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INTRODUCTION WSTĘP

Związek Polskich Artystów Fotografików to największa polska organizacja, zrzeszająca arty-
stów, którzy traktują fotografię jako środek wypowiedzi twórczej. Istnieje od 1947 roku i jest
kontynuatorem tradycji przedwojennego Fotoklubu Polskiego. ZPAF to przede wszystkim 
akceptacja różnorodności zainteresowań twórczych. Obecnie wśród aktualnych członków 
można znaleźć szeroki wachlarz zainteresowań — od fotografii klasycznej, po skrajną awan-
gardę. Związek, w trzynastu okręgach w całej Polsce, zrzesza obecnie ponad siedmiuset arty-
stów fotografików działających w kraju i za granicą.

Okręg Dolnośląski powstał jak delegatura w 1947 roku i liczył wtedy trzech członków. 
Obecnie liczy 80 artystów i jest drugim po Warszawskim okręgiem co do liczby członków. 
Główna wystawa jubileuszowa pt. Globalizacja i indywidualność w lutym 2017 roku zainau-
gurowała rok jubileuszowy w Okręgu Dolnośląskim, na które złożyło się wiele wystaw, w tym 
zbiorowe i indywidualne, a także ogólnopolska konferencja naukowa w Katowicach. Zarząd 
Okręgu podjął decyzję zebrania materiałów dokumentujących wszystkie wystawy i wydarzenia 
w publikacji pt. „Indywidualność i globalizacja” tom II, który właśnie prezentujemy. Okręg Dol-
nośląski był od zawsze bardzo aktywnym i liczącym się w środowisku fotograficznym dzięki
zaangażowaniu wielu znamienitych artystów. 

Pozwalam sobie złożyć podziękowania wszystkim Koleżankom i Kolegom za ich twórczą 
działalność i pracę w kolejnych zarządach, Okręgowej Radzie Artystycznej, a także odpowie-
dzialną pracę kuratorską.

Serdeczne podziękowania należą się również Urzędowi Marszałkowskiemu Wojewódz-
twa Dolnośląskiego, Wydziałowi Kultury UMWD, Wydziałowi Kultury i Biuru Partycy-
pacji Społecznej Urzędu Miasta Wrocławia, Ośrodkowi Kultury i Sztuki we Wrocławiu, 
Muzeum Miejskiemu Wrocławia, Muzeum Współczesnemu Wrocław i Stowarzyszeniu 
Autorów ZAiKS. Dziękuję za wspieranie działalności artystycznej naszego Związku i wielo-
letnią bardzo dobrą współpracę, bo bez Waszego wsparcia nasze inicjatywy artystyczne nie 
mogłyby zostać przedstawione szerokiej publiczności.

                           
Andrzej Rutyna — Prezes Okręgu Dolnośląskiego ZPAF

Wrocław, 12 grudnia 2017

ANDRZEJ RUTYNA INTRODUCTION
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The Association of Polish Art Photographers (ZPAF) is the biggest Polish organization uniting 
artists who treat photography as a means of their creative expression. Established in 1947, 
ZPAF is the continuator of the traditions of the pre-war Fotoklub Polski (Polish Photoclub). 
ZPAF is founded on the acceptance of various areas of artistic interest. The current members 
practise various types of photography — from classic photography to extreme avant-garde. 
In its 13 local divisions throughout Poland, the Association now unites over 700 fine art pho-
tographers working in Poland and abroad.

The Lower Silesian Division was established as a branch in 1947, with 3 members at that 
time, but now it connects 80 artists, which makes it the second largest division in terms of 
the number of members, second only to the Warsaw branch. In February 2017 a major com-
memorative exhibition entitled Globalization and Individuality inaugurated a jubilee year in 
Lower Silesia, with numerous displays, both collective and individual, as well as an all-Polish 
academic congress in Katowice. The Managing Board of our local organization has decided 
to present all these exhibitions and events in this publication entitled “Individuality and Glo-
balization” vol. 2. The Lower Silesian Division has always been very active, enjoying a high 
reputation among art photographers and attracting a lot of renowned artists.

I would like to take this opportunity to thank all my dear Colleagues for their enormous 
artistic work, commitment and contribution to consecutive Managing Boards, the District 
Artistic Council and for their responsible work as curators.

I am also grateful to the Lower Silesian Province Governor’s Office, Department of Cul-
ture at the Governor’s Office, Culture Department and Social Participation Bureau of the 
Wrocław City Office, Centre of Culture and Art in Wrocław, Wrocław City Museum, Con-
temporary Museum in Wrocław and ZAiKS Artist Association for supporting our artistic 
activity. Thanks to the assistance and kindness of these institutions we were able to present 
our artistic projects to the general public.

Andrzej Rutyna — President of Lower Silesian Division of ZPAF
Wrocław, 12 Dec. 2017
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INDYWIDUALNOŚĆ I GLOBALIZACJA.
CZY CZEKA NAS KIEDYŚ UNIFIKACJA WIDZENIA?

Pierwszy tom, poświęcony działalności Okręgu Dolnośląskiego w ramach jubileuszu 70-lecia 
Związku Polskich Artystów Fotografików, zatytułowany Globalizacja i indywidualność, powstał 
w oparciu o dużą wystawę zbiorową. Niniejszy natomiast podsumowuje tę niezwykle bogatą 
całoroczną działalność, w skład której weszło kilkanaście kolejnych wystaw (o charakterze 
indywidualnym i zbiorowym) oraz ogólnopolska konferencja naukowa — wraz z towarzyszą-
cymi jej ekspozycjami problemowymi i plenerami. 

Część miała charakter retrospektywny i monograficzny (śp. Andrzeja Lachowicza, czy
duża prezentacja twórczości Andrzeja Dudka-Dürera odnosząca się wprost do zagadnień in-
dywidualności), niektóre skupiały się na tematyce związanej z tożsamością (Opowieść o czło-
wieku oraz wystawy Magdaleny Lasoty i Sławomira Okrzesika, a także Przemka Piwowara), 
miłością, partnerstwem i wspólnotowością (Iwony Wojtyczy-Fronckiewicz i Tomasza Fronc-
kiewicza), czy wielowymiarową relacją człowieka z przestrzenią (Miejsce pobytu oraz wystawy 
Barbary Górniak, Krzysztofa Kowalskiego i Michała Pietrzaka). Niektóre większy nacisk kła-
dły na refleksję nad samą fotografią, jej znaczeniem, konwencjonalnością wizerunków, hi-
storią i sposobami funkcjonowania we współczesnym świecie (Widoki z okien pracowni oraz 
wystawy Joanny Stogi, Jacka Lalaka i Andrzeja Rutyny). Tematyczny zakres jubileuszowych 
ekspozycji był szeroki, podobnie jak estetyczne stylistyki, w jakich poruszali się ich autorzy. 
W pierwszej wystawie zbiorowej pt. Globalizacja i indywidualność wzięło także udział troje, 
zmarłych w 2017 roku, fotografów: Ewa Andrzejewska, Jerzy Wiklendt i Wojciech Zawadzki.

Istotny jest, obecny w tytułach obu tomów, sam fakt zogniskowania działań jubileuszo-
wych Związku wokół problematyki wzajemnych zależności między tym, co ogólne, a tym, co 
jednostkowe. Istnienie wszelkich organizacji i grup artystycznych wymaga bowiem nieustan-
nej refleksji nad sensem, znaczeniem i formą ich działalności, a zwłaszcza nad wpływem, jaki
wywierają na zrzeszonych w nich twórcach. Wspomniany zabieg jest również trafny z powo-
du zdecydowanie większej atrakcyjności, jaką dla odbiorców stanowią tak przygotowane wy-
stawy. Wszelkie, mniejsze czy większe podsumowania minionych dekad są dla uczestników 
takich wydarzeń mniej uchwytne i trudniej zapadają w pamięć. Tymczasem zarówno tom 
Globalizacja i indywidualność jak Indywidualność i globalizacja nie wpisują się w tego typu tra-
dycyjne refleksje nad upływającym czasem. Raczej nie podsumowują, a prowokują do dys-
kusji. Mają charakter problemowy o zdecydowanie wielowątkowym charakterze. A pytania, 
które stawiają, pozostają nurtujące i otwarte.

Tym bardziej warto wobec tego pogłębić refleksję nad problematyką zależności między
sferą ogólności, jaką jest globalność, a indywidualności i jednostkowości. Skupiając się tym 
razem jednak ściślej na samej fotografii, która nie tylko tę zależność obrazuje, ale także może
stać się jej wyrazem. Procesy globalizacyjne rozumiane są zazwyczaj w kontekście technicz-
nym — jako gospodarcze, polityczne, geograficzne, czy społeczne zmiany, które przeobraża-
ją świat w jeden, wspólny system, w którym linie podziału nie przebiegają już wedle dawnych 
granic, a przepływ informacji jest w zasadzie nieograniczony. 

Wszystkie te procesy nie ograniczają się jednak jedynie do takich mierzalnych aspektów. 
Podobnie jak język czy muzyka (w zapożyczeniach, podobieństwie stylistycznym, inspira-
cjach obcymi konwencjami), tak wszelkie formy obrazowania — w tym fotografia — mogą 

stanowić dla globalizującego się świata również jego wyraz. Fotografia nie musi jedynie opi-
sywać relacji między jednostkowością a ogólnością, indywidualnością a globalnością, ale to 
w niej samej mogą być widoczne efekty zmieniającego się świata, które są nie tylko ilościowe, 
ale i jakościowe. Globalizujący się świat wpływa nie tylko na to, co widzimy, ale generować 
może także określone sposoby widzenia. Sposoby, które musiałyby być nam w jakiś sposób 
wspólne. Jednym z efektów tych zmian, a miałby on wyraźnie negatywne zabarwienie, była-
by wobec tego szeroko pojęta unifikacja. Zarówno w postrzeganiu, jak i w obrazowaniu.

Czy fotografia jest bardziej globalna, czy ma raczej wymiar lokalny? Prawdopodobnie od
samego początku stała pomiędzy jednym a drugim światem. Na pewno sprzyjała i sprzyja 
wciąż procesom globalizacyjnym, które w dużej mierze przebiegają przecież właśnie w sferze 
wizualnej i estetycznej. Czasem nawet nieznacznie wyprzedzała te procesy, jak w Japonii, do 
której dotarła kilka lat przed oficjalnym otwarciem tego kraju na Zachód po ponad 200 latach
izolacji. Przykład początków fotografii w Japonii wskazuje również na jeszcze jedną istotną
kwestię. Pierwsze albuminowe odbitki były tam w oryginalny sposób kolorowane. Trudno 
mówić tu o inspiracjach z zewnątrz. Był to raczej wyraz lokalnego, minionego już dawno, 
widzenia świata, w tym jego barw. Chwilę później widzenie to i jego przedstawianie, stało się 
zupełnie inne i jednocześnie w wielu przypadkach jednakowe.

Pytanie postawione w tytule należy do gatunku tych, które trzeba sobie zadawać, ale już 
odpowiedzi na nie wolelibyśmy zapewne nie znać. Tymczasem może jeszcze na parę chwil 
uda się zachować w fotografii to, co tak łatwo się zatraca — jej indywidualny, jednostkowy, 
niezależny i często nieprzewidywalny charakter, a może raczej po prostu świadomość tego, 
jak bardzo podatna jest na wszelkie — także rynkowe — uwarunkowania, społeczne oczeki-
wania, projekcje naszych marzeń, technikę, estetyczne wzorce. 

I jeszcze jedno pytanie: to my o niej decydujemy, czy to ona nas zmienia? 

Mateusz Palka
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MATEUSZ PALKA INDIVIDUALITY AND GLOBALIZATION

INDIVIDUALITY AND GLOBALIZATION.
WILL UNIFORMITY OF VISION BE A FACT ONE DAY?

The first volume entitled Globalization and Individuality, dedicated to the activity of the Lo-
wer Silesian Division to commemorate the 70th anniversary of the Association of Polish Art 
Photographers (ZPAF), was based on a large collective exhibition. This volume summarizes 
a enormously rich variety of events happening throughout the year, including more than 
a dozen subsequent exhibitions (individual and collective) as well as an all-Polish academic 
congress along with accompanying thematic displays and plein-air meetings.

Some of these events were retrospective and monographic (the late Andrzej Lachowicz, 
or a large presentation of the works of Andrzej Dudek-Dürer, directly concerning the issue of 
individuality), others focused on the topic of identity (A Tale of a Human and exhibitions by 
Magdalena Lasota and Sławomir Okrzesik, as well as by Przemek Piwowar), love, partnership 
and community spirit (Iwona Wojtycza-Fronckiewicz and Tomasz Fronckiewicz), or a multidi-
mensional relation between the human being and space (Place of Existence and exhibitions 
by Barbara Górniak, Krzysztof Kowalski and Michał Pietrzak). Certain events placed more em-
phasis on photography itself, its significance, conventionality of images, its history and how it
functions in the modern world (The Views from the Studio Windows and exhibitions by Joanna 
Stoga, Jacek Lalak and Andrzej Rutyna). The range of topic covered by the commemorative 
displays was wide and so were the authors’ aesthetic styles. The first collective presentation
entitled Globalization and Individuality featured three photographers who died in 2017: Ewa 
Andrzejewska, Jerzy Wiklendt and Wojciech Zawadzki.

As the titles of both these volumes suggest, the jubilee year activities of the Association 
were focused on the problem of interrelation between what is general and what is individual. 
The existence of any artistic organization and group requires a continued reflection about
the purpose, meaning and form of their activity and particularly about the influence that
these organizations have on the artists they unite. The above-mentioned focus is all the more 
appropriate because exhibitions prepared in this manner seem more attractive for the pu-
blic. All summaries of the past decades, whether big or small, are more difficult to grasp and
remember for participants of such events. Meanwhile, both Globalization and Individuality as 
well as Individuality and Globalization do not fall into the category of traditional deliberations 
about the passage of time. Instead of summarizing, they provoke discussion. They have a pro-
blematic nature, covering a wide range of topics. The questions they pose remain intriguing 
and open.

It is definitely worthwhile to deepen our discussion of the problem of interrelation be-
tween the sphere of generality, as exemplified by globalization, and individuality. However,
this time let us focus more on photography itself — it does not only depict this interrelation 
but can also become its expression. Globalization processes are usually understood in a tech-
nical context — as economic, political, geographical or social changes that transform the 
world into a single, shared system in which borderlines are no longer where they used to be 
and the transfer of information is virtually unlimited.

However, all these processes are not restricted to such measurable aspects only. Similarly 
to language or music (in borrowings, stylistic similarity, inspirations by foreign practices), also 
all forms of illustration — including photography — may constitute an expression for the 

globalizing world. Photography does not have to merely describe the relation between sin-
gularity and generality, individuality and globality — photography can also show quantitati-
ve and qualitative effects of the changing world. The globalizing world affects not only what
we see but it can also generate specific points of view. These points of view would have to be
shared by us in a certain way. One of the evidently negative consequences of these changes 
would thus be a broadly understood uniformity, both as regards perception and illustration.

Is photography more global or does it have a local dimension? It has probably existed 
in between these two worlds from the beginning. Photography certainly favoured and still 
favours globalization processes, which — to a large extent — take place in the visual and 
aesthetic spheres. Sometimes this field of art even slightly anticipated these processes, as in
the case of Japan — photography reached this country a few years before it officially opened
to the West after 200 years of isolation. The example of the first Japanese photographs also
shows another important issue. The first albumin prints were colourized there in an original
way. External inspirations were quite unlikely — it was rather an expression of the way the 
world and colours were perceived there in bygone days. A moment later this vision and this 
manner of illustration became completely different and, simultaneously, uniform in many
cases.

The question asked in the title is the type of query that needs to be posed but we would 
possibly prefer not to know the answer. In the meantime, I hope that we manage, possibly for 
a while, to retain what is so easily lost — the individual, singular, independent and frequently 
unpredictable nature of photography, or perhaps the mere awareness of how susceptible 
photography is to all factors (including market-driven determinants), public expectations, 
projections of our dreams, technology or aesthetic standards.

One more question at the end: do we shape photography or does it shape us? 

Mateusz Palka
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Miejsce pobytu
Piotr Komorowski — kurator

Muzeum Miejskie Wrocławia, Arsenał Miejski, Wrocław, ul. Cieszyńskiego 9, 3.03–2.04.2017 r.
Muzeum Przyrodnicze, Jelenia Góra, ul. Cieplicka 11 A, 12.05–11.06.2017 r.

Patrycja Basińska 
Tomasz Fronckiewicz 

Tomasz Jodłowski
Piotr Komorowski

Krzysztof Kuczyński
Katarzyna Laskus

Magdalena Lasota
Ewa Martyniszyn
Sławomir Mielnik

12

(str. 13) 
Wernisaż wystawy Miejsce pobytu, Muzeum Miejskie Wrocławia, ARSENAŁ MIEJSKI, Wrocław, 7.03.2017 r., fot. Michał Pietrzak

Mateusz Palka
Michał Pietrzak

Krzysztof Saj
Grzegorz Sawa-Borysławski

Alina Ścibor
Dorota Sitnik

Paweł Sokołowski
Rafał Warzecha

Iwona Wojtycza-Fronckiewicz

Piotr Komorowski otwiera wystawę Miejsce pobytu, Muzeum Miejskie Wrocławia, ARSENAŁ MIEJSKI, Wrocław, 7.03.2017 r., 
fot. Michał Pietrzak

Place of Existence    
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W potocznym rozumieniu miejsce to obszar lub punkt w przestrze-
ni określony wymiernymi parametrami liczbowymi i opisowymi. 
Jednakże wedle geografii humanistycznej prawdziwą istotę miejsca
wyznaczają nie tylko jego współrzędne kartograficzne, ale nasz oso-
bisty, emocjonalny do niego stosunek. Tak zdefiniowane miejsca są
rodzajem kalki, w której odnajdujemy swoje odbicia; to sytuacje, kie-
dy widoki świata w szczególny sposób rezonują z naszym wnętrzem, 
a wykonanie zdjęcia staje się bezwzględnym imperatywem. 

Miejsce jest nie tylko tam, gdzie często przebywamy, ale i tam, 
gdzie jesteśmy przez chwilę, okazjonalnie, a nawet przypadkowo. 
Efemeryczne, krótkie odczucia, mogą na zawsze pozostać w pamięci, 
jako szczególne chwile, warte zanotowania. Miejsce może się przeja-
wiać w różnej skali: od abstrakcyjnego, umownego punktu w prze-
strzeni, aż do wszechogarniającego Kosmosu. Miejsce najczęściej ist-
nieje obiektywnie, ale można je też stworzyć samemu, posługując się 
wyobraźnią wspartą potrzebą kreowania nowych rzeczywistości. 

Piotr Komorowski, kurator

Wystawa Miejsce pobytu, Muzeum Miejskie Wrocławia ARSENAŁ MIEJSKI, Wrocław, 3.03–2.04.2017 r., fot. Michał Pietrzak

MIEJSCE POBYTU

Wystawa Miejsce pobytu, Muzeum Miejskie Wrocławia ARSENAŁ MIEJSKI, Wrocław, 3.03–2.04.2017 r., fot. 2 x Michał Pietrzak

A place is popularly understood as an area or point in space deter-
mined by certain measurable numerical and descriptive parameters. 
However, according to humanistic geography, the real essence of 
a place is determined not only by its cartographic coordinates but 
also by our personal, emotional attitude to this place. Such places are 
a type of calque that we find our reflections in; these are situations
when sights of the world peculiarly resonate with our personality and 
taking a photograph becomes a categorical imperative.

Our place is not only where we stay frequently but also where we 
find ourselves for a moment, occasionally or even by mistake. Ephem-
eral, short sensations may stay in our memory for ever as special mo-
ments that are worth remembering. A place may manifest itself on 
various degrees of the scale: from an abstract, symbolic point in space 
to the overwhelming cosmos. A place usually exists objectively but 
you can create it yourself, using your imagination supported by the 
need to create new realities.

Piotr Komorowski, curator

PLACE OF EXISTENCE
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Wystawa Miejsce pobytu, Muzeum Przyrodnicze, Jelenia Góra, 12.05–11.06.2017 r., fot. Tomasz Piech Wystawa Miejsce pobytu, Muzeum Przyrodnicze, Jelenia Góra, 12.05–11.06.2017 r., fot. Michał Pietrzak

MIEJSCE POBYTU PLACE OF EXISTENCE
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Czesław Chwiszczuk 
Sławoj Dubiel

Andrzej Dudek-Dürer 
Janina Hobgarska 
Piotr Komorowski 

Ryszard Kopczyński
Krzysztof Kuczyński 
Stanisław Kulawiak 

Jacek Lalak 

Widoki z okien pracowni
Ewa Martyniszyn — kurator

Michał Pietrzak — komisarz (Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko)

Galeria Sztuki Mediów KINO, Dolnośląskie Centrum Filmowe,
Wrocław, ul. Piłsudskiego 64 a, 16.03–13.04.2017 r.

Muzeum Filumenistyczne, Bystrzyca Kłodzka, Mały Rynek 1, 14.07–30.09.2017 r. 
Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku, Kłodzko, ul. Łukasiewicza 4, 13.10.2017–28.01.2018 r.

(str. 19)
Wykład Waldemara Zielińskiego (drugi z lewej) 

Pierwsi fotografowie w Bystrzycy Kłodzkiej, Muzeum Filumenistyczne, Bystrzyca Kłodzka, 14.07.2017 r., fot. Michał Pietrzak

Magdalena Lasota 
Marek Liksztet 

Ewa Martyniszyn 
Janusz Musiał 

Michał Pietrzak 
Dorota Sitnik 

Rafał Warzecha 
Wojciech Zawadzki 
Waldemar Zieliński

Wernisaż wystawy Widoki z okien pracowni, od lewej: Andrzej Rutyna, Ewa Martyniszyn, Piotr Komorowski, Galeria Sztuki Mediów KINO, 
Dolnośląskie Centrum Filmowe, Wrocław, 16.03.2017 r., fot. Michał Pietrzak

The Views from the Studio 
Windows 
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Jakiś czas temu, podczas prowadzenia zajęć z historii fotografii, spoj-
rzałam przez okno sali wykładowej. Widok był szczególny —  przypo-
minał ten z heliografii Josepha Niecephore Niepce’a, jednej z pierw-
szych zachowanych fotografii, która jest o tyle szczególna, że ujmuje 
w materii fotograficznej osiem godzin naświetlania. Ów widok, na
który spoglądał Niepce, stał się obrazem kultowym, ale i symbolicz-
nym. Pewnie nie ma w obu faktach jakiegoś konkretnego związku, 
ale tak do okna, ale i do lustra, jako podstawowych strategii fotogra-
ficznych, nawiązał wiele lat później amerykański teoretyk fotografii,
John Szarkowski.

Fotografia Niepce’a nieodmiennie skłania mnie do podstawo-
wej refleksji: czym w istocie jest fotografia i dlaczego ja sama się nią 
zajmuję? Poszukiwania odpowiedzi skierowały mnie w stronę innych 
praktyków artystycznej fotografii — członków Związku Polskich Ar-
tystów Fotografików Okręgu Dolnośląskiego, mojej macierzystej 
organizacji twórczej. Zaproponowałam im sformułowanie werbal-
nej, nagranej na cyfrowym nośniku, odpowiedzi na nurtujące mnie 
pytania, połączone z wykonanym na tę okoliczność autoportretem. 
Poprosiłam także o fotografię, stanowiącą widok z okna ich dosłownej
lub metaforycznej pracowni. 

Wybór pomiędzy dwoma fotograficznymi strategiami „okien 
i luster” 1 zapewne stanie się osią twórczego dylematu: którą z opcji 
zaprezentować — czy tą znalezioną, dokumentującą obiektywną rze-
czywistość, często symboliczną, wpisującą się w sposób oczywisty 
w historię fotografii, czy tą wynalezioną, nawiązującą do strategii in-
scenizacji? Oczekuję z niecierpliwością wypowiedzi autorskich, mając 
nadzieję na odnalezienie ziarna prawdy o istniejącym już 177 lat me-
dium.  Wydaje się, że czas obchodów 70-lecia istnienia ZPAF Okręgu 
Dolnośląskiego będzie właściwy dla przemyśleń, podsumowań, oka-
zją do sformułowania zrębów credo artystycznego zaproszonych do 
wypowiedzi osób. Interesuje mnie, czy w wypowiedziach autorów, 
zawartych w ich multimedialnych prezentacjach, znajdzie się wspól-
ny mianownik dla definicji fotografii i powodu dla którego wciąż jest
tworzona, czy też każda z nich będzie różna, jak różne są prace, inter-
pretacje, osobowości artystów? Przekonamy się o tym, odwiedzając 
wystawę pt. Widoki z okien pracowni, oraz wsłuchując się w wypowie-
dzi jej uczestników.

Ewa Martyniszyn, kurator, Wrocław, grudzień 2016

1. Metaforę „okna i lustra”, w odniesieniu do fotografii, zastosował w 1967
roku John Szarkowski. Lustro jest odbiciem wnętrza autora, okno obiektyw-
nym spojrzeniem na świat zewnętrzny.

