpieczeństwa.
Oto jak Xenos staje się najbliższy na świecie. Oto nasza wspólna opowieść.
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MARCIN JAGNUS
UWAGA, OBERKI!
Promotor: Andrzej Zygmuntowicz
Spotkałem coś, o czym "się nie mówi". Co jest autentyczne, spontaniczne i płynące z potrzeby.
Narkotyk. Wspólnotę. I rodzaj pierwotnego porządku, gdzie każdy znajduje swoje miejsce.
To jest opowieść o radości.
To jest opowieść o szukaniu.
To jest opowieść o spotkaniu.
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CEZARY KAAROUD
XV KROKOW
Promotor: Paweł Żak
Prace przedstawiają moje alegoryczne przedstawienie stacji Drogi Krzyżowej. Z obecnym i pomocnym
Bogiem pośród drogi cierpienia.
A także z nadzieją, która pomaga przetrwać trudne chwile i nadaje im sens, pokazując, że na nich się
nie kończy. Dlatego pojawia się Krok Piętnasty - Zmartwychwstanie (Grób pusty).
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MACIEJ LIPKO
ELEMENTARZ
Promotor: Anna Wolska
Elementarz to zbiór pojęć, z którymi powinien zapoznać się każdy pilny uczeń. Jeżeli chce osiągnąć
prawidłowe wyniki, powinien stosować się do wyznaczonych zasad. Jest to zbiór podstawowych
wiadomości, który ma za zadanie rozbudzić ciekawość ucznia i przedstawić mu odpowiedni punkt
widzenia, poprzez oswojenie go z aktualnym porządkiem. Uczeń odpowiednio ukierunkowany będzie
kierował się właściwymi zasadami i spojrzeniem, co pozwoli mu na dalszy rozwój i adaptację. Drogie
dzieci, trzymajcie się prosto, bądźcie grzeczne i nie hałasujcie, zaczynamy lekcję…
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KATARZYNA PIADLOWSKA
HIGHWAY
Promotor: Paweł Żak
Projekt „Highway”, jest cyklem moich zapisków z samochodowej wyprawy po Stanach Zjednoczonych.
Obserwuję piękne bezkresne przestrzenie przez filtr amerykańskiej popkultury. Bawię się skojarzeniami,
zabierając widza w podróż po świecie sztuki, reklamy i bohaterów z dzieciństwa. W mojej wizji realizm
miesza się z wątkami bajkowymi, sztuka z biznesem. Prace wykonane są w konwencji ocierającego się
o kicz komiksu. Przesłanie jest proste i przyjemne.
Bo w końcu - to przecież Ameryka.
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KONRAD SIUDa
LOKOMOTYWA
Promotor: Anna Wolska
Lokomotywa, to książka Juliana Tuwima którą z pewnością wiele osób pamięta ze swojego
dzieciństwa. Otaczający świat w swym dynamicznym rozwoju pozbawił nas możliwości cieszenia się
pewnym nastrojem, obyczajem związanym z podróżą tym tradycyjnym środkiem lokomocji. W trakcie
swoich podróży odkryłem, że świat z książki Tuwima istnieje w odległych Indiach. Zauroczony widokami
i przeżyciami, podjąłem się dyskursu fotograficzno - słownego, pisząc i ilustrując własną wersję
Lokomotywy.
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Ida STRZELCZYK
DOWOD TOZSAMOSCI
Promotor: Mikołaj Grynberg
Patrzę na każdego z nich z osobna, przyglądam się fragmentom ciała pokrytym wprowadzonym pod
skórę tuszem. Pojawia się pytanie o motywację, a wtedy myślę: tatuaże to swoiste dowody tożsamości
ich „właścicieli”. Są ich znakiem szczególnym, jedynym w swoim rodzaju elementem rozpoznawczym, a
wytatuowani wyrażają w ten sposób siebie. Niezależnie od motywacji – tatuaż staje się integralną
częścią ciała osoby go noszącej, indywidualnym znakiem współgrającym z jej osobowością. W tym
miejscu przenikają się i mieszają portret oraz tatuaż
dwa dowody tożsamości każdej z
fotografowanych osób.
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MICHAL TOBOR
A NA KONCU PRZYJDZIE BRAT
Promotor: Mikołaj Grynberg
Świat jest pełen obrazów beznadziei, świętych wojen i potwornych tragedii, które „żyją” w pamięci
dopóty dopóki nie pojawią się kolejne, których już absolutnie nie mam ochoty oglądać, a najchętniej
wszystkie bym zapomniał. Są jednak takie które chce pamiętać i zapamiętać dla innych. To właśnie
chęć zachowania wspomnień dla siebie i rodziny doprowadziła do tego, że zamknąłem się z aparatem
w swoim malutkim świecie, który chroni przed niedoskonałościami tego wielkiego i postanowiłem
pokazać historię Ignacego: dwuletniego człowieka, czekającego dziewięć miesięcy na brata, a w tym
czasie rozwijającego się w równie niewiarygodnym tempie jak rosnący brzuch Mamy.
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