WIDOKI Z OKIEN PRACOWNI

(str. 21)
Wernisaż wystawy Widoki z okien pracowni, od lewej siedzą: Michał Pietrzak, Piotr Komorowski, Ewa Martyniszyn; 

stoją: Stanisław Kulawiak, Janusz Musiał, Stanisław Michalski, Andrzej Rutyna, Barbara Górniak, Dorota Sitnik, Krzysztof Kuczyński, 
Andrzej Dudek-Dürer, Galeria Sztuki Mediów KINO, Dolnośląskie Centrum Filmowe, Wrocław, 16.03.2017 r.
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THE VIEWS FROM THE STUDIO WINDOWS

Some time ago, while teaching a class in the history of photography, 
I looked out of the window. The view was really unique — it remind-
ed me of a heliographic image by Joseph Niecephore Niepce, one of 
the first surviving photographs, which is even more special because
it captures 8 hours of exposure in a photographic matter. The sight 
that Niepce was looking at became a legendary but also symbolic 
picture. Many years later, John Szarkowski, an American photography 
theoretician, referred to both the window and the mirror as the basic 
photographic strategies, although surely there is no specific connec-
tion between these two facts.

Niepce’s photograph makes me think about the basic ques-
tion: what is photography essentially and why am I engaged in it? My 
search of answers directed me towards other practitioners of artistic 
photography — members of the Lower Silesian Division of the Asso-
ciation of Polish Art Photographers, which is my home society as well. 
I invited them to provide verbal answers to these questions, record 
them on a digital disk and make a self-portrait on this occasion. I also 
asked them for a photograph of a view from the window of their lit-
eral or metaphorical studio.

The choice between two photographic strategies of “windows 
and mirrors”1 will certainly become the foundation of the creative di-
lemma: which option to present — the found one that records the 
reality which is objective, often symbolic, an inherent part of the his-
tory of photography, or the invented one that refers to the strategy of 
arrangement? I look forward to receiving the authors’ replies, hoping 
to find a grain of truth about the medium that has been around for
177 years. I believe that the commemoration of the 70th anniversary 
of the Lower Silesian Division of ZPAF will be a good time for reflect-
ing, summarizing, an opportunity to formulate the framework of the 
artistic creed of the creators I have invited to participate. I am interested 
to see whether their multimedia presentation will contain a common 
denominator regarding the definition of photography and the reason
why it is still practised or perhaps each answer will be different just as
the artists’ works, interpretations and personalities are different. We
can find out what their replies will be, visiting the exhibition entitled
The Views from the Studio Windows and listening to the participants’ 
statements.

Ewa Martyniszyn, curator, Wrocław, December 2016

1. The metaphor of „the window and the mirror” with reference to photography 
was used in 1967 by John Szarkowski. The mirror is a reflection of the author’s
inner life, whereas the window is an objective look at the outside world.
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Wernisaż wystawy Widoki z okien pracowni, Muzeum Filumenistyczne, Bystrzyca Kłodzka, 14.07.2017 r., 
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WIDOKI Z OKIEN PRACOWNI THE VIEWS FROM THE STUDIO WINDOWS



INDYWIDUALNOŚĆ i GLOBALIZACJA  

24

Sztuka piękna, sztuka zbędna

Galeria pod Plafonem, Dolnośląska Biblioteka Publiczna, Wrocław, Rynek 58 
3.04–18.04.2017 r.

Joanna 
StogaCykl „Mowa Trawa”

współpraca — technik RTG Rafał Süsser

(str. 25) 
Wernisaż wystawy Joanny Stogi Sztuka piękna, sztuka zbędna, Galeria pod Plafonem, Dolnośląska Biblioteka Publiczna, 

Wrocław, 3.04.2017 r., fot. Andrzej Olechnowski 

Wernisaż wystawy Joanny Stogi Sztuka piękna, sztuka zbędna, od prawej: dyrektor DBP Andrzej Tyws, Joanna Stoga, Andrzej Rutyna, 
Galeria pod Plafonem, Dolnośląska Biblioteka Publiczna, Wrocław, 3.04.2017 r., fot. Andrzej Olechnowski

Fine Arts, Useless Arts 
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„Poeta powinien pozostawiać ślady swojego przejścia, 
a nie dowody. 

Jedynie ślady skłaniają do marzeń” 
René Char

Prace Joanny Stogi wydają się kiełkować bezpośrednio z zacząt-
ków fotografii, rozumianej jako medium i jako autonomiczny obszar
twórczości człowieka. Czerpiąc wprost z jej technologicznej definicji
— wykorzystują światło (czy szerzej — falę elektromagnetyczną) do 
zarejestrowania pojedynczego, nieruchomego obrazu. To tylko tyle 
i zarazem aż tyle, bowiem owo „światło” — widzialne czy niewidzial-
ne — jest tutaj wykorzystane w przemyślny sposób do odsłonięcia 
niewielkiego lecz pełnego znaczenia wycinka rzeczywistości. Na 
myśl przychodzą natychmiast flamandzcy mistrzowie martwej na-
tury przełomu XVI i XVII wieku — Jan Brueghel starszy czy Adriaen 
van Utrecht. Ciemne tło, precyzyjnie wykadrowane i ukierunkowane 
oświetlenie pomagały im uzyskać wrażenie plastyczności oraz trój-
wymiarowości swoich obrazów. Inaczej jednak niż u flamandzkich
malarzy fotografie Joanny Stogi nie powstały po to, aby gloryfiko-
wać barwy, witalność i życie zawarte w — nomen omen — martwej 
naturze, czy eksponować bogatą kompozycję obrazu. Część z nich, 
należąca do cyklu Mowa Trawa została wykonana przy użyciu pro-
mieniowania rentgenowskiego, natomiast druga część — cykl Rycina 
z Korycina — wykorzystuje światło widzialne. Wspólne dla ich obu są 
dwa zabiegi artystyczne: grafizacja oraz zastosowanie skąpego, pre-
cyzyjnie dawkowanego oświetlenia (lub „zaświetlenia”): kwiatostany 
portretowanych roślin wydają się niemal samoistnie świecić, pod-
czas gdy pozostała część obrazu pozostaje w półcieniu, jak gdyby 
w pewnym wycofaniu w porównaniu z „motywem głównym”. Silnie 
formalna budowa obrazu powoduje z jednej strony jego niebywałą 
komunikatywność, z drugiej zwraca uwagę na estetyczny komunikat 
wypływający z prac Stogi, sytuujący się według systematyki Françoisa 
Soulages między estetyką poetycką a estetyką wyobraźni. Jest on na 
tyle silny, że nie pozostawia miejsca na rozważania nad żywotnością 
poszczególnych elementów prezentowanych kompozycji, w odróż-
nieniu od prac wspomnianych wcześniej flamandzkich mistrzów. Ob-
razy Stogi są jednocześnie sugestywne oraz pochodzące z innego, 
wymyślonego przez autorkę, odrealnionego świata. Jako takie trwają 
w bezczasie: nie jest istotne, co było przedtem i co wydarzy się po-
tem. Ważna jest chwila, która trwa, i dzięki której utrwaleniu mamy 
możliwość przyglądania się dowolnie długo kreacjom stworzonym 
na materiale światłoczułym. 

Piękno w sztuce jest demodé, i to przynajmniej od kilku dekad. 
Dla artysty przyznanie się, że tworzy rzeczy tak, aby były piękne, ozna-
cza znalezienie się na prostej drodze do ostracyzmu w środowisku 
i w zasadzie niemal oznacza samobójczą śmierć w męczarniach. Au-
torka udowadnia, że tak być nie musi. Pozostawia ślady, a nie dowody, 
i tym samym skłania do marzeń. 

Sławomir Tobis, styczeń 2017 Jo
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SZTUKI PIĘKNE? SZTUKI ZBĘDNE? FINE ARTS? USELESS ARTS? 

“A poet should leave marks – but not evidence – 
of his/her existence. 

Only marks incline to dreams.” 
René Char

Joanna Stoga’s works seem to be rooted directly in the origins of pho-
tography — photography understood as a medium and an autono-
mous sphere of human creation. Drawing on its technical definition,
photography uses light (or more widely — electromagnetic wave) to 
record a single, immobile picture — so little and so much at the same 
time, because this “light” — visible or invisible — is utilized here delib-
erately to reveal a small but meaningful fragment of reality. Her works 
remind me of the 16th and 17th century Flemish masters of still life: Jan 
Brueghel the Elder or Adriaen van Utrecht. A dark background as well 
as precisely framed and directed lighting helped them to make an 
impression of vividness and three-dimensionality in their paintings. 
Unlike the Flemish masters, Joanna Stoga did not take these photo-
graphs to glorify colours, vigour and vivacity contained in — nomen 
est omen — still life or to emphasize the rich composition of the pic-
ture. Some works from the Claptrap series were made with the use 
of X-radiation, whereas the other part — Prints from Korycin — use 
visible light. What both of these series have in common is two artis-
tic procedures: graphitization and the use of sparing, precisely dosed 
lighting (or “overlighting”): inflorescences of the plants portrayed by
the artist seem to shine almost intrinsically, while the other part of the 
picture remains in half-light, as if in a certain retreat compared to “the 
main motif.” On the one hand, such a strongly formal structure of the 
picture makes it extremely communicative but, on the other hand, 
it draws our attention to an aesthetic message conveyed by Stoga’s 
works and situated, according to François Soulages’s taxonomy, be-
tween poetic aesthetics and aesthetics of imagination. This message 
is so strong that it leaves no room for thinking about the vitality of 
individual elements of the exhibited compositions, contrary to the 
works of the Flemish masters mentioned above. Stoga’s pictures are 
simultaneously evocative and unearthly, reminiscent of an unreal 
world made up by the author. As such they are timeless: it does not 
matter what was earlier or what will happen afterwards. What does 
matter is the moment frozen in time thanks to which we have an op-
portunity to watch these images created on a photosensitive material 
— for as long as we like.

Beauty in art is unfashionable — it has been for at least a few 
decades. Artists who admit that they create things so as to show 
beauty will surely face ostracism in their environment and find out
that such approach is potentially suicidal. The author proves that this 
does not have to happen. She leaves marks but not evidence, thus 
inclining us to dream.

Sławomir Tobis, January 2017



INDYWIDUALNOŚĆ i GLOBALIZACJA  

2928

JOANNA STOGA

Fotografią zajmuje się od ponad dziesięciu lat. W roku 2010 ukończy-
ła Europejską Akademię Fotografii w Warszawie, a od roku 2014 jest 
członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików. W swojej pracy 
korzysta z różnego typu technik fotograficznych, jednak największą 
popularność przyniosły jej serie botaniczne, w szczególności te wy-
konane z użyciem medycznego sprzętu rentgenowskiego. W 2012 
roku otrzymała Złoty Medal przyznawany przez The Royal Photogra-
phic Society za najlepsze portfolio w konkursie IGPOTY w Londynie. 
W 2013 r. zdobyła pierwszą nagrodę w konkursie organizowanym 
przez The Georgia O’Keeffe Museum w Santa Fe w USA. Otrzymała 
również wyróżnienia w konkursach w Paryżu i Santa Barbara. Ma na 
koncie wiele publikacji oraz wystaw organizowanych zarówno w kra-
ju, jak i za granicą.

Joanna Stoga Mowa Trawa (17) 
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JOANNA STOGA

A photographer for more than 10 years. She finished the European
Academy of Photography in Warsaw in 2010 and joined the Associa-
tion of Polish Art Photographers (ZPAF) in 2014. In her work Stoga 
uses various types of photographic techniques, but what brought 
her the most popularity was her botanical series, especially those 
performed by means of medical X-ray equipment. In 2012 she re-
ceived a Gold Medal awarded by the Royal Photographic Society 
for the best portfolio in the IGPOTY competition in London. In 2013 
the artist won the first prize in a contest organized by the Georgia
O’Keeffe Museum in Santa Fe, USA. She also received honourable
mentions in competitions in Paris and Santa Barbara. Author of nu-
merous publications and exhibitions, both in Poland and abroad.

SZTUKI PIĘKNE? SZTUKI ZBĘDNE? FINE ARTS? USELESS ARTS? 



INDYWIDUALNOŚĆ i GLOBALIZACJA  

30

Czesław Chwiszczuk
Andrzej Dudek-Dürer

Alek Figura
Tomasz Fronckiewicz 

Ewa Gnus 
Barbara Górniak 

Waldemar Grzelak 
Roman Hlawacz 

Stanisław Kulawiak 
Józef Ligęza 

Marek Maruszak 
Stanisław Michalski 

Wobec miejsca i czasu V
Tradycja i dziedzictwo kulturowe Ziemi Kłodzkiej

Zamek Międzylesie 2016

In the Face of Time and Place V 
Tradition and Cultural Heritage of the Kłodzko Region

 Międzylesie Castle 2016

Zamek Międzylesie, Międzylesie, pl. Wolności 42, 28.10–24.11.2016 r.
Galeria FOTO-GEN, Wrocław, pl. Nankiera 8, 13.04–7.05.2017 r.

Uczestnicy pleneru Wobec miejsca i czasu V — Tradycja i dziedzictwo kulturowe Ziemi Kłodzkiej, od lewej siedzą: Stanisław Kulawiak, 
Alek Figura, Roman Hlawacz, Waldemar Zieliński, Maciej Plewiński, Stanisław Składanowski. Stoją od lewej: Wacław Ropiecki, 
Marek Maruszak, Czesław Chwiszczuk, Rafał Warzecha, Wojciech Plewiński, Iwona Wojtycza-Fronckiewicz, Tomasz Fronckiewicz, 
Andrzej Dudek-Dürer, Barbara Górniak, Piotr Maciej Nowak, Ewa Gnus, Waldemar Grzelak, Andrzej Rutyna, Józef Ligęza, Janusz 
Musiał, Stanisław Michalski, Marek Wesołowski, Marzena Wesołowska. Zamek w Międzylesiu, 11.06.2016 r., fot. Stanisław Kulawiak

Janusz Piotr Musiał 
Piotr Maciej Nowak 

Maciej Plewiński 
Wojciech Plewiński 

Wacław Ropiecki 
Andrzej Rutyna

Stanisław Składanowski
Rafał Warzecha

Marzena Wesołowska
Marek Wesołowski 

Iwona Wojtycza-Fronckiewicz
Waldemar Zieliński 

 (str. 31) 
Wernisaż wystawy poplenerowej Wobec miejsca i czasu V — Międzylesie 2016, 

Galeria Foto-Gen,  Wrocław, 13.04.2017 r., fot. Krzysztof Saj
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JOANNA MIELECH — PLENER W MIĘDZYLESIU

Plener artystyczny jest rodzajem podróży w nieznane, której właści-
wym przeznaczeniem jest coś więcej niż fizyczna zmiana miejsca.
Poza odkrywaniem uroków innego nieba ważniejszym dążeniem wy-
daje się przeobrażenie duchowe: możliwość zatrzymania się w czasie, 
który gdzie indziej płynie wolniej, i próba odnalezienia siebie w nowej 
przestrzeni. Jeśli podróż łączy w sobie element duchowy i artystyczny, 
wywołuje w wędrowcu poczucie niepowtarzalności bytu w odmien-
nym niż dotąd kontekście, w relacji z innym miejscem i w nowej prze-
strzeni. Odkrycie to uruchamia uśpiony dotąd potencjał kreatywny 
i konieczność jego ekspresji. Aby więc wyzwolić ducha kreacji, nie-
zbędne jest odbywanie artystycznych podróży, co artyści rozumieli 
od samego początku ukonstytuowania się sztuki. Z tej samej koniecz-
ności pojawiła się w XIX wieku moda na twórcze spotkania na wol-
nym powietrzu, z francuskiego en plein air, ponieważ artyści zauwa-
żyli, że dla rozbudzenia ducha kreacji ważne są nie tylko podróże, ale 
także same spotkania twórców i konfrontacja różnych artystycznych 
postaw.

Plenery fotograficzne organizowane przez Okręg Dolnośląski 
Związku Polskich Artystów Fotografików stały się ważnym dla uczest-
niczących w nich twórców elementem życia artystycznego, być 
może z potrzeby ducha, z tęsknoty za możliwością przeniesienia się 
w miejscu i czasie oraz z potrzeby wyzwolenia owego potencjału 
kreatywnego. Od kilku lat wyzwaniem dla uczestników jest ten sam 
temat: Wobec miejsca i czasu… — próba zmierzenia się z ideą miejsca 
i czasu. Wybór tego tematu narzuca się niejako sam, ponieważ obsza-
rem działań artystycznych plenerów są dolnośląskie zamki i pałace, 
miejsca malownicze z uwagi na wspaniałą architekturę, piękno detalu 
i związek z naturą. Po plenerach w Książu, na zamku Grodziec oraz 
w zamku Czocha nad Jeziorem Leśniańskim na miejsce artystycznych 
peregrynacji wybrany został tym razem zamek w Międzylesiu na zie-
mi kłodzkiej. 

Międzylesie to niewielka miejscowość, przytłoczona, jak się wydaje, 
obecnością ogromnego zamku w centrum i jego długą, 700-letnią hi-
storią. Zespół pałacowy zajmuje znaczącą przestrzeń miasteczka i z racji 
sąsiedztwa wchodzi z nim w bezpośrednie relacje. W przeszłości bliskie 
więzi łączyły go także z budynkiem kościoła, czego ślady w postaci ta-
jemnych przejść i łączników odnaleźć można do dziś. Międzyleski zamek 
jest budowlą monumentalną, niejednorodną, złożoną z kilku odrębnych 
części odmiennych stylowo. Można poczuć się w nim jak we Włoszech 
dzięki renesansowym sgraffitom, arkadom i podcieniom, zgubić się 
w tajemniczych zaułkach, poczuć potęgę architektury baroku czy wresz-
cie wdrapać się na zamkową Czarną Wieżę i podziwiać z niej widok 
na senne miasteczko. 

Atmosfera miejsca, próba odczytania zapisanej w murach historii 
zafascynowała niektórych twórców uczestniczących w plenerze. Jed-
ni wprost wyrażali zachwyt nad urokiem miejsca: widoki zamku czy 
poszczególnych wnętrz stawały się inspiracją i bohaterem powstałych 
fotografii. Możliwości cyfrowej fotografii w sferze ukazywania różno-
rodnych sposobów emanacji piękna czy energii zaprezentował Piotr 
Nowak w barwnych, przetworzonych obrazach widoków zamku. Ro-
dzaj artystycznego dokumentu z kolei zainteresował Alka Figurę, któ-
ry analizuje zastane, materialne ślady przeszłości. Stanisława Michal-
skiego oraz Stanisława Składanowskiego intryguje problem przejścia, 
otwarcia, zamknięcia, który realizują, rejestrując widoki okien i drzwi, 
otwartych, zamkniętych, nieużywanych, zapomnianych. Montaż frag-
mentarycznych ujęć przestrzeni, w których odnaleźć można postaci 
twórców — uczestników pleneru — to Pułapki czasoprzestrzeni Mar-
ka Wesołowskiego. Przywoływanie duchów przeszłości widoczne jest 
z kolei w fotografiach Ewy Gnus i Andrzeja Rutyny. Przenikanie się
kolejnych warstw obrazowych i zabawa z fragmentami pozytywowy-

JOANNA MIELECH — PLEIN-AIR EVENT IN MIĘDZYLESIE

A plein-air event is a kind of travel into the unknown, the actual pur-
pose of which is something more than a physical change of location. 
Apart from discovering the appeals of different skies, it seems that 
a more important goal is your spiritual transformation: an opportu-
nity to suspend yourself in a time that passes more slowly in a differ-
ent place and an attempt to find yourself in a new space. If a travel
combines spiritual and artistic elements, it gives the traveller a feeling 
of uniqueness of existence in a context that is different than before,
in a relation with a different place and in a new space. This discovery
triggers a previously dormant creative potential and a desire to ex-
press it. Therefore, in order to release the spirit of creation you must 
go on artistic trips, which the artists have perfectly understood since 
the early origins of art. Out of this necessity there emerged a fashion 
for creative meetings in the open air (en plein air in French), because 
artists noticed that what is needed to awaken the spirit of creation is 
not only a travel but also a mere meeting of creators and a confronta-
tion of various artistic approaches.

Photographic plein-air events organised by the Lower Silesia Area 
of the Association of Polish Art Photographers have become an im-
portant element of artistic life for the participating artists, possibly as 
an expression of their spiritual desire or willingness to move in space 
and time or to let their creativity loose. For several years, the partici-
pants have been facing the challenge of the same topic: In the Face 
of Time and Place… — an attempt to stand up to the idea of place 
and time. The choice of the topic seems self-explanatory, because 
the area of the artists’ plein-air activity encompasses Lower Silesian 
castles and palaces, picturesque places with a beautiful architecture, 
refined details and wonders of nature. In the previous years the plein-
air events were held in Książ, Grodziec castle and by Lake Leśnia at the 
Czocha Castle. This time our artistic peregrination leads us to a castle 
in Międzylesie in the Kłodzko Region.

Międzylesie is a small town that seems overwhelmed by the enor-
mous castle located in the centre and by its long history of 700 years. 
The castle buildings occupy a considerable part of the town and, ob-
viously, directly affect the settlement. In the past, the castle was also 
closely connected with the local church by means of some secret 
passageways and linking areas that have remained to this day. The 
castle is a monumental and complex structure composed of several 
parts in various styles. You can get a feeling that you are in Italy (when 
watching the renaissance sgraffitos, arcades and flanges), get lost in 
the mysterious recesses, feel the power of the baroque architecture 
or climb up the Black Tower from which you can admire the view of 
the sleepy town.

The atmosphere of the place, an attempt to read the history writ-
ten down in the castle walls, has fascinated some artists taking part in 
the plein-air event. Many have admired the beauty of the spot: views 
of the castle or individual interiors have become an inspiration for and 
objects of the photographs taken at the site. The potential of digital 
photography in the sphere of portraying various ways of emanation 
of beauty or energy was presented by Piotr Nowak in his colourful, 
processed pictures of the castle sights. A kind of artistic document 
intrigued Alek Figura, who analyses the existing material traces of the 
past. Stanisław Michalski and Stanisław Składanowski became inter-
ested in the problem of transition, opening, and closure, which is ex-
amined by the artists taking pictures of windows and doors — open, 
closed, disused, forgotten. Marek Wesołowski in his Pułapki czaso-
przestrzeni (Traps of Spacetime) offers a montage of fragmentary views
of space in which you can find figures of artists participating in the
plein-air event. Ewa Gnus and Andrzej Rutyna, in their photographs, 
call the ghosts of the past. 

• Czesław Chwiszczuk 
W królestwie mojego 
karmazynowego pająka

•

Andrzej Dudek-Dürer
Stojąc na krawędzi 
czasoprzestrzeni — żywa 
rzeźba, performance 
metafizyczny

•

•

•

• Alek Figura 
Czas zatrzymany I, II, III, IV

Tomasz Fronckiewicz
Wobec miejsca i czasu 1

• Ewa Gnus 
Z pamiętników Johanny 
Baronessy Althann II, III  

Barbara Górniak
Zakamarki historii

• Waldemar Grzelak
Szwaczka 

Roman Hlawacz
Międzylesie — pamięć I



INDYWIDUALNOŚĆ i GLOBALIZACJA  

35

mi i negatywowymi pozwalają uzyskać efekt zaglądania w przeszłość 
i odnajdywania w niej duchów przeszłości. Z tego samego sposobu 
obrazowania — nakładania i przenikania „klisz” pamięci fotografii
— Janusz Musiał uzyskał wrażenie wnikania współczesności w tkan-
kę starego zamku. O zamkowym istnieniu Poza czasem opowiadają 
fotografie Marzeny Wesołowskiej, której w pozornie zwyczajnej do-
kumentacji miejsc udało się zapisać atmosferę tajemnicy i niedo-
powiedzeń. Cienie na zamkowych ścianach Barbary Górniak także 
przywołują atmosferę tajemnicy i trudnego do określenia nastroju 
czasu przeszłego. Szczególnie nastrojowe w oddaniu odbić światła 
w zamkowych przestrzeniach są fotografie Iwony Wojtyczy-Fronckie-
wicz z cyklu Solaris. 

Inną jakby sferą wyrazu interesowali się twórcy, którzy poprzez 
wybrane formy detali architektonicznych analizowali różnorodne za-
gadnienia ze świata sztuki. Nie może uwolnić się od piękna zatrzy-
manego czasu zabarwionego nutką nostalgii z racji przemijania Józef 
Ligęza, rejestrując pozostałości dawnych dekoracji renesansowych na 
zmianę z rejestracją atrybutów współczesności — symboli rozpadu 
dawnych więzi. Abstrakcyjne, geometryczne instalacje fotograficzne
komponuje z wycinków struktur powierzchni zamkowych Waldemar 
Zieliński, Wacław Ropiecki natomiast — rodzaj fotograficznych, dada-
istycznych kolaży, które tworzą kompilacje przedmiotów przypadko-
wych, jakby zagubionych i odnalezionych przez artystę w przestrzeni 
zamku.

Kolejnym zagadnieniem, które łączy niektórych artystów w po-
szukiwaniu swojego wyrazu, jest fotografia inscenizowana. Waldemar 
Grzelak w zaaranżowanym obrazie jak z malarstwa dawnych mistrzów 
próbuje wyobrazić sobie możliwe sceny domowe we wnętrzach zam-
kowych. Inscenizacje w przestrzeniach zamkowych zafascynowały 
również Rafała Warzechę i Czesława Chwiszczuka, którzy poprzez 
teatralizację swych autoportretów próbowali dotrzeć do duchowych 
tajemnic nie tylko wnętrz zamkowych. Marek Maruszak okazał się mi-
strzem w oddaniu ponurego nastroju, który otacza zamek i miastecz-
ko, poprzez plenerową inscenizację rodem jak z filmów Hitchcocka. 

Ideę indywidualnej koncepcji obecności w miejscu i czasie zreali-
zował Andrzej Dudek-Dürer w konsekwentnie rozwijanej przez całe 
życie idei pozostawienia śladów bytu oraz swojej indywidualnej in-
karnacji na tle zamku w Międzylesiu. Tomasz Fronckiewicz natomiast 
poszukiwał swojego indywidualnego „ja” wśród wielu jego emanacji 
w czasie i przestrzeni zamku.

Wśród artystów zaproszonych na plener do Międzylesia byli też 
i tacy, którzy przekraczali zamkowe mury, pozostawiając za sobą 
świat wyizolowanego piękna. Poza sferą sacrum odnajdywali świat 
prawdziwy, taki, jaki jest w istocie i jaki interesował ich w fotografii
najbardziej. Klimaty spoza obrzeży historycznej i zabytkowej tkanki 
zamkowej zainteresowały Wojciecha i Macieja Plewińskich oraz Stani-
sława Kulawiaka. Ich reportażowe ujęcia ukazują moment zetknięcia 
się zabytkowej materii zamku ze współczesnym życiem miasteczka. 
Artystów tych porusza to, co podobne we wszystkich zapomnianych 
przedmieściach i miasteczkach na świecie. Świetne reportażowe uję-
cia w opozycji do fotografii zafascynowanych pięknem zamkowej
architektury ukazują, że piękno odrestaurowanego zamku jest ciągle 
czymś niezrozumiałym i obcym w obliczu okolicznego pejzażu.

Artystycznym efektem krótkiej podróży do Międzylesia dwudzie-
stu czterech twórców fotografii z Dolnego Śląska jest wystawa Wo-
bec miejsca i czasu V — Tradycja i dziedzictwo kulturowe Ziemi Kłodz-
kiej. Należy ją rozpatrywać jako platformę konfrontacji odmiennych, 
indywidualnych postaw twórczych, subiektywnego spojrzenia każ-
dego artysty, różnorodności technik i metod kreacji i poruszanych 
przez artystów zagadnień formalnych, z których wszystkie służą do 

JOANNA MIELECH  — PLENER W MIĘDZYLESIU JOANNA MIELECH — PLEIN-AIR EVENT IN MIĘDZYLESIE

The merging of consecutive visual layers and a play with frag-
ments of positives and negatives help to achieve the effect of looking 
into the past and finding ghosts of history. Using the same imaging 
method — the overlapping and merging of plates of photographic 
memory, Janusz Musiał makes an impression that the present day 
penetrates the structure of the old castle. Marzena Wesołowska’s 
photographs tell a story about the castle’s existence Poza czasem (Be-
yond Time). The artist managed to capture an atmosphere of mystery 
and vagueness in an ostensibly ordinary documentation of places. 
Shades on the castle walls depicted by Barbara Górniak also evoke 
an atmosphere of mystery and a mood of the past that is hard to 
describe. Photographs belonging to Iwona Wojtycza-Fronckiewicz’s 
Solaris cycle are particularly romantic in their rendition of reflections
of light in the castle sights.

A different sphere of expression was chosen by artists who —
through selected forms of architectural details — analysed various is-
sues from the world of art. Józef Ligęza cannot resist the beauty of ar-
rested time, tinged with a note of nostalgia by virtue of the passage of 
time. The artist captures both the remains of the former renaissance 
decorations and some attributes of the present times — symbols of 
disintegration of former bonds. Abstract, geometrical photographic 
installations are created from fragmented structures of castle surfaces 
by Waldemar Zieliński. Wacław Ropiecki offers a kind of photographic,
Dadaistic collages composed by compilations of random objects, as if 
they were lost and found by the artist in the space of the castle.

Another phenomenon that unites certain artists in a search for 
their own means of expression is arranged photography. Waldemar 
Grzelak, in his arranged picture reminiscent of the great masters’ 
paintings, tries to imagine possible household scenes in the castle 
interiors. Arranged scenes in the castle spaces also fascinated Rafał 
Warzecha and Czesław Chwiszczuk, who tried to capture not only the 
castle interiors but also spiritual mysteries, through theatricalization 
of their self-portraits. Marek Maruszak masterfully rendered the grim 
mood surrounding the castle and the town by means of a plein-air 
arrangement reminiscent of Hitchcock films.

An individual concept of presence in a place and time was devel-
oped by Andrzej Dudek-Dürer in his ever-present idea of leaving a mark 
of life and in his individual incarnation against the background of the 
castle in Międzylesie. Tomasz Fronckiewicz searched for his own “self” 
among its many emanations in the time and space of the castle.

Among the artists invited to the plein-air event in Międzylesie 
there were also those who crossed the castle gate leaving a world 
of isolated beauty behind them. Apart from the sphere of the sacred, 
they found a world that is true, the way it really is like and the way it 
appears interesting in photography. Climates reaching beyond the 
historic and monumental tissue of the castle proved interesting to 
Wojciech Plewiński, Maciej Plewiński and Stanisław Kulawiak. Their 
documentary-oriented pictures show a moment the historic matter 
of the castle comes into contact with the present-day life of the town. 
These artists are inspired by phenomena that are characteristic of all 
forgotten suburbs and towns in the world. Their brilliant documen-
tary-oriented photographs, as opposed to pictures motivated by the 
beauty of the castle architecture, show that the magnificence of the
restored castle still remains something incomprehensible and foreign 
in the context of the surrounding landscape.

An artistic effect of the short trip to Międzylesie made by 24 pho-
tographers from Lower Silesia is the exhibition entitled In the Face of 
Time and Place V — Cultural Heritage of the Kłodzko Region. It should 
be considered as a platform of confrontation of different, individual 
creative attitudes, each artist’s subjective point of view, diversity of 
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•

•

•

• Stanisław Kulawiak
Pejzaż z wieżą zamkową 1

Józef Ligęza
Rodzina — tryptyk, fragment

• Marek Maruszak
Ciemna strona Czarnej Góry

Stanisław Michalski
Bez tytułu III

• Janusz Piotr Musiał
Palimpsest — materia 
pamięta — a

Piotr Maciej Nowak
Autopsja subiektywna 2

• Maciej Plewiński
Międzylesie I

Wojciech Plewiński
Bystrzyca Kłodzka I
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próby opisania własnej wizji świata za pomocą fotografii. Wspólna dla
większości prezentowanych prac jest postawa kreacyjna: odchodze-
nie od czystości fotografii jako dokumentu, którą zastępuje potrzeba 
poszukiwania nowych rozwiązań w obszarze fotografii. Coraz częściej
fotografia jako zapis rzeczywistości pozostaje tylko punktem wyj-
ścia, a autor zafascynowany możliwościami techniki, łatwością, z jaką 
można dziś w obraz ingerować i przeobrażać go, pozwala sobie na 
cyfrowe manipulacje wewnątrz samego przedstawienia. Często tym 
przeobrażonym obrazom fotograficznym bliżej do artystycznych roz-
wiązań graficznych, a nawet malarskich. Poprzez cyfrowe możliwości
fotografia zyskała nieznane jej przedtem obszary: spełniła marze-
nia o przekroczeniu własnych ograniczeń i wejściu do zamkniętego 
przedtem dla niej świata sztuki. Stąd fascynacja kreowaniem światów 
iluzyjnych, surrealnych, ale także wizją świata realnego, nieznacznie 
tylko poddanego metamorfozie, w którym obraz wygenerowany bu-
duje nastrój opisywanego fragmentu realności. 

Wystawa Wobec miejsca i czasu V — Tradycja i dziedzictwo kultu-
rowe Ziemi Kłodzkiej pokazuje, że mimo wielości rozwiązań artystycz-
nych, indywidualność twórcy pozostaje bytem osobnym, choć zależ-
nym oczywiście od zewnętrznego świata, miejsca i czasu. Fotografie,
które powstają w Międzylesiu, w Grodźcu czy na zamku Książ, są wy-
razem konkretnej postawy artystycznej i miejsce, w którym powstaje 
fotografia, nie ma naprawdę większego znaczenia. Każdy z twórców
pozostaje sobą, a indywidualne „ja” zawsze przedstawia osobistą, nie-
powtarzalną i jedyną artystyczną relację w związku z miejscem i cza-
sem, w których istnieje.

Joanna Mielech
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techniques, methods of creation and formal topics brought up by the 
artists, all of which serve to describe their own vision of the world by 
means of photography. What most exhibited works have in common 
is the creative approach: a departure from the purity of the photo-
graph as a document, which purity is replaced by the need to look for 
new solutions in the area of photography. More and more frequently, 
a photograph as a record of reality is just a starting point and the 
author, fascinated by the capabilities of technology and the ease with 
which he or she can now interfere in the picture and transform it, 
takes the liberty of manipulating with the scene. Such transformed 
photographic pictures are more similar to graphic solutions or paint-
ings. Thanks to the digital capabilities, photography has reached cer-
tain new, previously unexplored areas: it has helped to make a dream 
come true — a dream of going beyond its limits and entering a pre-
viously inaccessible world of art. Photographers have thus become 
fascinated by the creation of illusory, surreal worlds, but also visions 
of the real world that has been slightly modified, where a generated
picture builds an atmosphere of the depicted fragment of reality. 

The exhibition entitled In the Face of Time and Place V — Cultural 
Heritage of the Kłodzko Region shows that, in spite of the various artis-
tic solutions applied, the artist’s individuality remains a separate qual-
ity, yet obviously dependent on the external world, place and time. 
Photographs taken in Międzylesie, Grodziec or Książ are expressions 
of a specific artistic approach, and the place in which a photograph 
is created does not really matter. Each artist maintains his or her own 
attitude and the photographer’s individual “self” always manifests a per-
sonal, distinctive and unique artistic relation in combination with the 
place and time in which the artist exists.

Joanna Mielech

• Wacław Ropiecki
Fiasko planu Króla Much — 
Bramy Hadesu 1, 2 — awersy

Andrzej Rutyna
Senne mary 4_MG_2394
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•

• Stanisław Składanowski
Podobieństwa i różnice

Rafał Warzecha
Gdy odejdę, nic się nie zmieni I

• Waldemar Zieliński
Na zamku

Iwona Wojtycza-Fronckiewicz
Solaris 1

• Marzena Wesołowska
Poza czasem 2

Marek Wesołowski
Pułapki czasoprzestrzeni
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Fragment wystawy Wobec miejsca i czasu V — Międzylesie 2016, Zamek Międzylesie, 28.10–24.11.2016 r., fot. Marek Wesołowski
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Granice
Joanna Kaucz — kurator

Polanicka Galeria Sztuki Akwarium, Polanica-Zdrój, ul. Parkowa 15
20.10–16.11.2017 r.

Michał 
Pietrzak(str. 38, 39) 

Wernisaż wystawy Michała Pietrzaka Granice, Polanicka Galeria Sztuki AKWARIUM, 20.10.2017 r., fot. 2 x Joanna Kaucz

Boundaries
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Gdzie jesteś? 

Kiedy zastanawiamy się nad relacją, jaką tworzymy ze światem, nad 
miejscem, jakie w nim zajmujemy, posługujemy się zazwyczaj kate-
goriami przestrzeni i czasu. Są poręczne, a ich rozumienie wydaje się 
uniwersalne. „Teraz jestem tu”, „byłem kiedyś tam”. A gdy do odnajdy-
wania się w świecie posługujemy się fotografią, to zazwyczaj pragnie-
my, aby potwierdzała nam bezwarunkowo naszą, bądź czyjąś, obec-
ność, w czasie i przestrzeni. Czas jest natomiast często postrzegany 
jako linearny i nieprzerwany bieg wydarzeń, który wieńczy wcześniej 
obrany cel. Fotografia pozornie pozwala nam odnosić się do wybra-
nych miejsc i sytuacji, w taki sposób, że tworzy złudzenia obecności 
i niczym niezakłóconej ciągłości. Tak, jakby właśnie te, zarejestrowane 
chwile były z jakiegoś powodu jedyne i najważniejsze. Czasem kusi 
ujawnianiem momentów o charakterze decydującym. A przecież tak 
naprawdę nie chwytamy za jej pomocą niczego. Fotografia sama ge-
neruje migawkowe sytuacje, nie wychwytuje ich, ani nie ujawnia. Bez 
niej nie istnieją. I nie decydują o niczym — to o nich zdecydowano. 
Taka fotografia utwierdza nas w przeświadczeniu, że istnieje tylko to,
co widać. A zatem to, co widzimy, jest tym, co było i jest najważniejsze. 
W zdominowanym przez obraz świecie, w którym widać już prawie 
wszystko, jest to niepokojące. 

Tymczasem w pracach Michała Pietrzaka czas jest poszarpany, 
biegnie skokowo i nieprzewidywalnie. Nie pozwalają nam one odna-
leźć się w konkretnej, wypełnionej znaczeniem, idealnej chwili. Po-
dobnie żadna perspektywa nie jest w jego montażach i fotograficz-
nych kolażach uprzywilejowana. Drobne przesunięcia punktu widzenia 
w obrębie każdego z elementów jego prac sugerują, że nigdy nie je-
steśmy dokładnie tam, gdzie trzeba. Za każdym razem brakuje nam 
jeszcze jednego, drobnego kroku. W takim niezdeterminowanym 
świecie każda sytuacja, każda chwila może stać się nośnikiem znacze-
nia. Znaczenia, które choć bliskie, jest na dobrą sprawę nieosiągalne. 
I które nie wyczerpuje się w jednej, bezpośredniej i czytelnej formie. 

Wydaje się, że istota jego prac tkwi w tym, czego na tych obra-
zach nie widać. Tak, jakby najważniejsze było to, co nie zostało zare-
jestrowane. 

W sferze miasta od dawna zadomowiło się doświadczenie szo-
ku. To ono determinuje nasze wzajemne relacje i odczuwanie prze-
strzeni. Swoje źródło ma w samotności. Prace Michała Pietrzaka dają 
jednak nadzieję na zachowanie świadomości tego, co poprzez to wy-
obcowanie tracimy. W pewności tego, co nieodwracalnie zgubione, 
co minęliśmy bezpowrotnie, są niczym Benjaminowska „miłość od 
ostatniego wejrzenia”. 

To mądre fotografie. Rozbijając pozory nowoczesności, w które 
uwikłana jest za sprawą doświadczania świata przez obrazy, przypo-
mina nam, że dyktat sensu i totalność są złudzeniem. I że nie ma po-
wrotu, ani żadnego mitycznego powtórzenia. 

Mateusz Palka

GRANICE
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Where Are You?

When we think about the relation we build with the world, about our 
place in it, we usually apply the categories of space and time. They are 
convenient and their meaning seems universal. “Now I’m here,” “I was 
there.” And when we utilize photography in order to find ourselves
in the world, we typically want it to unconditionally confirm our or
somebody else’s presence in time and space. Time is frequently per-
ceived as a linear and uninterrupted course of events that completes 
a previously defined objective. Photography seemingly enables us to
relate to selected places and situations in such a manner that it creates 
illusions of presence and uninterrupted continuity. As if these very 
moments captured in a picture were unique and the most important 
for some reason. Sometimes, photography tempts us to reveal some 
decisive moments but, in fact, we don’t capture anything by means of 
taking pictures. Photography generates momentary situations, it does 
not detect or disclose them. They do not exist without photography. 
And they do not determine anything — they have been determined. 
Such photography confirms us in our belief that things that can be
seen are the only things that exist. Therefore, what we see is what has 
been and is the most important. In a world dominated by pictures, 
where almost everything can be seen, this is disturbing.

However, in Michał Pietrzak’s works, time is distorted, irregular 
and unpredictable. His pictures do not enable us to pinpoint an exact, 
meaningful, perfect moment. No perspective is privileged in his mon-
tages and photographic collages, either. Slight displacements of the 
point of view inside each element of his works suggest that we are 
never precisely where we should be. One small step is still left to be 
made. In such an undetermined world, each situation, every moment 
may become a carrier of meaning. As a matter of fact, the meaning, 
as close as it may be, remains unattainable and it is not exhausted in 
a single, direct and legible form.

It appears that the essence of his works is rooted in what cannot 
be seen in these pictures, as if the most important thing was some-
thing that has not been recorded.

The experience of shock, which has been present in the city en-
vironment for a long time, determines our mutual relations and the 
perception of space, originating in loneliness. Michał Pietrzak’s works 
give us some hope, however, for retaining the awareness of what we 
lose due to this alienation. In the recognition of what is irrevocably 
lost, what has irretrievably passed away, his works are like Walter Ben-
jamin’s “love at last sight.”

These are wise photographs. Smashing the appearances of mo-
dernity, in which photography is entangled because of our picture-
based experience, this exhibition reminds us that the dictates of sense 
and totality are illusions. And that there is no return or any mythical 
repetition.

Mateusz Palka

BOUNDARIES
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MICHAŁ PIETRZAK

Urodzony w 1977 r. w Bystrzycy Kłodzkiej. Mieszka i pracuje we Wro-
cławiu. Absolwent Wydziału Grafiki i Sztuki Mediów Akademii Sztuk
Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, Wyższego Studium 
Fotografii w Jeleniej Górze oraz Wydziału Architektury Politechniki
Wrocławskiej. Doktorant na kierunku Sztuka Mediów ASP we Wrocła-
wiu. Autor wielu wystaw zbiorowych i indywidualnych. Jego prace 
znajdują się w zbiorach Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Czło-
nek Związku Polskich Artystów Fotografików. Zawodowo zajmuje się
projektowaniem architektonicznym oraz dydaktyką. 

Twórczo wypowiada się głównie za pomocą fotografii oraz vi-
deo, wykorzystując te media instrumentalnie jako narzędzia do reali-
zacji własnych zamierzeń koncepcyjnych. Jak sam mówi — fotografia
nie ukazuje rzeczywistości, fotografia ją kreuje. W swoich pracach poru-
sza zagadnienia jednostki w szerokim kontekście socjologiczno-urba-
nistycznym. Zestawia ją z pejzażem miejskim, który nie sprowadza się 
tylko do plastycznej formy wyidealizowanych przedstawień architek-
tury. Jego założenia koncepcyjne odciskają się głęboko w formie obra-
zu, pozostając z nią w bezpiecznej harmonii. Finalne dzieło budowa-
ne jest wielopoziomowo, przybierając formę poliptycznych obiektów 
składających się z pozornie spójnych kadrów fotograficznych, które
zestawiane są z obrazem ruchomym. I choć punktem wyjścia jest tu 
zawsze fotografia, to w efekcie końcowym w sposób równoważny
tworzy ona z animacją video jedną spójną, całość.

www.michalpietrzak.com 
www.facebook.com/michpietrzak

Michał Pietrzak, Habitat 2, z cyklu Habitat, obiekt fotograficzny, druk pigmentowy, 210 x 300 cm, 
(70 x 100 x 3, 70 x 50 x 9, 35 x 50 x 5, 35 x 25 x 2) cm

4342

MICHAŁ PIETRZAK

Born in 1977 in Bystrzyca Kłodzka, based and working in Wrocław, 
a graduate of the Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in 
Wrocław (Faculty of Graphics and Media Arts), Photography College 
in Jelenia Góra and Wrocław University of Science and Technology 
(Faculty of Architecture), currently pursuing a doctoral degree in Me-
dia Art at the University of Fine Arts in Wrocław. Author of numerous 
collective and individual exhibitions. His works can be found in the 
National Museum in Wrocław. He is a member of ZPAF (Association 
of Polish Art Photographers), professionally engaged in architectural 
design and teaching. 

Pietrzak mainly utilizes photography and video, treating them as 
tools to achieve his own conceptual objectives. Photography does not 
show reality. Photography creates reality — he says. In his works, the 
artist explores the problem of the human being in a wide sociological 
and urban context. A person is juxtaposed with a city landscape that 
does not come down only to a vivid form of idealized manifestations 
of architecture. The artist’s conceptual principles leave a distinctive 
impression on the form of the picture, staying in a safe harmony with 
this form. The final piece of art is built multidimensionally, assuming
the form of polyptych-like objects composed of seemingly coher-
ent photographic frames that are juxtaposed with a moving picture. 
A photograph is always a starting point, yet eventually, together with 
a video animation, in an equivalent way it forms a coherent, well-bal-
anced whole.

www.michalpietrzak.com 
www.facebook.com/michpietrzak

GRANICE BOUNDARIES



INDYWIDUALNOŚĆ i GLOBALIZACJA  

44

(str. 45) 
Wernisaż wystawy Andrzeja Dudka-Dürera Czas, Galeria FOTO-GEN, Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu, 9.11.2017 r., fot. Agnieszka Michalak

 Time — selected works, 
photography, graphics, objects, 

installations, video and performance
Galeria FOTO-GEN, Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu

Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego, Wrocław, pl. bpa Nankiera 8
09.11–02.12.2017 r.

Andrzej 
Dudek-Dürer 

Czas — wybrane prace, fotografia, 
grafika, obiekty, instalacje, wideo 

i performance

Wernisaż wystawy Andrzeja Dudka-Dürera Czas, od lewej: dyr. OKiS Igor Wójcik, Adam Sobota, Andrzej Dudek-Dürer, Andrzej Rutyna, 
Galeria FOTO-GEN, Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu, 9.11.2017 r., fot. Agnieszka Michalak

Adam Sobota — kurator
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W bogatej, multimedialnej twórczości Andrzeja Dudka-Dürera sens 
różnych jego przekazów jest zdeterminowany przez czynnik czasu. 
Nie jest to jednak czas rozumiany abstrakcyjnie — jako matematycznie 
wyregulowany miernik fizycznych procesów — ale czas zespolony ze 
świadomością jednostki, która dąży do określenia swojej tożsamości.

Początki artystycznej aktywności Andrzeja Dudka-Dürera są zwią-
zane z jego traumatycznymi przeżyciami, z powodu tragicznych zgo-
nów jego ojca i brata. Co prawda już kilka lat wcześniej, wykonywał 
dzieła malarskie i fotograficzne, ale to dopiero w 1969 roku zaczął pro-
gramowo manifestować te właściwości swojej postawy twórczej, które 
podtrzymuje do dzisiaj. Należy do nich deklarowanie świadomości kil-
kakrotnej reinkarnacji, począwszy od osoby renesansowego artysty Al-
brechta Dürera. Ponadto traktuje swoją postać jako żywą rzeźbę, a jako 
dzieła sztuki prezentuje atrybuty swojego ciała oraz obiekty i czynności 
związane z codziennym funkcjonowaniem: włosy, buty, spodnie, przy-
gotowywanie posiłków, grę na instrumentach. […]

Nietrwałość zjawisk wynika z ich istnienia w czasie i Andrzej Du-
dek-Dürer wyraża ją w swoich dziełach zarówno symbolicznie, jak i bez-
pośrednio. Symbolikę czerpie zarówno, z motywów dzieł Albrechta 
Dürera, poprzez transformowanie drzeworytów, miedziorytów czy 
rysunków ilustrujących biblijny opis Apokalipsy, jak i ze wszystkich bez-
pośrednich oraz metafizycznych doświadczeń. […] Wyrazem takiego 
przekonania są prace Andrzeja Dudka-Dürera z początku lat 1970-tych, 
oparte na autoportretach, gdzie m.in. leżał z zamkniętymi oczami (cykl 
„Ja śpię, ty śpisz”), albo przedstawiał siebie jako ukrzyżowanego Chry-
stusa w pracach będących dokumentacją performance, która finalnie
przybrała formę foto-kolaży z fragmentami zdjęć najzwyklejszych 
przedmiotów (cykl „Autoukrzyżowania” 1973). […] Służyło to podkre-
śleniu efemeryczności wszelkich działań i zjawisk, a także negowało 
absolutną wartość indywidualnego autorstwa. […]

Po kilku latach działania w izolacji, kiedy realizował swoje projek-
ty we własnym mieszkaniu (spełniającym funkcje tzw. Galerii Jednej 
Osoby) i tylko sporadycznie prezentował prace na wystawach, Andrzej 
Dudek-Dürer zdecydował się na jak najszersze nawiązywanie kontak-
tów z innymi artystami oraz publicznością.[…] Dalszym krokiem było 
podejmowanie podróży, wynikające z osobistych kontaktów twór-
cy z ruchem sztuki niezależnej, związanych z zaproszeniami na różne 
pokazy i projekty artystyczne, najpierw w kraju, a później w wielu miej-
scach na całym świecie. […] W trakcie tych podróży, które zajmowały 
nieraz znaczną część roku, wykonywał performance, fotografie, realizo-
wał nagrania muzyczne oraz wideo i prowadził wykłady oraz warsztaty 
poświęcone tym dziedzinom. Najważniejsze było jednak nawiązywanie 
bliskich kontaktów z ludźmi różnych kultur, poznawanie ich stosunku 
do życia i twórczości, a także ich sposobu reakcji na jego osobę. […]

W ciągu ostatnich dwóch dekad dostępność technik cyfrowego 
zapisu obrazu i jego komputerowych przetworzeń dała Andrzejowi 
Dudkowi-Dürerowi znacznie większą swobodę w wyrażaniu względ-
ności związków czasoprzestrzennych. Techniki te mogą przekonywają-
co sugerować płynność powiązań materialnych i łatwość mentalnego 
dysponowania formą świata zewnętrznego. Artysta korzysta z takich 
możliwości, ale trzeba pamiętać, że w nowszych pracach intensyfikuje
tylko ten rodzaj przekazu, jaki ustalił już na początku swojej kariery. […]  
Faktem jest, że polegał on zawsze na osobistych doświadczeniach i nie 
wpisywał się w programowe strategie sztuki postkonceptualnej, post-
modernistycznej, postmedialnej czy innych haseł nowoczesności. Jest 
jednak zadziwiające jak jego twórczość znakomicie odnajduje się w 
kontekście wszystkich tych programów. Zdobywa przez to coraz więk-
sze uznanie, jednak przede wszystkim wynika to z jego nieprzerwanych 
i konsekwentnych działań na rzecz porozumienia przy zachowaniu 
własnego niezwykłego poczucia tożsamości.

Adam Sobota, fragment tekstu Czas tożsamości do katalogu wystawy

CZAS TOŻSAMOŚCI

The meaning of various messages of rich, multimedia works of Andrzej 
Dudek-Dürer is determined by the factor of time. It is not an abstract 
concept of time, however, like a mathematically adjusted gauge of 
physical processes; but time welded by the consciousness of an indi-
vidual, which strives to define its identity.

The beginning of Andrzej Dudek-Dürer’s artistic activity is con-
nected to his traumatic experiences of tragic deaths of his father and 
brother. Admittedly, a few years earlier, he created paintings and pho-
tography, but it was only in 1969 when he began to manifest features 
of his creative attitude, which he maintains to this day. One of them is 
a pledge of being conscious of multiple reincarnations, starting with 
a renaissance artist, Albrecht Durer. Andrzej Dudek-Dürer also treats his 
persona as a living sculpture, and he presents attributes of his body as 
works of art, along with objects and activities related to everyday life: 
hair, shoes, trousers, food preparing, playing an instrument. […] 

Instability of these phenomena arises from their existence in time, 
and Andrzej Dudek-Dürer expresses it in his art both figuratively and
literally. He most often derives the imagery from motives of Albrecht 
Dürer, by transforming xylographs illustrating biblical description of the 
Apocalypse, as well as with all the ways and metaphysical experiences. 
[…] An expression of such a belief are works of Andrzej Dudek-Dürer’s 
from early 70s, based on self-portraits, which consisted of, for example, 
the artist laying with his eyes closed (“I sleep, you sleep” series) or him 
posing as crucified Jesus Christ in the works which are the documenta-
tion of the performance, which finally took the form of photo collages,
with fragments of pictures of simplest items (“Self-crucifixion” series)
1973. […] It served as a emphasize to the ephemerality of every action 
and phenomenon, and also negated the absolute quality of individual 
authorship.[…] 

After several years of isolation, when he carried out his projects 
in his own flat / One Person’s Gallery and only occasionally exhibited
works at exhibitions, Andrzej Dudek-Dürer decided to make the most 
of contacts with other artists and the public.[…] The next step was to 
take the journey, resulting from the artist’s personal contacts with the 
movement of independent art, connected with invitations to various 
shows and art projects, first in the country and later in many places
around the world.[…] During these journeys, which took up much of 
the year, he performed performance, photography, music and video 
recordings, and lectures and workshops devoted to these fields. The
most important thing, however, was to establish close contacts with 
people of different cultures, to know their relation to life and creativity,
as well as their way of responding to his person. […]

In the last two decades, the accessibility to techniques of digital 
record of an image and its development gave Andrzej Dudek-Dürer 
a much greater liberty in expressing relativity of time and space rela-
tionships. These techniques can convincingly suggest fluidity of mate-
rial connections, and effortlessness of mental disposal of the outside
world’s form. The artist makes use of these possibilities, but it is worth 
remembering, that in his newer art works he intensifies only the kind
of message he determined at the beginning of his career. […] The fact 
is, he always relied on his personal experiences and did not adjust into 
typical strategies of post-conceptual, postmodern, postmedia art, or 
any other slogan of modernity. It is although incredible how his art find
itself perfectly in the context of all these programs. Due to this fact, he 
gains more and more acknowledgment, but it is mostly due to his un-
stoppable and consistent actions in order to achieve understanding 
while, at the same time, maintaining his remarkable sense of identity.

Adam Sobota Identity time, a fragment of a text from 
the exhibition catalog. Translation Kalina Szuba

IDENTITY TIME
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ANDRZEJ DUDEK-DÜRER

Performer, fotograf, artysta sztuki mediów. Członek ZPAP, ZPAF. Współ-
pracownik fotograficzno-graficzny z pismami, m.in. „Sigma”, „Odra”,
„Dekada Literacka”, „Format”, „Rampike” (Kanada), „DOCK/S” (Francja), 
„Fotografia”, „Rita Baum”. W 1979 roku rozpoczął realizację projektów
SZTUKI PODRÓŻY na terenie Polski, następnie Europy Zachodniej, 
Meksyku, USA, Kanady, Australii, Nowej Zelandii, Singapuru, Korei Po-
łudniowej, Japonii. Uczestnik wielu prezentacji sztuki współczesnej 
m.in.: Złocisty Jantar, Gdańsk 1974; Foto Expo, Poznań 1977; XX wiek 
w fotografii polskiej. Z Kolekcji Muzeum Sztuki w Łodzi, prezentacja
w Shoto Museum of Art w Tokio i Nigata City Art Museum w Nigata 
w Japonii, 2006; Polska fotografia w XX wieku, Pałac Kultury i Nauki,
Warszawa 2007; Fotografia z kolekcji zbiorów Muzeum Narodowego
we Wrocławiu, 2007. Laureat nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego za Nieocenione Zasługi dla Kultury Polskiej oraz nagro-
dy Marszałka Województwa Dolnośląskiego za wybitne osiągnięcia 
w dziedzinie kultury w roku 2014. Dokumentacje i prace m.in.: Mu-
zeum Narodowe w Warszawie, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, 
Muzeum Sztuki w Łodzi, Kolekcja Zachęty Dolnośląskiej, Stedlijk Mu-
seum w Amsterdamie, Museum of Modern Art w Nowym Yorku, Tate 
Gallery w Londynie, City Art Institute Library w Sydney, The School of 
the Art Institute of Chicago.

http://www.a.dudek.durer.artwroc.com

ANDRZEJ DUDEK-DÜRER

A performer, photographer, media artist, member of the Association 
of Polish Fine Artists (ZPAP) and Association of Polish Art Photogra-
phers (ZPAF). As a photographer and graphic artist, he collaborated 
with such magazines as “Sigma”, “Odra”, “Dekada Literacka”, “Format”, 
“Rampike” (Canada), “DOCK/S” (France), “Fotografia,” or “Rita Baum”.
In 1979 Dudek-Dürer began his TRAVEL ART projects in Poland and 
later in Western Europe, Mexico, USA, Canada, Australia, New Zealand, 
Singapore, South Korea and Japan. He participated in numerous pres-
entations of contemporary art, e.g. Golden Amber, Gdańsk 1974; Foto 
Expo, Poznań 1977; 20th Century in Polish Photography from the col-
lection of the Art Museum in Łódź, a presentation at the Shoto Mu-
seumof Art in Tokyo and the Nigata City Art Museum in Japan, 2006; 
Polish Photography in the 20th Century, Palace of Culture and Sci-
ence, Warsaw 2007; Photography from the collection of the National 
Museum in Wrocław, 2007. The artist won an award of the Minister of 
Culture and National Heritage for his outstanding contribution to the 
Polish culture as well as an award of the Lower Silesia Province Gov-
ernor for his remarkable achievements in the field of culture in 2014.
His works and artistic documentation can be found at the National 
Museum in Warsaw, National Museum in Wrocław, Museum of Arts 
in Łódź, collection of the Lower Silesian Gallery of Fine Arts, Stedelijk 
Museum in Amsterdam, Museum of Modern Art in New York, Tate 
Gallery in London, City Art Institute Library w Sydney, The School of 
the Art Institute of Chicago.

http://www.a.dudek.durer.artwroc.com
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Wernisaż wystawy Opowieść o człowieku, Galeria Za szafą, Wrocław, 18.12.2017 r., fot. Krzysztof Mazur 

Opowieść o człowieku
Oddział Górnośląski OD ZPAF, Janusz Musiał — kurator 

Galeria OD ZPAF Za szafą, Wrocław, ul. Św. Marcina 4 
18.02–26.03.2017 r.

Paweł Janczaruk
Tomasz Jodłowski 

Andrzej Koniakowski 
Józef Ligęza 

Stanisław Michalski 
Janusz Musiał 

Maciej Stobierski 
Marek Wesołowski

Autorzy wystawy Opowieść o człowieku, od lewej: Tomasz Jodłowski, Józef Ligęza, Marek Wesołowski, Maciej Stobierski (siedzi),  
Paweł Janczaruk, Stanisław Michalski, Janusz Musiał. Galeria Za szafą, Wrocław, 18.02.2017 r., fot. Krzysztof Mazur  

A Tale of a Human
Upper Silesian Section of Lower Silesian Division

of Association of Polish Art Photographers
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Wizerunki człowieka pojawiają się niemal od początku istnienia twór-
czości plastycznej. Świadczą o tym datowane na 40 tys. lat p.n.e. 
najstarsze obrazy wielu ludzkich dłoni, które zostały wykonane jako 
negatywowe odbicia, ślady i odciski na ścianach jaskini znajdującej 
się w El Castillo w Hiszpanii. Epickie sceny polowań naszych przod-
ków, namalowane w jaskiniach Altamiry czy Lascoux ponad 20 tys. lat 
p.n.e., operują plastyką naśladującą doświadczenia ruchu za pomocą 
statycznych obrazów, są wyrażone za pomocą gestu malarskiego, kre-
ski i palmy. Można w nich dostrzec efekt poklatkowy, symultanizm za-
chodzących zjawisk, częściowe nakładanie i przenikanie się obrazów. 

Wraz z rozwojem techniki i technologii obrazowania oraz arty-
stycznej ekspresji powstało medium fotografii, które jest przeboga-
tym w swoim repertuarze technologicznym medium mechaniczne-
go opisywania świata oraz indywidualnej ekspresji autora. Pozwala na 
stworzenie obrazu unikalnego i wyjątkowego, pozwala posiąść we 
władanie wybrany fragment realnego świata, stworzyć jego medial-
ną reprezentację. Fotografia, to dziedzina twórczości, część panteonu
świata sztuki, która jest zakorzeniona w mechanice, optyce i chemii. 
Medium fotografii posiada ogromny arsenał środków wyrazu, który
sprawia, że jest jedną z najważniejszych dziedzin artystycznej ekspre-
sji naszych czasów. Niniejsza wystawa prezentuje panoramę autor-
skich interpretacji tematu jakim jest człowiek. 

Autorzy stawiają człowieka w centrum swojego zainteresowa-
nia, które oscyluje wokół człowieka w płaszczyźnie fizycznej oraz
w płaszczyźnie intelektualnej i duchowej. Ma miejsce przedstawienie 
wizerunku człowieka, jednostkowego i niepowtarzalnego charakteru 
jednostki ludzkiej, ujawnienie cech fizycznych i intelektualnych oraz
różnych stanów psychicznych i emocjonalnych. Opowiadają o zwy-
czajnych ludziach, ich codziennym życiu i pracy, koncentrują się na 
rzeczach i śladach ludzkiej egzystencji w kontekście otaczającego 
krajobrazu lub pejzażu wewnętrznego. Tworzą narracje o osobach 
szczególnych i wyjątkowych w kontekście wykonywanego zawodu, 
tworzących uniwersum otaczającej nas kultury. Autorzy proponują 
optyczno-mechaniczne migawkowe sprawozdania z obserwacji rze-
czywistości oraz wyreżyserowane obrazy, które ilustrują określone 
procesy i zjawiska. Stosują rozmaite metody ekspresji, bezpośredni 
zapis dokumentalny, fotografię inscenizowaną, strategie konceptual-
nej analizy i syntezy obrazu, sięgają po fotografię srebrową, cyfrową
oraz hybrydową.

Janusz Musiał, kurator, styczeń 2017

OPOWIEŚĆ O CZŁOWIEKU

Wernisaż wystawy Opowieść o człowieku, Galeria Za szafą, Wrocław, 18.12.2017 r. 
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A TALE OF A HUMAN

Images of the human being have been around almost from the be-
ginning of fine arts. The oldest pictures of human hands, dating back
to 40,000 years B.C., were made as negative-like reflections, traces
and impressions on the walls of a cave in El Castillo in Spain. The epic 
hunting scenes of our ancestors painted in the caves of Altamira or 
Lascoux over 20,000 years B.C. depict movement by means of static 
images, are expressed with the use of a painting gesture, stroke and 
stain. You can see a frame-by-frame effect in them — simultaneity 
of phenomena occurring at the moment, a partial overlapping and 
merging of pictures. 

The development of technology and imaging techniques as 
well as forms of artistic expression contributed to the creation of pho-
tography which is an extremely rich medium of description and indi-
vidual expression. Photography makes it possible to create a unique, 
exceptional picture, capture a selected fragment of reality, and create 
its artistic representation. This medium is a sphere of activity, part of 
the pantheon of the world of art, that is rooted in mechanics, op-
tics and chemistry. Photographers have a vast reservoir of tools at 
their disposal, which makes photography one of the most important 
realms of artistic expression of our time. This exhibition is a panorama 
of the original interpretations of the topic. 

The focus of the authors’ attention is the human being — in the 
physical, intellectual and spiritual spheres. We are presented with a 
picture of a human being, an individual and unique nature of a per-
son, disclosure of physical and intellectual features as well as vari-
ous mental and emotional states. These photographs tell a story of 
ordinary people, their everyday lives and work, focus on things and 
traces of human existence in the context of the inner landscape and 
scenery. The pictures spin a yarn about people who are special and 
exceptional in the context of their profession, who create the world 
of our culture. The artists provide us with optomechanical records of 
their observation and with some prearranged pictures illustrating 
specific processes and phenomena. Various methods of expression
have been utilized: direct documentary-like records, staged photog-
raphy, strategies of conceptual analysis and synthesis of the picture, 
as well as silver, digital and hybrid photography.

Janusz Musiał, curator, January 2017
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PAWEŁ JANCZARUK

Członek ZPAF i Fotoklubu RP. Organizator Warsztatów Fotowidzenia, 
współtwórca Tylko Fotografia — Prawdziwa Szkoła Fotografii, pro-
wadzi Pracownię Edukacji Fotograficznej ZUTW grupy Fotograficzna
Fabryczna. Autor 37 wystaw indywidualnych. Uczestnik ponad 490 
wystaw zbiorowych, w ramach których otrzymał 75 nagród. Odzna-
czony Srebrnym Medalem Zasłużony dla Fotografii Polskiej, Brązową
Odznaką Polskiej Federacji Stowarzyszeń Fotograficznych i Złotą Od-
znaką LubuskiegoTowarzystwa Kultury. Prace w kolekcjach prywat-
nych w Polsce, Holandii, Niemczech, Francji, Czechach i Belgii. Autor 
książek Wszystko, co chcę powiedzieć o otworkach, RetroFotografia, czyli
dawne techniki fotograficzne, Wszystko, co wiem o technikach fotograficz-
nych i minialbumu Puchełki, kiedy życie było piękne — łomografie z pu-
chełkami, Jest taki samotny dwór. 

TOMASZ JODŁOWSKI

Stypendysta Marszałka Województwa Śląskiego w Dziedzinie Kultury: 
projekt fotograficzny Sound of Silesia. Współtwórca zdjęć do ogólno-
polskiej kampanii społecznej Wychowały nas książki na zlecenie Mini-
sterstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Liczne nagrody w kon-
kursach fotograficznych. Uczestnik kilkudziesięciu wystaw krajowych
i zagranicznych. Publikacje albumowe: Polska i Polacy, 303 zdjęcia, które 
musisz znać, 10 lat Grand Press Photo, Fotografie Rzeczpospolitej 2006–
–2009, Poland Polska Polonia, Wielka woda. Współautor książek: Drugie 
życie kopalń, Babska szychta, Ratownicy — Pasja zwycięstwa.

ANDRZEJ KONIAKOWSKI

Członek ZPAF od 1975 r., legitymacja numer 430. Fotografik związany
ze śląskim przemysłem i pejzażem. Laureat Nagrody im. Karola Miarki
za rok 2005. Zasłużony dla Kultury Polskiej w roku 2007. Udział w 80 
międzynarodowych i ogólnopolskich wystawach fotografii artystycz-
nej m.in. w wystawie ONZ HABITAT w Vancouver. Uhonorowany zdo-
byciem kilku medali, wyróżnień i dyplomów. Autor wystaw: Śląskie 
Impresje, Czarno-zielona ojczyzna, Dokumentacja subiektywna, Barwna 
Fotografia Użytkowa, Odejście i przyszłość, Katowice — obraz miasta, Sta-
lowe pejzaże 2002, Wspomnienie z dobrego życia, Śląskie stalowe pejzaże 
2002–2004. Zdjęcia w zbiorach watykańskich. Uhonorowany medala-
mi: 40-lecia ZPAF i 150-lecia Fotografii w uznaniu zasług dla rozwoju
fotografii. Prace w zbiorach Biblioteki Śląskiej w Katowicach oraz ga-
lerii „Szyb Willson”.

JÓZEF LIGĘZA

Ekonomista, ukończył Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Katowicach. 
Fotografią zainteresował się jeszcze w szkole średniej. Po ukończeniu 
studiów przez 17 lat był aktywnym członkiem Katowickiego Towarzy-
stwa Fotograficznego, które ukształtowało jego postawę artystyczną.
Zdobył ponad 100 nagród, medali i wyróżnień na Krajowych i Mię-
dzynarodowych Salonach Fotografii Artystycznej, w tym 25 nagród
głównych oraz prestiżowy Złoty Medal Międzynarodowej Federacji 
Sztuki Fotograficznej (FIAP). Otrzymał Medal 150-lecia Fotografii. Sty-
pendysta Ministerstwa Kultury. Jego prace znajdują się w zbiorach 
wielu muzeów w kraju i za granicą. Autor wielu wystaw indywidu-
alnych i przeszło 270 wystaw zbiorowych. Poświęca wiele czasu dla 
młodzieży, której pracami fotograficznymi żywo się interesuje. Czło-
nek ZPAF od 1977 r., nr leg. 452.
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OPOWIEŚĆ O CZŁOWIEKU A TALE OF A HUMAN

Member of the Association of Polish Art Photographers (ZPAF) and 
the Polish Photoclub. Organizer of the Fotowidzenia Workshop, co-fo-
under of Only Photography — True School of Photography. Janczaruk 
runs a ZUTW Photographic Education Workshop of the group named 
Fotograficzna Fabryczna. Author of 37 individual exhibitions and
participant in more than 490 collective exhibitions, who received 75 
awards. The artist was awarded the Silver Medal “Merit for Polish Pho-
tography,” Bronze Medal of the Polish Federation of Photographic So-
cieties, and Gold Medal of the Lubuskie Culture Society. His works can 
be found in private collections in Poland, the Netherlands, Germany, 
France, the Czech Republic and Belgium. Author of Everything I Want 
To Say about Pinholes, Retrophotography or Old Photographic Techniqu-
es, Everything I Know about Photographic Techniques and a mini-album 
entitled Plush Creatures: When Life Was Beautiful — Lomography with 
Plush Creatures, There Is Such a Lonely Manor.

Cultural Scholarship of the Silesian Province Governor: a photograph-
ic project Sound of Silesia. Co-author of photographs used in the all-
Polish social awareness campaign Educated by Books, coordinated by 
the Ministry of Culture and National Heritage. Numerous awards in 
photographic competitions. Participated in a few dozen exhibitions in 
Poland and abroad. Album publications: Poland and Polish People, 303 
Photographs You Need To Know, Ten Years of Grand Press Photo, Photo-
graphs of the Republic of Poland 2006–2009, Poland Polska Polonia, Great 
Water. Co-author of books: Second Life of Mines, Women’s Shift, Rescuers 
— Passion for Victory.

Member of the Association of Polish Art Photographers (ZPAF) since 
1975, membership card no. 430. Fine art photographer associated 
with the Silesian industry and landscapes. Karol Miarka Award in 2005. 
Merit for Polish Culture in 2007. Participated in 80 international and all-
Polish fine art photography exhibitions, e.g. UN HABITAT in Vancou-
ver, winning several medals, honourable mentions and certificates.
Author of exhibitions: Silesian Impressions, Black and Green Homeland, 
Subjective Documentation, Functional Colour Photography, Leaving and 
Future, Katowice — City Portrait, Steel Landscapes 2002, A Memory 
from a Good Life, Silesian Steel Landscapes 2002–2004. Photographs in 
Vatican collections. Medals: 40th Anniversary of ZPAF and 150th An-
niversary of Photography in recognition of his contribution to the 
development of photography. Works in collections of the Silesian 
Library in Katowice and the “Szyb Willson” Gallery.

Józef Ligęza, an economist by education, finished the College of
Economics in Katowice. He took interest in photography in second-
ary school. After graduation the artist was an active member of the 
Photographic Society of Katowice, which shaped his artistic attitude. 
He has won over 100 awards, medals and distinctions at National and 
International Artistic Photography Salons, including 25 main prizes 
and the prestigious Gold Medal of the International Federation of 
Photographic Art (FIAP). Ligęza was awarded a Medal of the 150th An-
niversary of Photography and received a scholarship of the Ministry of 
Culture. His works can be found in collections of numerous museums 
in Poland and abroad. Ligęza is the author of many individual exhi-
bitions and over 270 collective displays. Keenly interested in young 
people’s photographic works, he devotes a lot of his time to his young 
collaborators. Member of the Association of Polish Art Photographers 
since 1977. Membership card no. 452.
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STANISŁAW MICHALSKI

Urodzony w 1948 r. w Zabrzu. Zajmuje się fotografią ponad czterdzie-
ści lat. Młodość spędził na Górnym Śląsku. W kręgu jego zainteresowań 
twórczych jest przede wszystkim portret i pejzaż. Tworzy czarno-białe 
fotografie przestrzeni postindustrialnych na Górnym i Dolnym Śląsku. 
Jest autorem 50 wystaw indywidualnych, brał udział w ponad 300 wy-
stawach zbiorowych w kraju i za granicą. W swoich działaniach poszu-
kuje nowych form narracji fotograficznej, eksperymentuje z użyciem
nowych własnych technik, nadając fotografii inny wymiar.

JANUSZ PIOTR MUSIAŁ

Fotograf, filmowiec, kulturoznawca, autor posługujący się różnymi
mediami (fotografia, krótka forma filmowa, animacja, instalacja, obiekt,
słowo, projekty sieciowe) w celu realizacji tematycznych projektów, 
wystaw, filmów, katalogów i albumów. Od 2005 r. członek Związku 
Polskich Artystów Fotografików. W latach 2005–2012 członek Zarządu
ZPAF Okręg Śląski, w latach 2008–2012 wiceprezes ds. artystycznych. 
Od 2014 r. członek ZPAF Okręg Dolnośląski. Członek Polskiego Towa-
rzystwa Badań nad Filmem i Mediami (od 2016 r.). Od 2006 r. nauczy-
ciel akademicki (fotografia, film, multimedia), a od 2015 r. adiunkt na
Wydziale Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach.

MACIEJ STOBIERSKI

Członek ZPAF (leg. nr 825). Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Ka-
towicach na kierunku grafika warsztatowa. Główny obszar artystycz-
nych poszukiwań to Znaki Czasu, styk przeszłości z teraźniejszością. 
Pasjonat naturalnego pleneru, wysokich gór, morza, sceny teatru i prze-
mysłowych zakamarków. Autor wielu indywidualnych i zbiorowych 
wystaw oraz wydawnictw autorskich, albumowych i kalendarzy. Zaj-
muje się pracą dydaktyczną i warsztatami fotograficznymi.

MAREK WESOŁOWSKI

Urodził się w 1968 r. Fotografik, mieszkaniec Dąbrowy Górniczej. Od
2010 r. członek Okręgu Dolnośląskiego Związku Polskich Artystów 
Fotografików, członek Śląskiego Towarzystwa Fotograficznego i Żor-
skiego Towarzystwa Fotograficznego „Kadr”oraz nieformalnej „Grupy 
999”. Realizuje fotografie z zakresu portretu, pejzażu i reportażu. Wła-
ściciel firmy Virtual Studio. Swoje fotografie prezentuje na autorskim
blogu: marekwesolowski.blogspot.com oraz stronie firmowej www.
virtualstudio.pl.
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Maciej Stobierski — Wytapiacz
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Ewa Parma – poetka, grafik
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Born in 1948 in Zabrze, Michalski has been a photographer for over 
forty years. He spent his youth in Upper Silesia. As an artist, he mainly 
focuses on the portrait and landscape, creating black and white pho-
tographs of post-industrial sites in Upper and Lower Silesia. He is the 
author of 50 individual exhibitions who has also taken part in over 300 
collective shows in Poland and abroad. In his activities, Michalski looks 
for new forms of photographic narration and experiments with novel 
techniques of his own, giving photography a new dimension.

A photographer, film-maker, cultural expert, artist using various media
(photography, short films, animation, installation, object, word, inter-
net projects) in his thematic projects, exhibitions, films, catalogues
and albums. Member of the Association of Polish Art Photographers 
(ZPAF) since 2005, serving on the Managing Board of the Silesian Divi-
sion of the organization from 2005 to 2012, Vice-President for Artistic 
Pursuits between 2008 and 2012. Member of the Lower Silesian Divi-
sion since 2014. Member of the Polish Association for Film and Media 
Research since 2016. University teacher since 2006 (photography, film,
multimedia). Since 2015 a lecturer at Krzysztof Kieślowski Faculty of 
Radio and Television at the University of Silesia in Katowice.

A member of ZPAF (membership card no. 825) and a graduate in 
graphic techniques (University of Fine Arts in Katowice). His artistic 
pursuits mainly encompass the Signs of Time, the interface of the past 
and the present. The artist loves outdoor locations, high mountains, 
the sea, theatre stages and industrial retreats. He is an author of many 
individual and collective exhibitions as well as original publications, al-
bums and calendars. Stobierski is engaged in teaching and conduct-
ing photographic workshops.

Born in 1968, fine art photographer living in Dąbrowa Górnicza. Since
2010 a member of the Lower Silesian Division of the Association of 
Polish Art Photographers (ZPAF), member of the Silesian Photographic 
Society, “Kadr” Żory Photographic Society and an informal photograph-
ic group named “999.” Interested in the portrait, landscape and docu-
mentary, Wesołowski runs his own business named Virtual Studio. His 
photographs are presented on his blog: marekwesolowski.blogspot.
com and his company website: www.virtualstudio.pl.
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W poszukiwaniu archetypu 

Galeria OD ZPAF Za szafą, Wrocław, ul. Św. Marcina 4 
11.04–11.05.2017 r.

Andrzej 
Rutyna

Wernisaż wystawy Andrzeja Rutyny W poszukiwaniu archetypu, od lewej: Piotr Nowak, Marta Jankowska, Andrzej Rutyna, 
Jacqueline Lepont-Konopka, Bogdan Konopka, Galeria Za szafą, Wrocław, 11.04.2017 r., fot. Wacław Ropiecki

(str. 59) 
Wernisaż wystawy Andrzeja Rutyny W poszukiwaniu archetypu, Galeria Za szafą, Wrocław, 11.04.2017 r., fot. Wacław Ropiecki

In Search of an Archetype 
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ANDRZEJ RUTYNA 
Urodzony w 1947 roku, wrocławianin. Fotografią zajmuje się od lat
70. ubiegłego wieku. W latach 1979–1989 prowadził Wałbrzyską Galerię 
Fotografii. Członek ZPAF od 1985. Pracował jako pedagog w dziedzinie 
fotografii w Społecznym Liceum Sztuk Plastycznych ALA we Wrocła-
wiu (1995–2015); wcześniej we Wrocławskich Szkołach Fotograficz-
nych AFA (2000–2001) w PPSF Pho-Bos (do 2002) oraz ASPPiFA Abrys 
(2002–2015). Otrzymał odznakę „Zasłużony Działacz Kultury”. Laureat 
w 2016 r. nagrody Marszałka Województwa Dolnośląskiego za doko-
nania w dziedzinie fotografii. Realizuje kreacyjne fotografie z zakresu 
pejzażu, aktu, kompozycji strukturalnych, gry barwy i światła. Wysta-
wy indywidualne: Foto-replay, Wrocław, 1978; Zapis koksownia, Niš, 
Jugosławia, 1984, Tuła 1987; Śląski rapsod, Wałbrzych, 1986; Światło, 
Wrocław, 1992; Kompozycje w pejzażu, znaki, ślady…, Wrocław 2006; 
Body&Color, Wrocław 2007. Brał udział w wielu wystawach zbioro-
wych. Prace w zbiorach Muzeum Narodowego we Wrocławiu, Muzeum 
w Wałbrzychu oraz w zbiorach prywatnych w kraju i za granicą.

Akt kobiecy, jeden z najbardziej uświęconych tematów w sztukach 
pięknych, w fotografii przejawiał się od początku jej istnienia. Jego
autorami w większości pozostawali mężczyźni, oni też zazwyczaj de-
cydowali o estetycznym schemacie, w którym większość tego typu 
realizacji ujrzało światło dzienne. Oparte o fascynację odmiennością 
płci, nierzadko z podbarwieniem erotycznym, owe schematy zdomi-
nowały główny nurt fotografii aktu, mnożąc się w niezliczonych jego
przejawach, z większą lub mniejszą zawartością porcji odautorskiej, 
artystycznej kreacji. 

Andrzej Rutyna w zestawie zatytułowanym W poszukiwaniu ar-
chetypu nawiązuje nie tyle do owych bezpośrednich, precyzyjnych 
odwzorowań kobiecej cielesności, ile dąży do uchwycenia zasady 
pierwotnej, opisującej fenomen kobiecego ciała będącego symbo-
lem tego, co jest dla mężczyzny tajemnicze i nieodgadnione, a jedno-
cześnie wróży najbardziej pożądaną bliskość w relacji z drugim czło-
wiekiem. Efemeryczne, w większości ledwie naszkicowane kształty, 
przypominające niekiedy figurkę Wenus z Willendorfu, wydestylowu-
ją pierwotny i uniwersalny sens kobiecej natury, tak jak ją przeczuwa 
i ujmuje autor fotografii. Niedopowiedzenie oraz nieokreśloność tych
obrazów nadbudowana jest na wspomnieniu, przeczuciu, marzeniu, 
którymi karmi się sfera emocji związana z postrzeganiem kobiety, jako 
nosicielki tego wszystkiego, co od zarania dziejów wyzwala w mężczy-
znach podziw, fascynację, pożądanie, ale także kompleksy i lęki prowa-
dzące do wynaturzeń i przejawów negacji, a nawet agresji. Mężczyźni 
podświadomie wyczuwają wielkość kobiecego etosu, z którym nie 
mogą się równać żadne przejawy ich narcystycznych zachowań, któ-
rymi próbują niekiedy kompensować swoje ograniczenia. Istnieje też 
pewna zasadnicza właściwość dająca kobiecie szczególną pozycję 
w relacji do mężczyzny: to kobieta jest nosicielką życia, to ona posia-
da dar powołania na świat nowego istnienia, to od niej, na koniec, za-
leży spełnienie mężczyzny na wielu egzystencjalnych płaszczyznach. 

Cechą tych fotografii jest skrywana symbolika, czytelna dla tych,
którzy potrafią odrzucić współczesność kulturowej otoczki bazującej
na powierzchownych, nierzadko seksistowskich mechanizmach. W ak-
cie plastycznej kreacji wyczuwalna jest próba syntetycznego naszki-
cowania obrazu kobiety z szerokiej perspektywy dojrzałego, uniwer-
salnego spojrzenia.

Piotr Komorowski

W POSZUKIWANIU ARCHETYPU

Andrzej Rutyna W poszukiwaniu archetypu, fragment wystawy, Galeria za szafą, 11.04–11.052017 r. 
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IN SEARCH OF AN ARCHETYPE 

The female nude, one of the most sanctified topics in fine art, has
been present in photography since its origins. Nudes were usually 
created by men, who also chose an aesthetic pattern in which most 
of such works of art were brought to light. Based on fascination with 
the dissimilarity of the opposite sex, often tinged with eroticism, these 
patterns dominated the mainstream of nude photography, multiply-
ing in its innumerable manifestations, with a higher or lower degree 
of original, artistic creation.

In his work entitled In Search of an Archetype, Andrzej Rutyna, 
rather than referring to these direct, precise reproductions of female 
corporality, aims at capturing the original principle that describes the 
phenomenon of a woman’s body being a symbol of what is myste-
rious and unfathomable for the man and simultaneously stands for 
the much desired intimacy with another human being. Ephemeral, 
in most instances barely sketched shapes, sometimes reminiscent of 
the figure of Venus of Willendorf, underline the original and universal
sense of female nature, as perceived and understood by the author of 
the photographs. The oblique and vague character of these pictures 
is founded on memories, feelings or dreams that nurse the emotional 
sphere connected with the perception of the woman as a manifesta-
tion of everything that — since the dawn of time — evokes men’s ad-
miration, fascination, desire, but also complexes and anxieties leading 
to perversions and manifestations of negation or even aggression. 
Men can subconsciously sense the grandeur of the female ethos that 
no manifestations of men’s narcissistic behaviour can compare to. In 
addition, there is another essential quality that gives the woman a 
special position in relation to the man: she is the carrier of life, she can 
give birth to a human being. Finally, it is the woman that the man’s 
fulfilment depends on in many existential spheres.

These photographs feature a hidden symbolism, clear to those 
who can reject the contemporary culture-related prejudices based 
on superficial, frequently sexist, mechanisms. This act of creation is an
attempt to synthetically portray the woman from a broad perspective 
of a mature observer.

Piotr Komorowski

ANDRZEJ RUTYNA 
Born in 1947, based in Wrocław, a photographer since the 1970s. In 
the years 1979–1989 Rutyna managed the Wałbrzch Photographic 
Gallery. A member of the Association of Polish Art Photographers 
(ZPAF) since 1985. The artist taught photography at the ALA Commu-
nity High School of Fine Arts (1995-2015). Previously, Rutyna worked 
at the AFA Schools of Photography (2000–2001), Pho-Bos School of 
Photography (until 2002) and ASPPiFA Abrys (2002–2015). The artist 
received a Distinguished Culture Activist Medal and the Lower Si-
lesia Province Governor’s award for his achievements in the area of 
photography. In the scope of creative photography, he is interested 
in landscapes, nudes, structural compositions and a game of light 
and colours. Individual exhibitions: Foto-Replay, Wrocław, 1978; The 
Recording of Carbonization, Niš, Yugoslavia, 1984, Tuła 1987; Silesian 
Rhapsody, Wałbrzych, 1986; The Light, Wrocław, 1992; Compositions in 
Landscape, Signs, Traces…, Wrocław 2006; Body&Color, Wrocław 2007. 
He participated in numerous collective exhibitions and his works can 
be found in collections of the National Museum in Wrocław, the Mu-
seum of Wałbrzych and private collections in Poland and abroad. 
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(str. 62, 63) 
Wernisaż wystawy Magdaleny Lasoty i Sławomira Okrzesika ODDycham WROcławiem, Galeria Za szafą, Wrocław, 17.15.2017 r., 

fot. Krzysztof Kowalski

ODDycham WROcławiem

Galeria OD ZPAF Za szafą, Wrocław, ul. Św. Marcina 4 
17.05–18.06.2017 r.

Sławomir
Okrzesik

Magdalena 
Lasota

BREathing WROcław 



INDYWIDUALNOŚĆ i GLOBALIZACJA  

65

MAGDALENA LASOTA  

Rocznik ‘79, absolwentka fotografii w WSSiP w Łodzi, fotografka 
wrocławskiego studia STROP, członkini Związku Polskich Artystów Fo-
tografików, członek Zarządu Okręgu Dolnośląskiego ZPAF w latach 
2014–2017.

SŁAWEK OKRZESIK  

Rocznik ‘77, absolwent fotografii w WSSiP w Łodzi, fotograf wrocław-
skiego studia STROP, wykładowca Międzynarodowego Forum Foto-
grafii„Kwadrat”.

Chodząc ulicami naszego miasta, mijając obcych ludzi zadawaliśmy 
sobie pytanie kim są, czym się zajmują, czym potrafiliby nas zasko-
czyć? Zastanawialiśmy się jak wyglądałby portret nas jako zbioru 
tych, których los zetknął tu i teraz? Czy powinniśmy stworzyć ten ob-
raz tylko naszymi „słowami”, czy pozwolić na chór głosów? Z pytań 
i niepewności powstał projekt ODDycham WROcławiem, trzy różne 
spojrzenia na każdego z bohaterów zamknięte w oszczędnym, lite-
racko-fotograficznym tryptyku. Niemal niezauważenie, niedawni nie-
znajomi z ulic Wrocławia stali się częścią naszego życia.

„ODDycham WROcławiem” to dwa lata naszej pracy, połączo-
nej z poznawaniem naszych bohaterów. W mediach klasycznych, 
społecznościowych i pocztą pantoflową rozesłaliśmy wieści, że zapra-
szamy do atelier każdego, kto chciałby nam coś o sobie powiedzieć 
i dać się uwiecznić. Liczba chętnych przekroczyła nasze oczekiwania. 
Prezentowane na wystawie zdjęcia są tylko skromnym wyborem, 
zaś resztę obejrzeć można w Internecie, tam gdzie zawsze miały 
swój dom.

ODDYCHAM WROCŁAWIEM

Chicken Joe
rocznik ´87, ´77 lub ´72, 
artysta uliczny

Iga 
rocznik ´81, 
właścicielka stajni

Krzysztof
rocznik ´81, 
projekt „Korona Europy”

Gosia
rocznik ´76, 
minimaniaczka

Magdalena Lasota Sławomir Okrzesik
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BREATHING WROCŁAW 

Walking past strangers in the streets of our city, we asked ourselves 
who they were, what they did and whether they could surprise us 
with anything. We wondered what a portrait of us would look like. 
“Us” meaning a group of people joined by fate here and now. Should 
we create this picture only with our “words” or should we allow for a 
choir of voices? Based on such questions and doubts is our project 
entitled “BREathing WROcław” — three different looks at each person,
in a compact, literary and photographic triptych. Almost impercepti-
bly, the former strangers from the streets of Wrocław have become 
part of our lives.

“BREathing WROcław” encompasses two years of our work aimed 
at getting to know our protagonists. Using the traditional media, so-
cial networking sites and spreading the news through the grapevine, 
we invited everyone to come to our atelier, tell us something about 
them and become immortalized in photographs. The number of 
people interested surpassed our expectations. Pictures presented at 
the exhibition are just a modest selection and the rest can be seen on 
the internet, where they will remain for ever.

MAGDALENA LASOTA  

Born in 1979, a photography graduate of the School of Art and De-
sign in Łódź, worked for the Wrocław-based studio named STROP, 
a member of the Association of Polish Art Photographers (ZPAF), 
served on the Managing Board of the Lower Silesian Division of 
ZPAF in the years 2014–2017.

SŁAWEK OKRZESIK  

Born in 1977, a photography graduate of the School of Art and De-
sign in Łódź, worked for the Wrocław-based studio named STROP, 
a lecturer for the “Kwadrat” International Photography Forum.
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Wernisaż wystawy Barbary Górniak Pustynia, Galeria Za szafą, Wrocław, 21.06.2017 r., fot. Lucyna Betta

Pustynia

Galeria OD ZPAF Za szafą, Wrocław, ul. Św. Marcina 4 
21.06–23.07.2017 r.

Wernisaż wystawy Barbary Górniak Pustynia, od lewej: Piotr Komorowski, Barbara Górniak, Zenon Harasym, 
Galeria Za szafą, Wrocław, 21.06.2017 r., fot. Krzysztof Kowalski  

Barbara 
Górniak

Desert
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BARBARA GÓRNIAK 

Studiowała na na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Zielonogór-
skiego oraz w Wyższym Studium Fotografii AFA we Wrocławiu. Mieszka
i pracuje we Wrocławiu. Od roku 2009 jest członkiem Związku Polskich 
Artystów Fotografików, a od 2012 r. nieformalnej fotograficznej Grupy
999. Zajmuje się fotografią dokumentalną, przyrodniczą, subiektyw-
ną, inscenizowaną. Fotografie jej autorstwa znajdują się w zbiorach
Muzeum Sportu i Turystyki w Karpaczu oraz kolekcjach prywatnych. 
Prace publikowane są w albumach, katalogach, czasopismach, na 
stronach internetowych. Oprócz działalności artystycznej, społecz-
nie pracuje na rzecz rozwoju fotografii i upowszechniania kultury na
Dolnym Śląsku. Współorganizuje i koordynuje działania fotograficzne,
m.in. plenery fotograficzne pn. Wobec miejsca i czasu… 

Cykle fotograficzne: Zamki Dolnośląskie (2001), Rzeczywistość 
symboliczna (2005), Złudzenia (2008), Obecność (2009), Sztuka prze-
trwania (2010), Drzewo życia (2010), Znaki czasu (2010), Powrót Daisy 
(2012), Kształt teraźniejszości (2012), Dusze błądzące — Zamek Czocha 
(2013), Egzystencja (2013), Kościoły Pokoju na Dolnym Śląsku (2013), 
Nokturny wrocławskie (2014), Zakamarki historii — Zamek Międzylesie 
(2016) wystawiane były na ekspozycjach indywidualnych i zbioro-
wych w kraju oraz za granicą.

www.barbaragorniak.pl

BARBARA GÓRNIAK — PUSTYNIA

PUSTYNIA…

uciążliwa droga
przestrzeń odosobnienia

doznanie pustki i cierpienia
zmaganie z przeciwnościami

kruchość istnienia
przejmujący lęk

samotność
przejście 

miejsce inspiracji
oczyszczenie 

tajemnica 
fenomen przetrwania

majestat 
mistyka
…ŻYCIE

BARBARA GÓRNIAK — DESERT

(str. 68–69) Barbara Górniak, fotografie z cyklu Pustynia

DESERT…

an arduous journey
a space of seclusion

a sense of emptiness and suffering
a struggle against difficulties

fragile existence
acute anxiety

solitude
a passage

place of inspiration
catharsis
mystery

phenomenon of survival
majesty

mysticism
…LIFE

BARBARA GÓRNIAK 

Art graduate of the University in Zielona Góra and AFA College of Pho-
tography in Wrocław. Member of ZPAF. Lives and works in Wrocław. 
A member of the Association of Polish Art Photographers (ZPAF) since 
2009 and informal photographic Group 999 since 2012. The main 
fields of her work include documentary, natural, subjective and staged
photography. The artist’s photographs can be found in the Museum 
of Sport and Tourism in Karpacz and in private collections. Her works 
are published in albums, catalogues, magazines and on websites. Apart 
from her artistic pursuits, Barbara Górniak works for the local commu-
nity, promoting photography and popularizing culture in Lower Silesia. 
She helps to organize and coordinates photographic experiences, e.g. 
a plein-air event named At a Place and Time… 

Photographic series: Castles of Lower Silesia (2001), Symbolic Real-
ity (2005), Illusions (2008), Presence (2009), Art of Survival (2010), The Tree 
of Life (2010), Signs of Time (2010), Daisy’s Return (2012), The Shape of 
the Present (2012), Stray Souls — Czoch Castle (2013), Existence (2013), 
Churches of Peace in Lower Silesia (2013), Wrocław Nocturnes (2014), 
Recesses of History — Międzylesie Castle (2016) were displayed at indi-
vidual and collective exhibitions in Poland and abroad.

www.barbaragorniak.pl 
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Wernisaż wystawy Andrzej Lachowicz, Galeria Za szafą, Wrocław, 28.07.2017 r., fot. Krzysztof Kowalski

Andrzej Lachowicz
Stanisław Kulawiak — kurator

Galeria OD ZPAF Za szafą, Wrocław, ul. Św. Marcina 4 
28.07–27.08.2017 r.

Andrzej Lachowicz, fragment instalacji video, początek lat ´70.

Andrzej
Lachowicz

Andrzej Lachowicz

70
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Andrzej Lachowicz
Metaphysic I, 38/50, 1974

ANDRZEJ LACHOWICZ

Urodził się w 1939 roku w Wilnie. Studiował w Państwowej Wyższej 
Szkole Sztuk Plastycznych (obecnie ASP) we Wrocławiu w pracowni 
profesora Stanisława Dawskiego. W 1970 roku razem z żoną Natalią 
Lach-Lachowicz i Zbigniewem Dłubakiem założyli neoawangardo-
wą, poszukującą grupę Permafo. W działalność Permafo wpisana była 
kontestacja i podważanie zasad obowiązujących wtedy w sztuce, 
dzięki czemu grupa przez ponad 10 lat istnienia była jednym z naj-
ciekawszych zjawisk na artystycznej mapie Polski. Andrzej Lachowicz 
od 1968 roku był członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików
i wieloletnim członkiem Rady Artystycznej ZPAF. Ostatnia duża wysta-
wa retrospektywna artysty miała miejsce w Centrum Sztuki Współ-
czesnej w Warszawie w 2008 roku. W 2009 roku za swoją działalność 
został uhonorowany Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria 
Artis” oraz prestiżową Nagrodą im. Katarzyny Kobro, którą przyznaje 
środowisko artystyczne. Andrzej Lachowicz całe swoje życie związał 
z Wrocławiem, gdzie zmarł po ciężkiej chorobie w 2015 roku.

ANDRZEJ LACHOWICZ

Andrzej Lachowicz to jedna z najciekawszych postaci środowiska 
dolnośląskich artystów drugiej połowy XX wieku. Był twórcą wszech-
stronnym — zajmował się malarstwem, grafiką, sztukami audiowi-
zualnymi, filmem, a przede wszystkim fotografią. Ważnym obszarem
jego działalności były rozważania teoretyczne na temat sztuki — był 
autorem wielu tekstów, m.in. Poziomy energetyczne sztuki, Zwątpienie 
i nadzieja i postulatów artystycznych. Stworzył pojęcie sztuki perma-
nentnej, które rozwijał w ciągu swojej całej działalności artystycznej. 
Był badaczem języka wizualnego fotografii. Brał czynny udział w życiu 
artystycznym Wrocławia — inicjował i organizował dyskusje o sztuce, 
dyskursy teoretyczne, wystawy własne i innych artystów, także z zagra-
nicy. Wraz z Andrzejem Willem i Natalią LL zainicjował wrocławskie 
Triennale Rysunku. Uznawany jest za jednego z najważniejszych 
przedstawicieli konceptualizmu w Polsce.
 

Na wystawie prezentujemy prace z kolekcji prywatnej 
eksponowane w 2016 roku w Studio F7 w Warszawie.

https://pl-pl.facebook.com/andrzej.lachowicz.artysta/

Andrzej Lachowicz, 1970

Andrzej Lachowicz
Energia upadku IV, 
7/15, 20.09.1981

ANDRZEJ LACHOWICZ
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Andrzej Lachowicz was one of the most interesting personalities of 
Lower Silesia in the second half of the 20th century, a versatile artist 
engaged in painting, graphic and audio-visual art, film, and — most
of all — photography. His theoretical deliberations on art represented 
a vital part of his activity — he was the author of many texts, e.g. 
Energetic Levels of Art, Despair and Hope, as well as artistic manifestos. 
Lachowicz coined the concept of permanent art which he devel-
oped throughout his lifetime, exploring the visual language of pho-
tography. He took an active part in Wrocław’s artistic events, initiating 
and organizing discussions on art, theoretical discourses, exhibitions 
of his own works and works of other artists, including those from 
abroad. Together with Andrzej Will and Natalia LL, Lachowicz initiated 
the Wrocław Drawing Triennial. He is regarded as one of the most im-
portant exponents of conceptualism in Poland.

This exhibition shows works from a private collection displayed 
in 2016 at Studio F7 in Warsaw.

https://pl-pl.facebook.com/andrzej.lachowicz.artysta/

ANDRZEJ LACHOWICZ

The artist, born in 1939 in Vilnius, studied at the State School of Fine 
Arts (currently Fine Art University) in Wrocław, in Prof. Stanisław Daw-
ski’s atelier. In 1970, Andrzej Lachowicz, his wife, Natalia Lach-Lacho-
wicz, and Zbigniew Dłubak, formed a neo-avant-garde questing 
group named Permafo. Their activity was founded on defiance and
questioning of the rules prevailing in art at the time. As a result of 
this attitude, for more than 10 years of their activity, Permafo was one 
of the most interesting phenomena on the artistic map of Poland. 
Andrzej Lachowicz was a member of the Association of Polish Art 
Photographers (ZPAF) since 1968, serving on the Artistic Council of 
ZPAF for many years. The artist’s last big retrospective exhibition took 
place at the Contemporary Art Centre in Warsaw in 2008. A year later 
he was awarded a “Gloria Artis Merit for Culture” Silver Medal and the 
prestigious Katarzyna Kobro Award given by the artistic community. 
His whole life was connected with Wrocław, where he died after a se-
vere illness in 2015.
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(str. 75) 
Wernisaż wystawy Jacka Lalaka The Black Sun — Continuum, Galeria Za szafą, Wrocław, 8.09.2017 r., fot. Stanisław Kulawiak

The Black Sun — Continuum

Galeria OD ZPAF Za szafą, Wrocław, ul. Św. Marcina 4 
1.09–30.09.2017 r.

Natalia Lach-Lachowicz i Jacek Lalak, wernisaż wystawy Jacka Lalaka The Black Sun — Continuum, Galeria Za szafą, Wrocław, 8.09.2017 r., 
fot. Stanisław Kulawiak  

Jacek
Lalak

The Black Sun — Continuum
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JACEK LALAK

Urodzony w1948 r. w Gorzowie Wlkp. Artysta fotografik, członek ZPAF.
Absolwent Politechniki Poznańskiej (Technika Świetlna). Działalność 
twórcza od 1971 r. Uczestniczył w wielu konkursach i wystawach w kraju 
i za granicą. Brał udział jako fotoreporter w dwóch pielgrzymkach Jana 
Pawła II w Polsce. Współpracował z rozmaitymi grupami twórczymi, np. 
„Format”, „Zespół 4+”, czy ruch Foto-Medium-Art. Jest autorem wielu 
indywidualnych wystaw, z których najważniejszą jest trzyczęściowa 
Ślady (Pamięć-Dotyk-Naświetlenia) oraz Barcelona 1926. W działalności 
twórczej wykorzystuje budowane osobiście kamery otworkowe, jak 
również technikę gumy dwuchromianowej. Tych atrakcyjnych, choć 
trudnych technik uczył młodzież na zajęciach w MDK im. M. Kopernika 
we Wrocławiu, gdzie pracował jako instruktor fotografii. Wiele lat pra-
cował we Wrocławskich Szkołach Fotograficznych PHO-BOS, AFA. We
wrześniu 2016 r. prowadził polsko-niemieckie warsztaty fotograficzne
Wrocław Przez Otwór zakończone wystawami w Domu Edyty Stein 
we Wrocławiu oraz w Ausstellungsraum des Anhaltischen Kunstve-
reins w Dessau. Podsumowaniem przedsięwzięcia jest wydawnictwo 
albumowe Continuum. Laureat Nagroda Marszałka Województwa 
Dolnośląskiego (2011) za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury 
za całokształt pracy twórczej w dziedzinie fotografii artystycznej. Od-
znaczony Odznaką Honorową Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego „Zasłużony dla Kultury Polskiej” ( 2017).

RZECZYWISTOŚĆ — FOTOGRAFIA — RZECZYWISTOŚĆ 
FOTOGRAFICZNA

Rzeczywistość — potocznie „wszystko co istnieje”, niezależna od nas, 
jest zmienna w czasie i w przestrzeni. Fotografia z definicji rejestruje, 
„zamraża” rzeczywistość za pomocą światła. Rzeczywistość fotogra-
ficzna to rzeczywistość stworzona przez fotografa, istniejąca tylko w
jego pracach. Może również zaistnieć w umyśle odbiorcy, każdy bo-
wiem będzie ją sobie odtwarzał patrząc na fotografie. Cykl prac The 
Black Sun — Continuum powstał z pewnej mojej obsesji na punkcie 
jednej fotografii Ansela Adamsa The Black Sun wykonanej w 1939 
roku, odbiegającej znacznie od słynnych krajobrazów amerykań-
skiego fotografa. Pozornie banalny obraz z drzewem i strumieniem 
na pierwszym planie niepokoi czarnym słońcem. Znane fotografom 
zjawisko solaryzacji stwarza obraz nierealny, niepokojący… Wyko-
nując zdjęcia camerą obscurą na materiale typu instant pewnego razu 
czarne słońce pojawiło się na fotografii wyspy St. Stefan w Czarnogó-
rze. Od tego momentu wykonałem setki zdjęć podczas podróży i sesji 
fotograficznych, stwarzając własną rzeczywistość z czarnym słońcem. 
Powstałe krajobrazy mimo klasycznej kompozycji i rozpoznawalności 
miejsc przedstawiają się surrealistycznie. Wpisują się w moje rozu-
mienie rzeczywistości fotograficznej.

FOTOGRAFIA NIE PRZEDSTAWIA TEGO CO WIDZISZ, 
ALE TO CO SOBIE WYOBRAŻASZ

Jacek Lalak

THE BLACK SUN — CONTINUUM THE BLACK SUN — CONTINUUM

76

STEFANÓWKA, 
18.05.2013

OCZY BOSFORU, 
24.07.2013

REALITY — PHOTOGRAPHY — PHOTOGRAPHIC REALITY

Reality — colloquially understood as “everything that exists,” some-
thing beyond our control, is changeable in time and in space. By 
definition, photography records or “freezes” reality by means of light.
The photographic reality is a reality created by a photographer, exist-
ing only in his/her works. It can also come into existence in the mind 
of the onlooker, because you will reproduce this reality for yourself 
when looking at photographs. The series of works entitled The Black 
Sun — Continuum was created out of an obsession I had with The 
Black Sun, a photograph taken by Ansel Adams in 1939. The picture 
was considerably different from the American photographer’s famous
landscapes. The seemingly banal picture with a tree and a stream in 
the foreground features a disturbing black sun. The phenomenon of 
solarization, so well-known to photographers, makes the picture un-
real, disturbing… Once, while taking photos with a camera obscura 
on a instant type of material, I came up with a black sun in a picture of 
an island named St. Stefan in Montenegro. Since that time, I have tak-
en hundreds of photographs during my travels and photo sessions, 
creating my own black sun reality. The landscapes I have produced, 
despite the classic composition and recognizability of places, look 
surreal, defining the way I understand photographic reality.

PHOTOGRAPHY DOES NOT PORTRAY WHAT YOU SEE 
BUT WHAT YOU IMAGINE

Jacek Lalak

JACEK LALAK

Born in 1948 in Gorzów Wielkopolski, fine art photographer, mem-
ber of the Association of Polish Art Photographers (ZPAF). Engaged 
in photography since 1971, Lalak graduated from the Poznań Univer-
sity of Technology (specializing in lighting technology) and took part 
in numerous competitions and exhibitions in Poland and abroad. As 
a photographer he participated in two pilgrimages of pope John Paul 
II to Poland. He collaborated with various artistic groups such as For-
mat, Team 4+ or the Foto-Medium-Art movement. Lalak is an author 
of numerous individual exhibitions the most important of which is 
a three-part presentation named Tracks (Memory-Touch-Exposures) 
and Barcelona 1926. In his works the artist uses dichromate gum and 
pinhole cameras he built by himself. He taught these attractive yet dif-
ficult techniques to young people when working as a photography
instructor at the Copernicus Community Centre in Wrocław. For many 
years the artist was a teacher at the Academy of Photography AFA 
and Pho-Bos in Wrocław. In September 2016 he conducted a Polish-
German photography workshop called Wrocław through a Pinhole 
that ended with exhibitions held in Edyta Stein House in Wrocław 
and in Ausstellungsraum des Anhaltischen Kunstvereins in Dessau. 
The crowning of this project is an album entitled Continuum. In 2011 
Lalak was awarded a medal of the Lower Silesia Province Governor 
for remarkable achievements in the field of culture — for his entire
creative work in the area of artistic photography. In 2017 the artist 
received a “Merit for Polish Culture” Honorary Badge of the Minister of 
Culture and National Heritage.
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(str. 79) 
Wernisaż wystawy Przemka Piwowara Chasydzi, Galeria Za szafą, Wrocław, 13.10.2017 r., fot. Grażyna Walczak-Piwowar

Chasydzi

Galeria OD ZPAF Za szafą, Wrocław, ul. Św. Marcina 4 
4–31.10.2017 r.

Wernisaż wystawy Przemka Piwowara Chasydzi, od lewej: Czesław Chwiszczuk, Andrzej Dudek-Dürer, Rafał Warzecha, Galeria Za szafą, 
Wrocław, 13.10.2017 r., fot. Grażyna Walczak-Piwowar 

Przemek
Piwowar

Hasidic Men
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Chasydzi — od słowa chasidim, czyli pobożni, bogobojni, czyści, 
uczniowie cadyków. Chasydyzm to ruch religijny o charakterze mi-
stycznym. Dzieli się na trzy odłamy: antyczny, niemiecki, polski. Naj-
bardziej znany jest chasydyzm polski, bo rozwija się do dzisiaj. Powstał 
na przełomie XVII i XVIII wieku na Podolu, wschodniej Rzeczypospo-
litej (Galicja, Bukowina). Wśród ludności żydowskiej, ze względu na 
trudne warunki wojenne i nędzę, wzrosło zainteresowanie mistyką 
oraz nauką kabały. Chasydzi czczą Boga poprzez taniec, śpiew oraz 
modlitwę, prowadzącą do stanu radosnego uniesienia. W czasie I woj-
ny światowej wielu chasydów wyemigrowało do USA. Na terenach 
II RP chasydyzm funkcjonował tylko do czasów II wojny światowej. 
W efekcie holokaustu zniknął z terenów Europy środkowo-wschod-
niej. Po II wojnie światowej rozwijał się w USA i w Izraelu, stając się 
symbolem skrajnej ortodoksji. Ważną postacią wśród chasydów jest 
cadyk. Słowo cadyk — znaczy sprawiedliwy. Pierwszym cadykiem był 
Israel Baal Szem Tow z Podola (1700–1760). Wśród cadyków ważną 
rolę odegrał Elimelech z Leżajska (1717–1787). Cadykiem z Lelowa był 
Dawid Biderman.

Moja wystawa Chasydzi to krótka opowieść o przyjazdach chasy-
dów do Lelowa i Leżajska. Co roku chasydzi odwiedzają groby swoich 
cadyków — w Lelowie grób cadyka Dawida Bidermana, a w Leżajsku 
cadyka Elimelecha Weissbluma. W rocznicę śmierci cadyka Elimele-
cha spotyka się w Leżajsku cały chasydzki świat. Przyjeżdżają między 
innymi ze Stanów Zjednoczonych, Kanady, Izraela, Austrii, Czech, 
Argentyny, Hiszpanii, Włoch, Ukrainy i Niemiec. Nagle podkarpackie 
miasto zamienia się w sztetl. W mroku powraca nieznana naszemu 
pokoleniu atmosfera i klimat żydowskiej osady, jakby czas cofnął się 
do okresu przed holokaustem. Elimelech Weissblum urodził się pra-
wie 300 lat temu. Był jednym z twórców chasydyzmu, który głosił ideę 
prostoty i radości ze świata, braterstwa i miłości ludzi, którym przyszło 
żyć w czasach bezustannych zatargów kozackich na terenach dawnej 
Rzeczypospolitej.

Zdjęcia powstały w latach 2015–2017. Do projektu Chasydzi wy-
konałem już około 10 tysięcy ujęć. Projekt nie został jeszcze zakończo-
ny. Ciąg dalszy nastąpi…

Przemek Piwowar

CHASYDZI

PRZEMEK PIWOWAR 

Rocznik 1957. Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Wrocław-
skiej z roku 1983. Mieszka i pracuje we Wrocławiu. Brał udział w kilkuna-
stu wystawach fotograficznych. Jest laureatem kilku konkursów foto-
graficznych. Najnowszym sukcesem jest zdobycie II miejsca na 2nd 
Wojnicz International Salon of Photography 2016 w kategorii portret 
(zdjęcie chasyda). Członek Związku Polskich Fotografów Przyrody, a od 
grudnia 2016 należy do Związku Polskich Artystów Fotografików. Fo-
tografuje między innymi architekturę, krajobraz, naturę, lecz najwięcej 
miejsca w jego fotografiach zajmuje CZŁOWIEK. Swoje prace wysta-
wia jako Przemek Piwowar.
 

www.przemekpiwowar.com

80

Fotografie z  wystawy 
Przemka Piwowara 
Chasydzi, Galeria Za szafą, 
Wrocław, 4–21.10.2017 r.

HASIDIC MEN

The term “Hasidic” comes from “hasidim” — pious, God-fearing, pure 
students of tzadiks. Hasidism is a religious movement of a mystical 
nature. It is divided into three factions: ancient, German and Polish. 
The best-known one is the Polish Hasidism, because it is still develop-
ing at the moment. It originated at the end of the 17th century and 
the beginning of the 18th century in Podolia in the east of Poland 
(Galicia, Bukowina). Due to the hard conditions of war and destitu-
tion, Jews became more interested in mysticism and kabbalah. Ha-
sidic men worship God through dancing, singing and praying that 
lead to a joyful state of elation. During the World War I many Hasidic 
men emigrated to the USA. In the Second Polish Republic, Hasidism 
existed only until World War II and then disappeared from central and 
eastern Europe as a result of the Holocaust. After WWII it developed 
in the USA and Israel, becoming a symbol of extreme orthodoxy. An 
important person among Hasidic men was a tzadik. The word “tza-
dik” means “righteous one.” The first tzadik was Israel Baal Szem Tow of
Podolia (1700–1760). A vital role among tzadiks was played by Elime-
lech of Leżajsk (1717–1787). A tzadik of Lelów was Dawid Biderman.

My exhibition entitled Hasidic Men is a short story about Hasidic 
men coming to the towns of Lelów and Leżajsk. Every year Hasidic men 
visit graves of their tzadiks – Dawid Biderman in Lelów and Elimelech 
Weissblum in Leżajsk. On an anniversary of tzadik Elimelech’s death 
the entire Hasidic community meets in Leżajsk, coming from such 
countries as the USA, Canada, Israel, Austria, Czech Republic, Argen-
tina, Spain, Italy, Ukraine and Germany. Suddenly, this Subcarpathian 
town turns into a shtetl. In the dark, the atmosphere and climate of 
a Jewish settlement, unknown to our generation, is brought back to 
life as if time went back to the period before the Holocaust. Elimelech 
Weissblum, born almost 300 years ago, was one of the creators of 
Hasidism, who propagated the idea of simplicity and joy at the world, 
brotherhood and love to the people living in the former Polish Re-
public in the times of continuous conflicts with Cossacks.

The photographs were taken between 2015 and 2017. Working 
on Hasidic Men, I have taken about 10,000 pictures. The project has 
not been completed yet. To be continued…

Przemek Piwowar

PRZEMEK PIWOWAR 

Born in 1957. Piwowar graduated from the Technical University in 
Wrocław, Faculty of Architecture, in 1983. He lives and works in Wrocław. 
The artist has participated in more than a dozen photographic exhibi-
tions and won several photographic competitions. His most recent 
success is the 2nd place at the 2nd Wojnicz International Salon of Pho-
tography 2016 in the portrait category (a photograph of a Hasidic 
man). He is a member of the Polish Nature Photographers Associa-
tion and — since December 2016 — ZPAF. Piwowar takes pictures of 
architecture, landscape and nature but the main focus of his work is 
the HUMAN BEING. The artist presents his works under the name of 
Przemek Piwowar.

 www.przemekpiwowar.com
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(str. 82, 83) 
Wernisaż wystawy Iwony Wojtycza-Fronckiewicz i Tomasza Fronckiewicza Interferencje, Galeria Za szafą, 

Wrocław, 17.11.2017 r., fot. Jerzy Samulski 

Interferencje

Galeria OD ZPAF Za szafą, Wrocław, ul. Św. Marcina 4 
6.11–3.12.2017 r.

Iwona
Wojtycza-

Fronckiewicz
Tomasz

Fronckiewicz

Interferences
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Fotografie z wystawy Iwony Wojtycza-
-Fronckiewicz i Tomasza Fronckiewicza 
Interferencje

84

Tytuł naszej wystawy jest odpowiedzią na wspólne życie i pracę 
dwojga fotografów kobiety i mężczyzny, prywatnie małżeństwa, 
zawodowo współpartnerów tworzących razem firmę w branży re-
klamowo-fotograficznej. Wspólna praca i wspólne pasje oddziałują
wzajemnie na kolejne indywidualne realizacje tworzonych obrazów. 
Jesteśmy razem praktycznie przez cały czas, wspólnie żyjąc i pracując. 
Tytuł wystawy Interferencje zaczerpnęliśmy ze zjawiska fizycznego po-
wstawania nowego, przestrzennego rozkładu amplitudy fali (wzmoc-
nienia i wygaszenia) w wyniku nakładania się dwóch lub więcej fal 
(superpozycji fal). Trwała interferencja fal występuje, gdy są one spój-
ne, czyli obecna jest korelacja faz i równość częstotliwości. Przenosząc 
definicję interferencji w naszą życiowo-artystyczną podróż otrzymu-
jemy interferencję naszych wrażliwości, temperamentów, bagażu 
doświadczeń życiowych i dialogu, w którym możemy się artystycznie 
zgadzać, bądź nieco różnić, jednak zjawisko wzajemnego oddziały-
wania na siebie będzie nam trwale towarzyszyć.

Iwona Wojtycza-Fronckiewicz i Tomasz Fronckiewicz 

INTERFERENCJE

IWONA WOJTYCZA-FRONCKIEWICZ

Urodzona w Brzegu, gdzie mieszka i pracuje, prowadząc z mężem 
studio fotograficzne. Ukończyła autorską szkołę wokalną Olgi Szwaj-
gier Laboratorium Głosu w Krakowie, następnie Studium Fotografii
Pho-Bos (2001) i Wyższe Studium Fotografii AFA (2003) we Wrocła-
wiu. W 2006 roku ukończyła studia na Uniwersytecie Zielonogórskim 
z tytułem magistra sztuki, spec. fotografia. Brała udział w wystawach 
indywidualnych w Polsce i za granicą. Od roku 2007 jest członkiem 
ZPAF. Fotografia jest dla niej obszarem refleksji i poszukiwaniem pięk-
na w przestrzeni, która na pozór jest banalna i nieciekawa.

 
www.wojtycza-fronckiewicz.pl

TOMASZ FRONCKIEWICZ

Absolwent ASP we Wrocławiu. Stypendysta DAAD w Brunszwiku, 
Niemcy. Stypendysta Ministra Kultury i Sztuki. Członek KiT Stowa-
rzyszenia Żywych Poetów w Brzegu, członek grupy artystycznej 
„Kontynuacja i Sprzeciw”. Prowadzi wraz z małżonką studio foto-
graficzne. Animator kultury. Przynależy do ZPAP O/ Wrocław i ZPAF
O/Dolnośląski.

INTERFERENCES

The title of our exhibition is an answer to the relationship and work 
of two photographers, a man and a woman, a married couple but 
also business partners in an advertising and photographic business. 
Our work together and our shared interests interact with our indi-
vidual artistic pursuits. We spend all our time with each other, living 
and working together. The title of the exhibition, Interferences, refers 
to a physical phenomenon of the occurrence of a new, spatial distri-
bution of wave amplitude (amplification and suppression) as a result
of the overlapping of two or more waves (superposition of waves). 
A permanent interference of waves occurs when they are coherent, 
i.e. when phase correlation and equality of frequencies take place. 
Translating the definition of interference into our private and artistic
journey, we talk about interference of our sensitivities, temperaments, 
accumulated experiences and a dialogue in which we may artistically 
agree or slightly differ, but the phenomenon of interaction between
us will always be a factor.

Iwona Wojtycza-Fronckiewicz and Tomasz Fronckiewicz

IWONA WOJTYCZA-FRONCKIEWICZ

She was born in Brzeg, where she lives and works, running a pho-
tographic studio with her husband. Iwona Wojtycza-Fronckiewicz 
graduated from Olga Szwajgier’s Laboratory of Voice Training School 
in Kraków, then Pho-Bos School of Photography (2001), and AFA Col-
lege of Photography in Wrocław (2003). The artist completed a Mas-
ter of Arts degree specializing in photography at the University of 
Zielona Góra (2006). She took part in individual exhibitions in Poland 
and abroad. A ZPAF member since 2007. Iwona Wojtycza-Fronckie-
wicz considers photography as a sphere of thought and a search for 
beauty in a seemingly banal and uninteresting space.

www.wojtycza-fronckiewicz.pl

TOMASZ FRONCKIEWICZ

A graduate of the University of Fine Arts in Wrocław. Scholarship of 
DAAD in Braunschweig (Germany). Scholarship of the Ministry of 
Culture and Art. Member of KiT Living Poets Society in Brzeg and an 
artistic group named Kontynuacja i Sprzeciw (Continuation and Op-
position). Together with his wife, Fronckiewicz runs a photographic 
studio. Organizer of cultural events. A member of the Association of 
Polish Artists and Designers (ZPAP, Wrocław Division) and Association 
of Polish Art Photographers (ZPAF, Lower Silesia).
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Pejzaż nieuchwytny

Galeria OD ZPAF Za szafą, Wrocław, ul. Św. Marcina 4 
8.12.2017–7.01.2018 r.

Wernisaż wystawy Pejzaż nieuchwytny, od lewej: Andrzej Rutyna, Krzysztof Kowalski, Jolanta Rycerska, Galeria Za szafą, Wrocław, 8.12.2017 r., 
fot. Przemysław Piwowar  

Krzysztof
Kowalski(str. 87) 

Wernisaż wystawy Krzysztofa Kowalskiego Pejzaż nieuchwytny, Galeria Za szafą, Wrocław, 8.12.2017 r., fot. Przemysław Piwowar  

Elusive Landscape
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PEJZAŻ NIEUCHWYTNY

Rejestracja fotograficzna pejzażu dokonana z wnętrza jadącego po-
jazdu, niedoskonałym narzędziem jakim jest aparat w telefonie, gdzie 
migawka nie nadąża rejestrować przesuwającego się za oknem obra-
zu (wciąż tego typu aparaty pozostają w „tyle” za tradycyjnym sprzę-
tem fotograficznym), przez zakurzone lub obłocone szyby, zaparowa-
ne od środka lub ociekające deszczem… Jednak fotografia (w tym
pejzażowa) nie zawsze musi być doskonała technicznie, nie zawsze 
musi być ostra, wyraźna i czytelna — to zależy od intencji autora, od 
przesłania, jakie zawiera w sobie obraz fotograficzny. Poprawność
techniczna w prezentowanym zestawie fotografii nie jest prioryte-
tem. Wszystkie ułomności wpływające na jakość zdjęcia, wymienione 
w poprzednim akapicie, zostały zaakceptowane i świadomie użyte. 
Dzięki temu powstały obrazy „naznaczone”. Ich skazą są nieostrość, 
poruszenie, prześwietlone partie nieba, zbyt wysoki kontrast, brak 
szczegółów, nierealna dominanta barwna. Wymienione błędy defor-
mujące zapisany obraz wzbogacają treść pejzażową o dodatkowe in-
formacje, stają się sygnałem, że proces tworzenia opierał się nie tylko 
na technice i prostej, wewnętrznej potrzebie rejestracji piękna. Waż-
nym czynnikiem, „przynaglającym” mnie do realizacji tego projektu 
były emocje, takie, które rodzą się w wyniku budowania więzi z bliską 
osobą lub w momencie realizacji tych więzi (potrzeba kontaktu, przy-
woływanie wspomnień, oczekiwanie, tęsknota). 

To kryterium czyni obraz ulotnym — czyni go NIEUCHWYTNYM. 
Nieuchwytność, ulotność rzeczy pozostawia niedopowiedzenie i nie-
dosyt. Niedopowiedzenie, choć bywa inspirujące i twórcze, to jednak 
potrafi„domagać” się zaspokojenia. Tak też jest w przypadku prezen-
towanej foto-refleksji. Bardzo krótki impuls estetyczno-znaczeniowy
(pojawiający się za oknem, zawarty w oglądanym obrazie) wzbudza 
„konieczność” dociekania, porównania, wyjaśnienia. Pejzaż postrzega-
ny z wnętrza jadącego pojazdu pojawia się, zbliża, oddala i w końcu 
znika za horyzontem. W wyniku nieustannych zmian i emocjonalnej 
dynamiki spektrum postrzeganych wydarzeń staje się (oprócz kryte-
rium „tu, teraz i właśnie w taki oto sposób”) obrazem symbolicznym. 
Taki pejzaż wymyka się naszym zmysłom, nie poddaje się naszym 
zdolnościom opisowym, ani zdolnościom obrazowania (za każdym 
razem możemy tylko podejmować próby „przetłumaczenia” emocji 
na język słowa lub obrazu). I nagle obraz ludzkiej egzystencji zawiera 
się w symbolice teatru zdarzeń jaki rozgrywa się za oknem pędzące-
go auta czy pociągu. Wszystkie składowe tego przedstawienia (mate-
rialne i niematerialne) stają się piktorialnym ekwiwalentem codzien-
ności, która realizuje się na osi czasu. 

Właśnie w ten sposób „dzieje” się we mnie PEJZAŻ NIEUCHWYT-
NY. Pozostaje kwestia zaspokojenia pragnień i niedosytu wywo-
łanego nieuchwytnością pejzażu. I choć obraz sam w sobie bywa 
malarski, barwny, uroczy i kusi swoim pięknem, to jednak PEJZAŻ 
NIEUCHWYTNY zawsze będzie wzbudzał, ale nigdy zaspokajał. Speł-
nienia możemy zaznać jedynie w subtelnym, pozamaterialnym „po-
wiewie” ABSOLUTU.

Krzysztof Kowalski                                                                                                            

KRZYSZTOF KOWALSKI 

Fotografią zajmuje się ponad 20 lat, w listopadzie tego roku mija 10
lat członkostwa w ZPAF, autor wystaw indywidualnych i zbiorowych, 
obraz traktuje jako narzędzie do komunikowania i dzielenia się znale-
zionym ŚWIATŁEM i SŁOWEM.

Krzysztof Kowalski
Pejzaż nieuchwytny

ELUSIVE LANDSCAPE

A landscape photographed from the inside of a travelling vehicle, by 
means of such an imperfect tool as a mobile phone camera, when 
the shutter does not keep up with images moving behind the win-
dow (such cameras are still “behind” the traditional photographic 
equipment), through dusty or muddy windows, steamy on the inside 
or dripping with rain… However, photographs (including pictures of 
landscape) do not always have to be technically perfect, do not need 
to be sharp and clear — it depends on the author’s intention, on the 
message to be conveyed. In this collection of photographs, techni-
cal correctness is not a priority. All the aforementioned deficiencies
affecting the quality of the picture have been accepted and utilized
deliberately. These photographs have thus been “marked.” Their weak-
nesses include fuzziness, displacement, overexposed portions of the 
sky, too much contrast, lack of details, or unreal intensity of colour. 
Such errors, deforming the recorded picture, enrich the content of 
the landscape with additional information, they become a signal that 
the creation process was based not only on technique and a simple, 
inner need to record beauty. An important factor that urged me to 
complete this project was the emotions that come to life when you 
build bonds with another person or when these bonds are revealed 
(the need to make contact, evoking memories, expectation, longing). 

This criterion makes the picture ephemeral — makes it ELUSIVE. 
The elusiveness, ephemeral nature of things leaves our senses unsat-
isfied. Oblique statements, as inspiring and stimulating as they may
be, can “demand” being satisfied. This is also the case with this pho-
tographic collection. A very short aesthetic impulse of meaning (oc-
curring behind the window, contained in the picture being watched) 
fuels the desire the explore, compare and explain. The landscape per-
ceived from the inside of a vehicle on the move comes into view, 
approaches, recedes and finally disappears behind the horizon. As
a result of continuous changes and emotional dynamics, the spec-
trum of perceived events becomes a symbolic picture (apart from the 
criterion of “here, now and in this very manner”). Such a landscape 
escapes our senses, falling outside our ability to describe or depict 
(each time we can only make attempts to “translate” emotions into 
the language of words or images). And suddenly the picture of hu-
man existence is contained in the symbolism of a theatre of events 
that takes place behind the windows of a rushing car or train. All the 
(material and non-material) components of this show become a pic-
torial equivalent of your daily existence that becomes implemented 
on our timeline.

This is the way that the ELUSIVE LANDSCAPE “comes to life” in me. 
There remains a question of satisfying the desires and craving caused 
by the elusive nature of the landscape. Although the picture in itself 
may be scenic, vivid, charming and seductive with its beauty, the ELU-
SIVE LANDSCAPE will always stimulate and never satisfy. Satisfaction 
may only be felt in a subtle, extramaterial “breath” of the ABSOLUTE.

Krzysztof Kowalski                                                                                                            

KRZYSZTOF KOWALSKI 

A photographer for over 20 years, member of ZPAF since November 
2007, author of individual and collective exhibitions, who treats the 
picture as a tool to communicate and share the discovered LIGHT 
and WORD.
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OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA

Konteksty Współczesnej Fotografii 
w Polsce 1947–2017

Katowice 24–26.05.2017 r.

24.05.2017 — środa, dzień 1
Adam Sobota — Organizacje fotograficzne i koncepcje fotografii

Krzysztof Jurecki — Polityka artystyczna ZPAF w latach 1947–2017. Sukcesy i porażki 
Lech Lechowicz — Intermedialne zjawiska w fotografii i sztuce w Polsce drugiej połowy wieku XX

Zbigniew Tomaszczuk — Fotografia w świecie  intermediów 
Henryk Kuś — Miejsce osobne – rzecz o twórczości Zofii Rydet, Andrzeja Brzezińskiego, Andrzeja Dudka-Dürera,

Jerzego Lewczyńskiego, Andrzeja Pawłowskiego i Andrzeja Różyckiego
Marek Janczyk — Inicjowanie negocjacji tożsamościowych w projektach artystów należących do ZPAF. 

Wybrane działania Stefana Wojneckiego, Andrzeja Różyckiego i Zygmunta Rytki
Aleksander Żakowicz — Organizacje fotografów zawodowych Lwowa w latach 1890–1930 

Jerzy Piwowarski — Jan Bułhak i jego udział w powojennej odbudowie życia fotograficznego w Polsce

Globalizacja i indywidualność — wernisaż wystawy, CINiBA, ul. Bankowa 11a
Światło — wernisaż wystawy, Muzeum Historii Katowic, ul. Ks. J. Szafranka 9

Fotografika — wernisaż wystawy, KNST Marchołt, ul. Warszawska 37
Planet Y, Burza Mózgów — koncert, Drzwi Zwane Koniem, ul. Warszawska 37

25.05.2017 — czwartek, dzień 2 
Andrzej Dudek-Dürer — Plener jako forma spotkania i twórczej inspiracji artystycznej – Wobec Miejsca i Czasu… I–V

Janusz Musiał — Leksykon Fotografii – film dokumentalny i zapis wideo jako portret artysty
Jerzy Piątek — Gutenberg się kłania… o potrzebie publikacji drukowanych 

Andrzej Koniakowski — Specyfika Pejzażu Śląskiego
Zbigniew Sawicz, Andrzej Koniakowski, Józef Ligęza, Stanisław Michalski — Katowickie Towarzystwo Fotograficzne

Józef Ligęza — Alfred Ligocki – przyjaciel fotografików Katowice
Małgorzata Malinowska-Klimek — Polscy artyści fotograficy członkowie ZPAF w praktyce wystawienniczej

Galerii Extravagance w Sosnowieckim Centrum Sztuki – Zamek Sielecki 
Arkadiusz Gola — Czas rewolucji. Fotografia prasowa na Śląsku od 1989 roku do współczesności

Sławomir Jodłowski — CYBERFOTO – Międzynarodowy Konkurs Cyfrowej Fotokreacji
 

Plener — Katowice-Szopienice, Walcownia, ul.11 Listopada; Katowice-Nikiszowiec

26.05.2017 — piątek, dzień 3 
 Plener — Zabrze – Łaźnia Łańcuszkowa, ul. Wolności 408; Zabrze – Kopalnia Guido, ul. 3 Maja 93

Organizatorzy:  Wydział Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego 
Uniwersytet Śląski w Katowicach

Związek Polskich Artystów Fotografików, Okręg Dolnośląski
 

Rada honorowa konferencji: Dziekan Wydziału Radia i Telewizji – prof. UŚ, dr hab. Krystyna Doktorowicz 
Prezes Związku Polskich Artystów Fotografików, Okręg Dolnośląski – Andrzej Rutyna – artysta fotografik

 
Rada programowa / Dyrektorzy artystyczni konferencji i pleneru: dr hab. Janusz Musiał – artysta fotografik, członek ZPAF

 Andrzej Dudek-Dürer – artysta fotografik, plastyk, członek ZPAF i ZPAP
 

Organizacja i produkcja konferencji i pleneru: Józef Ligęza – artysta fotografik, członek ZPAF
Stanisław Michalski – artysta fotografik, członek ZPAF

Maciej Stobierski – artysta fotografik, członek ZPAF
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Ogólnopolska Konferencja Naukowa — Konteksty współczesnej fotografii w Polsce 1947–2017
Konferencja odbywa się w ramach obchodów jubileuszu 70 lat istnienia Związku Polskich Artystów Fotografików

Fotografia to humanistyczna dyscyplina, która od dekad rozwija rozmaite techniki i technologie, style i tendencje. Obecnie, po wielu latach 
starań jest uznana jako autonomiczna dyscyplina artystyczna na równi z malarstwem, rzeźbą czy grafiką. Niniejsza konferencja przyczynia się do
pogłębienia świadomości dotyczącej społecznej roli i znaczenia medium fotografii jako uniwersalnego języka współczesnej kultury. Konferen-
cja stawia sobie za cel naświetlenie wielu aspektów związanych z medium fotografii w Polsce. Tworzy panoramę ważniejszych faktów, działań,
osobowości i tendencji, które zaistniały w ostatnich 7 dekadach — od 1947 roku. Kolejne wystąpienia budują pomost pomiędzy tradycjami 
przedwojennego Fotoklubu Polskiego, aktywnością Jana Bułhaka, zorganizowaną działalnością ZPAF, intermedialnymi zjawiskami w fotografii,
twórczością artystów osobnych m.in.: Zofia Rydet, Stefan Wojnecki, Jerzy Lewczyński, Andrzej Różycki, plenerem jako formą artystycznego spo-
tkania, znaczeniem publikacji drukowanych, dokumentacją filmową jako portretem artysty, fotografią reporterską oraz popularną w drugiej de-
kadzie XXI wieku cyfrową kreacją obrazu. Konferencji towarzyszą tematyczne wystawy zbiorowe, które są poświęcone takim zagadnieniom jak: 
Globalizacja i indywidualność, Światło, Fotografika, Dźwięk i fotografia, Opowieść o człowieku. Elementem dopełniającym jest plener fotograficzny
realizowany na terenie Katowic i Zabrza oraz poplenerowa wystawa i publikacja.

Janusz Musiał / Andrzej Dudek-Dürer, maj 2017

All-Polish Academic Congress — Contexts of Contemporary Photography in Poland 1947–2017
The Congress is one of the events held to commemorate the 70th anniversary of the Association of Polish Art Photographers

Photography is a humanistic discipline that has been developing various techniques and technologies, styles and tendencies for many decades. 
Currently, after years of endeavour, it is considered as an autonomous artistic discipline equal to painting, sculpture or graphics. This congress 
helps to enhance public awareness of the social role and significance of the medium of photography as a universal language of the contempo-
rary culture. The aim of the congress is to highlight numerous aspects connected with the medium of photography in Poland. This event creates 
a panorama of the major facts, activities, personalities and tendencies over the last 7 decades — since 1947. The consecutive speeches build 
a platform between the traditions of the pre-war Polish Photoclub, Jan Bułhak’s work, the organized activity of ZPAF, intermedia phenomena in 
photography, the activity of separate artists, for instance: Zofia Rydet, Stefan Wojnecki, Jerzy Lewczyński, Andrzej Różycki, the plein-air event
as a form of artistic meeting, the significance of printed publications, the film documentary as a portrait of the artist, reportage photography as
well as digital image creation, so popular in the 2010s. The congress is accompanied by thematic collective exhibitions dedicated to such topics 
as: Globalization and Individuality, Light, Fine Art Photography, Sound and Photography, A Tale of a Human. A notable addition to the congress 
is a photographic plein-air event in the cities of Katowice and Zabrze as well as the ensuing exhibition and publication.

Janusz Musiał / Andrzej Dudek-Dürer, May 2017
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ALL-POLISH ACADEMIC CONGRESS 

Contexts of Contemporary Photography 
in Poland 1947–2017

Katowice, 24–26 May 2017

24 May 2017 — Wednesday, day 1 
Adam Sobota — Photographic organizations and concepts 

Krzysztof Jurecki — Artistic policy of the Association of Polish Art Photographers in the years 1947–2017. Achievements and failures 
Lech Lechowicz — Intermedia phenomena in the Polish photography and art of the 2nd half of the 20th century 

Zbigniew Tomaszczuk — Photography in the world of intermedia  
Henryk Kuś — Separate place – thoughts on the works of Zofia Rydet, Andrzej Brzeziński,

Andrzej Dudek-Dürer, Jerzy Lewczyński, Andrzej Pawłowski and Andrzej Różycki
Marek Janczyk — Initiation of identity negotiations in ZPAF artists’ projects. 

Selected works of Stefan Wojnecki, Andrzej Różycki and Zygmunt Rytka 
Aleksander Żakowicz — Organization of professional photographers of Lviv in the years 1890–1930 

Jerzy Piwowarski — Jan Bułhak and his contribution to the revival of photographic life in Poland 

Globalization and Individuality — vernissage, CINiBA, ul. Bankowa 11a 
Light — vernissage, Muzeum Historii Katowic, ul. Ks. J. Szafranka 9 

Fine Art Photography — vernissage, KNST Marchołt, ul. Warszawska 37 
Planet Y, Burza Mózgów — concert, Drzwi Zwane Koniem, ul. Warszawska 37

25 May 2017 — Thursday, day 2 
Andrzej Dudek-Dürer — A plein-air event as a form of meeting and creative artistic inspiration — At a Place and Time… I–V 

Janusz Musiał — Lexicon of Photography – film documentary and video recording as a portrait of an artist
Jerzy Piątek — Don’t forget Gutenberg… on the need for printed publications 

Andrzej Koniakowski — Specific Nature of Silesian Landscape
Zbigniew Sawicz, Andrzej Koniakowski, Józef Ligęza, Stanisław Michalski — Photographic Association of Katowice 

Józef Ligęza — Alfred Ligocki – art photographers’ friend in Katowice  
Małgorzata Malinowska-Klimek — Polish art photographers, ZPAF members, in the exhibition practice 

of Extravagance Gallery in Sosnowiec Art Centre – Sielec Castle  
Arkadiusz Gola — Revolution time. Press photography in Silesia from 1989 to the present day 

Sławomir Jodłowski — CYBERFOTO – International Contest of Digital Photocreation 
 

Plein-air event — Katowice-Szopienice, Walcownia, ul.11 Listopada; Katowice-Nikiszowiec

26 May 2017 — Friday, day 3 
 Plein-air event — Zabrze – Łaźnia Łańcuszkowa, ul. Wolności 408; Zabrze – Kopalnia Guido, ul. 3 Maja 93

Organizers: Krzysztof Kieślowski Faculty of Radio and Television
University of Silesia in Katowice

Association of Polish Art Photographers, Lower Silesian Division

Honourable Council of the Congress: Head of Faculty of Radio and Television –  Prof. Krystyna Doktorowicz, Ph.D., President of Association 
of Polish Art Photographers, Lower Silesian Division – Andrzej Rutyna – art photographer

 
Conceptual Board / Artistic directors of the congress and plain-air event: Janusz Musiał, Ph.D. – art photographer, ZPAF member,  

Andrzej Dudek-Dürer – art photographer, visual artist, member of ZPAF and ZPAP
 

Organization and production of the congress and plein-air event: Józef Ligęza – art photographer, ZPAF member 
Stanisław Michalski – art photographer, ZPAF member 

Maciej Stobierski – art photographer, ZPAF member



INDYWIDUALNOŚĆ i GLOBALIZACJA  

Ewa Andrzejewska
Stefan Arczyński
Jan Bortkiewicz

Czesław Chwiszczuk
Zdzisław Dados

Sławoj Dubiel
Andrzej Dudek-Dürer

Alek Figura
Tomasz Fronckiewicz

Barbara Górniak
Zenon Harasym

Muzeum Współczesne Wrocław, Wrocław, pl. Strzegomski 2a, 17.02–8.05.2017 r. 
CINiBA, Katowice, ul. Bankowa 11a, 24.05–22.06.2017 r.

Roman Hlawacz
Daria Ilow

Paweł Janczaruk
Tomasz Jodłowski

Katarzyna Karczmarz
Piotr Komorowski

Ryszard Kopczyński
Krzysztof Kowalski

Krzysztof Kuczyński
Stanisław Kulawiak

Natalia Lach-Lachowicz

Wernisaż wystawy OD ZPAF Globalizacja i indywidualność, CINiBA, Katowice, 24.05.2017 r., fot. 2 x Michał Pietrzak (str. 94, 95)

Globalizacja i indywidualność
Wystawa Okręgu Dolnośląskiego Związku Polskich Artystów Fotografików

Andrzej Dudek-Dürer — kurator 

Globalization and individuality
The Exhibition of Lower Silesian Division

of Association of Polish Art Photographers

Jacek Lalak
Magdalena Lasota

Adam Lesisz
Jarosław Majcher
Ewa Martyniszyn
Marek Maruszak

Stanisław Michalski
Tomasz Mielech

Janusz Moniatowicz
Janusz Musiał

Piotr Maciej Nowak

Mateusz Palka
Michał Pietrzak

Przemysław Piwowar
Wacław Ropiecki

Andrzej Rutyna
Krzysztof Saj
Dorota Sitnik

Paweł Sokołowski
Maciej Stawiński
Grzegorz Sawa-

Borysławski

94

Maciej Stobierski
Alina Ścibor

Rafał Warzecha
Ryszard Wełnowski
Marek Wesołowski

Iwona Wojtycza-
Fronckiewicz

Ryszard Antoni Wójcik
Jerzy Wiklendt

Wojciech Zawadzki
Waldemar Zieliński
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GLOBALIZACJA I INDYWIDUALNOŚĆ

Fotografia jest jedną z dziedzin sztuki, która w najbardziej wyrazisty
sposób podlegała procesom globalizacji. Z racji przynależności do 
świata techniki poddawała się przeobrażeniom, przekształceniom 
technologicznym, które były w ciągu historii i są do dziś wspólne dla 
wszystkich użytkowników. Współczesna fotografia cyfrowa, jak żadna
inna w obszarze sztuki, mogłaby być symbolem globalizacji poprzez 
jednakowe dla ogółu użytkowników możliwości technologiczne. Fo-
tografowie często używają tych samych programów komputerowych 
do obróbki zdjęć, przez co poddają je procesowi ujednolicania i po-
zbawiają indywidualnego stylu. Nowoczesna fotografia jest zarówno
medium, jak i narzędziem. Jest przedłużeniem indywidualnego „ja” 
twórcy, a podłączony do sieci aparat cyfrowy zostaje włączony w glo-
balną sieć zależności. To, co dotąd było indywidualne, zaczyna przeni-
kać na zewnątrz i staje się udziałem wszystkich odbiorców sieci. Stąd 
pytanie, które jest mottem wystawy z okazji 70-lecia istnienia ZPAF na 
Dolnym Śląsku: Na ile istnieje jeszcze indywidualizm w świecie globa-
lizacji kultury i co wynika z procesów rozwoju cywilizacji kulturowej?

Wśród twórczych postaw artystów fotografii wybranych do tej
prezentacji wyczuwa się na pewno sporo lęku przed globalizacją, 
masowością, nadmiarem bodźców i szybkością przepływu informacji, 
których nie sposób przyswoić. Kiedy każdy człowiek zostaje przypisa-
ny do jakiejś sieci, bazy danych i nie da się przed tym obronić. W masie 
coraz bardziej do siebie podobnych jednostek staje się biernym kon-
sumentem nowej rzeczywistości technologicznej. Odbiór nadmiaru 
negatywnych emocji przekazywanych przez wszędzie narzucające 
się media również generuje stres i przeciążenie odpowiedzialnością 
za losy całego świata. Jeśli artysta jest osobowością silną i twórczą, 
z trudem próbuje ocalić resztki indywidualności. Globalizacja osłabia 
jego wyjątkowość, co prowadzi do zagubienia, poczucia bezradności 
i tęsknoty za naturą i kulturą ocaloną przed cywilizacyjnym rozpędem, 
którego nie sposób już pojąć. 

Jak zauważają twórcy zaproszeni do wystawy, niektórym jed-
nostkom globalizacja nie przeszkadza, chętnie poddają się unifikacji
stylu, standaryzacji ubioru, uczesania, przez co wpisują się w środowi-
sko kultury masowej, najczęściej młodzieżowej. Ujednolicenie w krę-
gach zajmujących się modą doprowadza jednak do zaskakujących, 
a jednak częstych już w tym świecie „gier” polegających na np. za-
stępowaniu sklepowych manekinów żywymi modelkami. Człowiek 
przestaje być wówczas jednostką indywidualną. Staje się towarem, 
nośnikiem określonych treści konsumpcyjnych. Te aspekty problemu 
również podejmują artyści ZPAF-u uczestniczący w tej prezentacji.

Niektórzy twórcy zauważają w procesie globalizacji pewien 
wątek optymistyczny: powszechność mediów łączy ludzi jak nigdy 
dotąd w historii. Przestaje istnieć problem dystansu, czasu, miejsca. 
Kodem porozumienia bywają filmy, obrazy i fotografie.

Inni twórcy natomiast odwrotnie: pokazują nam zagrożenie 
płynące z masowej fascynacji ideą smartfonów; narzędzie służące 
pierwotnie jako komunikator staje się symbolem izolacji jednostki i nie-
możności porozumienia. Żyjący pozornie obok siebie są wyłączeni 
z kontaktów osobistych opierających się na emocjach, a podłączeni 
do globalnych sieci, których kontaktów i wpływu na jednostkę nie 
sposób jeszcze przewidzieć. (…)

Globalizacja mimo długiej historii jest dziś faktem, któremu nie 
sposób zaprzeczyć. Jest procesem i jako taka jest nieodwracalna. 
Spowodowała integrację cywilizacyjną, gospodarczą i kulturową. 
Sprawiła, że terytorialne granice przestały mieć znaczenie. W Europie 
doprowadziła do powstania wielowymiarowego fenomenu o mię-
dzykulturowej wymianie — bez granic, podziałów, ograniczeń naro-
dowych, kulturowych i w wielu przypadkach walutowych. 

GLOBALIZATION AND INDIVIDUALITY

Photography is one of those realms of art which was affected by
the globalization processes the most distinctively. Belonging to the 
world of technology, it was subjected to technical transformations 
that were in the past and are now common for all users. The con-
temporary digital photography, like no other form of art, could be 
the symbol of globalization, with its technical capabilities that are the 
same for all users. Photographers frequently utilize the same compu-
ter programmes to edit their photographs, thus risking the process of 
making their pictures uniform and devoid of individual style. The con-
temporary photography is both a medium and a tool. It is an exten-
sion of the creator’s individual “self” and a digital camera connected 
to the Web becomes incorporated into a global network of interrela-
tions. What used to be individual starts to go outside and is shared by 
all Web users; hence the question that is the motto of the exhibition 
commemorating the 70th anniversary of the Association of Polish Art 
Photographers (ZPAF) in Lower Silesia: To what degree is individual-
ism still present in the world of globalized culture and what are the 
products of the processes of development of cultural civilization?

The creative attitudes adopted by the artists whose photographs 
have been selected for this presentation definitely show a lot of fear
of globalization, mass culture, excess of stimuli and the extreme 
speed of transfer of unabsorbable information, when everybody be-
comes assigned to a certain network or data base and is unable to 
defend themselves against it. In a mass of entities that are becoming 
more and more similar to one another, the human being becomes 
a passive consumer of the new technological reality. The excessive 
amount of negative emotions reported by the omnipresent media 
causes stress and a burdening sense of responsibility for the fate of 
the entire world. If an artist is a strong and creative personality, he or 
she struggles to salvage the last shreds of individuality. Globalisation 
undermines the artist’s uniqueness, which leads to a feeling of being 
lost and helpless and to yearning for nature and culture of those that 
survived the incomprehensible rush of the civilization.

The artists invited to participate in the exhibition point out 
that certain people don’t mind globalization, they willingly submit 
themselves to the uniformity of style, standardization of clothing or 
hairstyle, thus becoming part of the mass culture, usually the youth 
culture. However, in circles dealing with fashion, uniformity leads to 
surprising, yet frequent in this world, “games” that consist in replac-
ing shop mannequins with live models. Then, the human being is no 
longer an individual and becomes a carrier of specific consumeristic
content. These aspects of the problem are also addressed by ZPAF 
photographers taking part in the exhibition.

Some artists notice an optimistic thing in the globalization proc-
ess: the universality of the media connects people on an unprece-
dented scale. The problem of distance, time or place disappears. The 
codes of communication are films and pictures.

Other artists take the opposite direction: they show us some 
hazards of the mass fascination with the idea of smartphones; a tool 
designed to enable contact with people becomes a symbol of isola-
tion and inability to communicate. People living close to one another 
are cut off from personal and emotional contacts and connected to
global networks that have an unforeseeable impact on the human 
being. (…)

Despite its long history, globalization is a fact that cannot be 
denied. It is a process and as such it is irrevocable. It caused a civi-
lizational, economic and cultural integration. In Europe it triggered 
a multidimensional phenomenon of intercultural exchange — with-
out borders, divisions, national, cultural or, in many cases, currency-
related restrictions. 

Wernisaż wystawy OD ZPAF Globalizacja i indywidualność, Muzeum Współczesne Wrocław, 17.02.2017 r., fot. 2 x Przemysław Piwowar
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Globalizacja — która z idei samej polega na ciągłym kontakcie z in-
nymi — spowodowała przenikanie się kultur odległych geograficznie,
ponieważ nie ma dla tego procesu dystansu czasu ani miejsca. Życie 
w cywilizacji mediów zmienia społeczeństwa i odmienia świat. W glo-
balnej wiosce wyrażanie własnej indywidualności odbywa się przede 
wszystkim poprzez kulturę. Jednakże odrębności kulturowe zaakcep-
towane przez ogół zostaną prawdopodobnie wchłonięte, przyjęte 
przez kulturę globalną. Tożsamość narodowa ustępuje identyfikacji
ze społeczeństwem globalnym. Pozornie wydaje się, że mamy wybór 
wśród wielości propozycji całego świata. Z czasem konstatujemy jed-
nak, że wyboru właściwie nie będzie, że przypadnie nam w udziale to, 
co nie przepadnie w ogólnej unifikacji.

Oczywiście zagrożone są przez procesy globalizacji kultury 
rdzenne, plemienne. Jednakże o zagrożeniu tych kultur mówimy z per-
spektywy wygodnych konsumentów cywilizacji, a też i wydaje się już 
niemożliwa izolacja, która procesy globalizacji mogłaby spowolnić, 
a nawet zatrzymać. Znane są zagrożenia, jakie niesie nieuchronny 
proces rozwoju cywilizacji oprócz oczywiście zanikania kultur na-
rodowych i indywidualności: bezsilność i bezradność pojedyncze-
go człowieka, jego zagubienie, niemożność zrozumienia prawideł 
wszechświata oraz dewastacja środowiska, globalny terroryzm czy 
cyberprzestępstwa. Jednak pokus globalizacji jest tyle, że mało kto na 
izolację przed globalizacją się decyduje. 

Trudno jest także uciec od globalizacyjnego postępu w związku 
z tym, że kula ziemska dawno już opleciona została w całości syste-
mem kabli, które dziś właściwie również nie są już niezbędne z racji 
połączeń bezprzewodowych, łączących wszystko i wszystkich nieza-
leżnie już od ich woli. Izolacja także może powodować odosobnienie, 
wykluczenie ze społeczeństwa globalnej wioski, a dla rozwoju sztuki 
proces globalizacji i kontakt z innymi kulturami był pozytywny i czę-
sto przestawiał rozwój sztuki na inne tory. Dla współczesnego artysty 
procesy globalizacyjne mają duże znaczenie z racji możliwości no-
wych mediów: każdy może dziś świadomie uczestniczyć w świecie 
sztuki, zaprezentować swoje najnowsze dzieło, zostać wysłuchany czy 
odczytany na drugim końcu globu. Dzięki współczesnym mediom 
każda indywidualność ma możliwość kreowania nowej rzeczywisto-
ści mediów i zmieniania jej. Każdy może mieć poczucie, że wpływa 
na losy świata. Może jest to złudzenie, ale nigdy w historii nie istniały 
możliwości tak szybkiego przepływu myśli, odbioru muzyki i sztuki 
w każdym miejscu ziemi. Z racji tego, że globalizacja jest procesem, 
którego nie sposób zatrzymać, nieuchronne jest także przeobrażenie 
w zakresie kultury w nową cywilizację globalną, w której współkreują 
ją indywidualne jednostki wychowane już na kulturze poddanej nur-
towi globalizacji. Tworzą się więzy niemożliwe do tej pory, kulturowe 
związki ludzi z odległych sobie miejsc. Osobowości cyfrowo kreatyw-
ne świetnie radzą sobie w świecie kulturowej globalizacji. Jesteśmy 
świadkami powstawania cyfrowych nomadów, którzy w każdym za-
kątku znajdują dla siebie miejsce i pracę, tworząc sztukę.

Idea wieży Babel, w której ludzkość nie potrafi się z sobą porozu-
mieć, została dzięki procesowi globalizacji przezwyciężona. Dziś języ-
kiem otwierającym wszystkie drzwi w globalnej wiosce jest angielski, 
a bardzo wielu mieszkańców globalnej wioski może nawiązać z sobą 
kontakt. Spełniło się jedno z większych marzeń ludzkości o przekro-
czeniu barier komunikacji językowej. W każdym miejscu na ziemi mo-
żemy znaleźć przestrzeń dla siebie.

Globalizacja w świecie kultury to już fakt. Podlegamy jej, prze-
obrażamy się; globalizacja zmienia świat, wpływa na każdego z nas, 
na artystów i sztukę. Niezmiernie ciekawe jest, jakie będą wymierne 
efekty artystyczne tego procesu. 

Joanna Mielech

Globalization — the very concept of which consists in constant con-
tact with other people — caused a merger of geographically remote 
cultures, because this process knows no distance of time or place. 
Life in the media civilization changes societies and the world. In the 
global village, expression of your own individuality takes place mostly 
through culture. However, cultural diversities accepted by the gen-
eral public will probably be absorbed, accepted by the global cul-
ture. National identity yields to identification with the global society.
Apparently, it seems that we have a choice between a great variety 
of proposals from the entire world. With time, however, we find that
there will actually be no choice, that we will be given something that 
does not get lost in the global standardization. 

Obviously, globalization poses a threat to native, tribal cultures 
but we talk about their being at risk from the perspective of comfort-
loving consumers of civilization. In addition, isolation that could slow 
down or stop the globalization processes seems no longer possible. 
We know the threats that accompany the inevitable growth of civi-
lization, obviously apart from the extinction of national cultures and 
individuality: powerlessness and helplessness of an individual, his/her 
feeling of being lost, inability to comprehend the rules of the world 
as well as devastation of the environment, global terrorism or cyber-
crime. However, there are so many temptations of globalization that 
hardly anyone chooses isolation from this process.

It is also hard to escape from the global progress due to the 
fact that the entire globe has already been covered with a system of 
cables, which, in fact, today are no longer necessary because of the 
wireless technology connecting everything and everyone, whether 
they want it or not. Isolation may also cause exclusion from the global 
village community since the globalization process and contact with 
other cultures proved beneficial to the development of art and fre-
quently helped art to reach a new level. For the contemporary artist, 
globalization processes play a vital role because of the functionalities 
offered by the new media: everyone can consciously participate in
the world of art, present their own work, be listened or read on the 
other end of the globe. Thanks to the contemporary media, every in-
dividual is able to create a new reality of the media and to change 
this reality. Everyone can get a feeling that they have an influence
on the world. It seems that never before in history has it been pos-
sible to communicate your thoughts or contemplate music and art in 
every corner of the world. Globalization seems unstoppable but what 
is also inevitable is a transformation of culture into a new global civi-
lization, co-created by individuals born and raised in an already glo-
balized world. We can observe emergence of new bonds that were 
previously impossible: cultural ties between people from remotely lo-
cated places. Digitally creative personalities do very well in the world 
of cultural globalization. We witness the birth of digital nomads, who 
will make themselves at home in any corner of the world, finding a job 
as creators of art.

The concept of the Tower of Babel, where people cannot com-
municate with one another, has been shattered thanks to globaliza-
tion. Today, the English language opens all doors in the global village 
and its inhabitants keep in touch with one another on a regular basis. 
One of the humankind’s greatest dreams of removing the barriers of 
communication has come true. You can find a place for yourself any-
where in the world. 

Globalization in the world of culture has become a fact. We are 
affected by it and we change; globalization transforms the world, has
impact on every person, every artist and art in general. I am very keen 
to see some more artistic results of this process.

Joanna Mielech

Wernisaż wystawy OD ZPAF Globalizacja i indywidualność, CINiBA, Katowice, 24.05.2017 r. 
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Muzeum Historii Katowic, Katowice, ul. Ks. Szafranka 9, 24.05–30.06.2017 r.

Wernisaż wystawy Światło, Katowice, 24.05.2017 r., fot. Anna Wołoch (str. 101)

Światło
Oddział Górnośląski OD ZPAF, Janusz Musiał — kurator 

Paweł Janczaruk
Tomasz Jodłowski 

Józef Ligęza 
Stanisław Michalski 

Janusz Musiał 
Maciej Stobierski
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Wernisaż wystawy Światło, od lewej: Paweł Janczaruk, Stanisław Michalski, Janusz Musiał, Maciej Stobierski, Katowice, 24.05.2017 r., 
fot. Andrzej Płochocki

Light               
Upper Silesian Section of Lower Silesian Division

of Association of Polish Art Photographers
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„Zdaje się, że po łacinie „fotografia” nazywa się: „imago lucis opera expres-
sa”, to znaczy obraz wywołany, wyjęty, wyrażony, wyciśnięty (jak sok z cy-
tryny) przez działanie światła”. 

Roland Barthes

„Dosłownie rzecz biorąc zdjęcie jest emanacją przedmiotu odniesie-
nia. Od rzeczywistego ciała, które tu było, pobiegły promienie, które doty-
kają mnie – mnie, który tu jestem. (...) Tak jakby coś w rodzaju pępowiny 
łączyło ciało fotograficznej rzeczy z moim spojrzeniem. Światło, chociaż
niedotykalne, jest tutaj środowiskiem cielesnym, skórą, którą dzielę się z 
tym lub z tą, która była fotografowana”.

Roland Barthes

„Fotografia to skamieniałe światło”.
W.J.T. Mitchell

Światło, które Platon nazwał drugim ogniem, jest warunkiem ko-
niecznym, aby dana rzecz była widzialna. Ujawnia i odsłania kształty 
oraz formy obserwowanego świata, które stają się widzialne dla na-
szego zmysłu wzroku. Stanowi budulec świata rzeczy i zjawisk, które 
stają się dzięki niemu dostrzegalne. 

Pierwsze trwałe medium i pismo światła to fotografia, która po-
zwala zarejestrować wybraną scenę, pochwycić i wyrwać ją z nurtu 
rzeki życia. Światło ukazuje otaczający świat, przyczynia się do po-
wstawania obrazów technicznych za sprawą mediów mechaniczno-
-optycznej rejestracji. 

„Obraz świetlny — cóż za cudowna myśl. Bóg rzekł: Niech stanie się 
światło, i stało się światło. Człowiek rzekł: Służ mi, o światło, i światło mu 
służyło”.

J. Weil

Janusz Musiał, kurator, maj 2017

ŚWIATŁO LIGHT

Paweł Janczaruk

Tomasz Jodłowski

Józef Ligęza

Stanisław Michalski

Maciej Stobierski Janusz Musiał 

102

“Apparently the Latin term for “photography” is “imago lucis opera ex-
pressa,” which means “a picture developed, taken out, expressed, squeezed 
(like lemon juice) through the operation of light.”

Roland Barthes

“Literally speaking, a photograph is an emanation of the object of 
reference. Rays that are touching me, a person being here, ran from a real 
entity that was here. (…) As if a kind of umbilical cord connected the body 
of the photographic object with my glance. Light, though untouchable, 
is a bodily environment here, a skin that I share with the one that was 
photographed.”

Roland Barthes

“Photography is petrified light.”
W.J.T. Mitchell

Light, called the second fire by Plato, is a precondition for a thing
to be seen. Light reveals and uncovers shapes and forms of the world 
being observed, allowing them to be visible for our sense of vision. 
It is a building material for things and phenomena, which become 
perceivable thanks to light.

The first permanent medium and the writing of light is photog-
raphy, which enables you to record a selected scene, capture it and 
pull it out of the river of life. Light uncovers the surrounding world, 
contributing to the creation of technical pictures by means of opto-
mechanical recording.

“Luminous picture — what a fantastic idea. God said: Let there be 
light and there was light. The man said: Light, serve me. And light served 
him.”

J. Weil

Janusz Musiał, curator, May 2017
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Andrzej Koniakowski AK 2, (str. 105)

Dźwięk i fotografia
Oddział Górnośląski OD ZPAF, Janusz Musiał — kurator 

Paweł Janczaruk
Tomasz Jodłowski

Andrzej Koniakowski 
Józef Ligęza 

Stanisław Michalski 
Janusz Musiał 

Maciej Stobierski
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Tomasz Jodłowski Sound of Silesia_006

Sound and Photography           
Upper Silesian Section of Lower Silesian Division

of Association of Polish Art Photographers
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„W dawnych czasach życie było ciszą. W XIX wieku wraz z wynalezieniem 
maszyn, narodził się Hałas”.

Luigi Russolo

„Lęk przed ciszą nie jest niczym nowym. Cisza spowija ciemny świat 
śmierci. Bywa, że cisza przepastnego wszechświata wisi nad nami, ogar-
niając nas. Istnieje głęboka cisza narodzin, spokojna cisza, gdy śmierć 
zabiera nas z powrotem. Czyż sztuka nie była buntem istoty ludzkiej prze-
ciwko ciszy? Poezja i muzyka powstały, gdy człowiek po raz pierwszy wy-
dał z siebie dźwięk, opierając się ciszy”.

Toru Takemitsu

Dźwięk towarzyszy nam niemal w każdym momencie naszego 
życia. Otaczają nas dźwięki cywilizacji oraz dźwięki świata natury. Je-
steśmy na nie skazani, czasem sięgamy po określony rodzaj muzyki 
w sposób świadomy. Pejzaż dźwiękowy stanowi tło wielu naszych do-
świadczeń i sposób spędzania czasu. Wypełnia ludzkie życie w czasie 
pracy, zabawy, rozrywki, rytuałów i obrzędów, spełnia rozmaite funk-
cje w życiu człowieka i wpływa na stan psychiki słuchacza. Muzyka 
jest jednym z przejawów kultury, który zajmuje się organizowaniem 
struktur dźwiękowych, fal akustycznych o określonej częstotliwości 
oraz amplitudzie w funkcji czasu. Jest przekazem o abstrakcyjnym 
wymiarze, który jest kształtowany w oparciu o dźwięki tworzone za 
pomocą różnych instrumentów oraz głos. 

Medium fotografii może odnosić się do powyższych zagadnień
na wiele sposobów. Fotografia w kontekście uniwersum dźwięku
może powstawać z inspiracji jego doświadczaniem, proces recep-
cji może wyzwalać określone wizualne skojarzenia. Poprzez doko-
nywanie wyboru i zapis określonego czasu, miejsca, zdarzenia oraz 
działania o charakterze kreacyjnym intermedialny dialog medium 
fotografii z dźwiękiem może przebiegać, istnieć i występować na 
poniższych płaszczyznach:

• fotografia dokumentalna instrumentów oraz urządzeń związa-
nych z tworzeniem muzyki;

• fotoreportaż z koncertu, sesji nagraniowej;
• fotografia portretowa muzyków;
• materiały promocyjne z wykorzystaniem fotografii — projekt

okładki, plakatu;
• fotografia kreacyjna — zastosowanie twórczych środków fotogra-

ficznego wyrazu w celu wykonania dzieła inspirowanego muzy-
ką — poszukiwanie wizualnych ekwiwalentów dźwięków;

• montaż fotografii w funkcji czasu (diaporama, slajdshow, animacja,
fotocast, film) — badanie wzajemnych relacji obrazu i dźwięku.

Janusz Musiał, kurator, maj 2017

DŹWIĘK I FOTOGRAFIA

Paweł Janczaruk

Józef Ligęza

Maciej Stobierski

Stanisław Michalski Janusz Musiał
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SOUND AND PHOTOGRAPHY           

“In the past, life was silence. The 19th century, with the invention of ma-
chines, gave birth to Noise”.

Luigi Russolo

“The fear of silence is nothing new. Silence envelops the dark world 
of death. Sometimes the silence of the vast universe hangs above us, en-
gulfing us. There is a deep silence of birth, a peaceful silence when death
takes us away. Wasn’t art a human being’s rebellion against silence? Po-
etry and music were created when a human being made the first sound,
emerging from silence.”

Toru Takemitsu

Sound accompanies us in almost every moment of our lives. 
We are surrounded by sounds of the civilization and sounds of the 
world of nature. We are condemned to them, sometimes we reach 
for a specific type of music in a conscious way. The sonic landscape
is a background of a lot of our experiences and a way to spend time. 
Sounds fill our lives during work, play, entertainment, rituals and cer-
emonies, performing various functions in our lives and affecting the
listener’s state of mind. Music is a manifestation of culture that organ-
izes sonic structures, acoustic waves with a specific frequency and
amplitude in a function of time. Music is a message with abstract di-
mensions, based on sounds created by means of various instruments 
and voices.

Photography may refer to the above-mentioned issues in many 
ways. Photography in the context of the universe of sound may be 
inspired by sounds and the process of reception may trigger specific
visual associations. By making a choice and by recording a specific
time, place, event and action of a creative nature, the dialogue be-
tween photography and sound may take place, exist and occur on 
the following levels:

• documentary-oriented photographs of instruments and devices 
connected with the creation of music;

• a picture story on a concert or recording session;
• portrait photographs of musicians;
• advertising materials with the use of photographs — cover de-

sign, poster design;
• creative photography — the use of creative means of photo-

graphic expression in order to make a piece of art inspired by 
music — a search for visual equivalents of sounds;

• photographs edited in the function of time (diaporama, slide-
show, animation, photocast, film) — exploration of mutual re-
lations between picture and sound.

Janusz Musiał, curator, May 2017
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Fotografika
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Wernisaż wystawy Fotografika, Katowice, 24.05.2017 r., fot. Wacław Ropiecki

Anna Lorenc 
Józef Ligęza

Ewa Martyniszyn
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Adam Sikora 
Maciej Stobierski 

Iwona Wojtycza-Fronckiewicz 
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(str. 109) 
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„Przyszedł czas, by i w fotografii polskiej nastąpiło pojęciowe rozróżnienie
rzemieślnika i artysty. Nie dlatego, by pomniejszać czy dyskwalifikować
rzetelną i fachową pracę rzemieślnika. Po to, ażeby ustalić gatunkową 
i hierarchiczną odmienność artysty-fotografa i rehabilitować jego sztukę, 
zagubioną dotąd, jak ziarnko piasku, w morzu rękodzielnictwa zarobko-
wego lub snobistycznych zabawek”.

Jan Bułhak, Fotografika

Pojęcie fotografika zostało użyte po raz pierwszy przez Jana 
Bułhaka w 1927 roku w tekście Emancypacja fotografii artystycznej
w Polsce. W chwili powstania termin (będący syntezą fotografii i grafi-
ki) definiował działalność fotografów, którzy traktowali fotografię jako
środek artystycznej wypowiedzi i aspirowali do świata sztuki. Czynili 
starania o uznanie medium fotografii jako autonomicznej dyscypliny
artystycznej na równi z malarstwem czy rzeźbą. Fotografik to fotograf-
-artysta, który poprzez stosowanie określonego rodzaju technik (np. 
szlachetne czy tonorozdzielcze) nadawał obrazowi szczególne walo-
ry estetyczne i w ten sposób swoje działania lokował bliżej malarstwa 
czy grafiki. Przeciwny biegun stanowił fotograf-rzemieślnik, zajmujący
się wyłącznie fotografią, która pełniła funkcje użytkowe.

W drugiej dekadzie XXI wieku, w dobie mediów cyfrowej rejestra-
cji i postprodukcji, pojęcie fotografiki często jest utożsamiane z umie-
jętnościami modyfikacji i transformacji obrazu na etapie postprodukcji. 
Współcześnie coraz częściej fotograf lub grafik posługujący się cyfro-
wym instrumentarium jest twórcą wizualnych przestrzeni. Istota jego 
działań tkwi w próbie indywidualnego spojrzenia na świat w poszuki-
waniu nowych sposobów wyrazu, które są zagnieżdżone na pozio-
mie oprogramowania. Na skutek procesów edycji ulega rozmyciu i za-
tarciu pierwotny sens i znaczenie pojęcia. W wyniku tego pierwotna 
fotografia staje się grafiką, a grafika komputerowa przyjmuje postać
obrazów cyfrowych łudząco podobnych do fotografii (fotorealistycz-
na grafika komputerowa).

Kolejna odsłona projektu realizowanego przez kolektyw Kopal-
nia Obrazu podejmuje próbę wizualizacji pojęcia jakim jest fotogra-
fika. Autorzy zainspirowani tematem w swoich pracach podejmują
rozmaite tropy. Proponują obrazy natury dokumentalnej oraz obrazy 
będące efektem kreacji. Stosują rozmaite techniki i procedury postę-
powania. Powstają wizualne prace otwarte na intermedialny dialog 
fotografii z estetyką, historią, technologią, narzędziami i procedurami
postępowania, które przynależą do innych mediów. Można określić 
ten stan jako fotografia między mediami, czy obrazowanie natury hy-
brydowej. 

Janusz Musiał, kurator, maj 2017
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FINE ART PHOTOGRAPHY

“Time has come, also in the Polish photography, to make a distinction 
between an artisan and an artist. Not in order to belittle or disqualify the 
solid and professional work of an artisan but in order to define the stylistic
and hierarchical dissimilarity of an artist-photographer and to rehabili-
tate his/her art — lost like a grain of sand in the sea of gainful handicrafts 
or snobbish toys.”

Jan Bułhak, Fine Photography

The concept of fine art photography was first used by Jan
Bułhak in 1927 in a text entitled Emancipation of Artistic Photography 
in Poland. At that time the Polish term “fotografika” (being a combina-
tion of “fotografia” (photography) and “grafika” (graphics)) defined the
activity of photographers who treated photography as a medium of 
artistic expression and who aspired to the world of art. They made en-
deavours for photography to be recognised as an autonomous artis-
tic discipline, equal to painting or sculpture. A fine art photographer is
an artist photographer who — by using specific types of techniques
(e.g. noble or tonal separation techniques) — added special aesthetic 
values to the picture, thus bringing his/her work closer to painting 
or graphics. At the opposite pole was an artisan photographer deal-
ing exclusively with the kind of photography that performed practical 
functions.

In the 2010s, the times of digital recording and postproduc-
tion, the concept of fine art photography is frequently equated with
skills of modification and transformation of the picture at the stage of
postproduction. Nowadays, more and more often, a photographer or 
graphic designer using digital tools is a creator of visual spaces. The 
essence of such activity is an attempt to provide an individual look at 
the world in search of new ways of expression that are rooted in soft-
ware. As a result of editing processes, the original purpose and mean-
ing of the concept get blurred. In consequence, the original photog-
raphy becomes graphics and computer graphics assumes the form 
of digital pictures remarkably similar to photographs (photorealistic 
computer graphics). 

Another segment of the project carried out by the team Kopal-
nia Obrazu (A Mine of Picture) is an attempt to visualize the concept 
of fine art photography. Inspired by the topic, the authors pick up
various trails in their works. They present pictures of a documentary 
nature as well as images representing effects of creation. They use a va-
riety of techniques and procedures, producing visual works open to 
an intermedia dialogue that photography conducts with aesthetics, 
history, technology, tools and procedures belonging to other media. 
You could define this state of affairs as photography among media or
hybrid imaging.

Janusz Musiał, curator, May 2017
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Otaczający nas świat jest przepełniony ładnymi rzeczami, które schle-
biają masowym gustom. Celem kiczu jest imitacja, piękny efekt, or-
nament, fasada i pozór. Ładny efekt stworzony w ramach utartych, 
bezpiecznych szablonów i schematów. Kicz może być efektem spo-
tkania tandety z luksusem, bibelotu i dzieła sztuki. To estetyka „ładnego 
i łatwego”, która dla wielu jest sztuką szczęścia.

…
tandeta, bubel, grafomania
udawanie, przesada, namiastka
uosobienie złego gustu i smaku
przeciętność
kicz

Kolejna wystawa realizowana w ramach kolektywu artystyczne-
go Kopalnia Obrazu jest poświęcona fenomenowi zjawiska jakim jest 
kicz. Tym razem celowa strategia twórczej ekspresji (przekornej wypo-
wiedzi) jest inspirowana dialogiem z kiczem. 

Wystawa towarzyszy gólnopolskiej Konferencji Naukowej — 
Kicz w kulturach mediów, która odbyła się w Katowicach w dniach 
15–16.11.2017 roku.

Janusz Musiał, kurator, październik 2017
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KITSCH    

The world that surrounds us is filled with pretty things that pander
to popular taste. The purpose of kitsch is imitation, a beautiful effect,
ornamentation, façade and appearance. A pretty product made with 
the use of common, safe templates and patterns. Kitsch may be a result 
of a meeting of rubbish with luxury or a fusion of knick-knacks with 
a work of art. It is the aesthetics of “pretty and easy,” which — for many 
people — is the art of happiness.

…
junk, trash, nonsense
semblance, exaggeration, substitute
epitome of bad taste
mediocrity
kitsch

Another exhibition prepared by the artistic group called Kopalnia 
Obrazu (A Mine of Picture). This time we ere exploring the phenome-
non of kitsch. The deliberate strategy of creative expression (a perverse 
statement) is inspired by dialogue with kitsch.

The exhibition accompanies the All-Polish Academic Congress 
— Kitsch in Media Cultures, held in Katowice on 15 and 16 Nov. 2017.

Janusz Musiał, curator, October 2017
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