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Różnorodność…
Obecna edycja Cyberfoto sytuuje się w innej optyce wizualności niż miało to miejsce kilkanaście lat temu, na przełomie wieków.
Obecnie fotografia, przede wszystkim statyczny obraz cyfrowy, znalazła się w orbicie edukacji artystycznej i wystawiennictwa na całym
świecie, posiada także ugruntowaną pozycję w reklamie. Jest ważnym sposobem utrwalania życia rodzinnego, turyzmu, fantazji
erotycznych (internet). Stała się więc powszechnym notatnikiem, czy raczej bezwładnym atlasem (w znaczeniu Aby Warburga)
ponowoczesnego świata. Ale w ofensywie artystycznej są tzw. techniki fotografii alternatywnej, fotografia analogowa, w tym
otworkowa oraz malarstwo, które inkorporowało do swych działań zasady i możliwości fotografii. Po raz kolejny po swej śmierci
wkroczyło na scenę artystyczną i podjęło nowe poszukiwania. Zdigitalizowane archiwa fotograficzne są i będą nowym odczytywaniem
historii i tworzeniem nowego obrazu świata, w którym modernizm jest krytykowany albo przeciwnie chroniony. Krytyczne oko skupia
się na postulatach postkolonializmu będącego wyzwaniem do napisania nowej historii kultury i oczywiście fotografii.
Trzy pierwsze nagrody na Cyberfoto prezentują bardzo wysoki poziom artystyczny, pokazując różne strategie działania
montażu elektronicznego.

Czym jest uczestnictwo w kulturze?
I nagrodę otrzymała działająca w zakresie fotomontażu i malarstwa Paulina Stasik za pracę Kulturystki kultury. Artystka nie jest
fotografem lecz grafikiem, który świadomie korzysta z wiarygodności znaku fotograficznego i stosuje go bez realności
znaczeniowej, typowej dla fotografii dokumentalnej. Na jej prace pt. Vanity zwróciłem uwagę na ubiegłorocznym konkursie.
Nie chcę się zastanawiać czy Kulturystki kultury to montaż feministyczny, ponieważ nie czas ani miejsce na takie dywagacje.
Zwraca uwagę nietypowa kompozycja polegająca na podziale pracy na trzy pola obrazowe, jak to np. czynił w okresie
międzywojennym Kazimierz Podsadecki potrafiący w groteskowy, quasi surrealistyczny sposób krytykować m.in. gwiazdy
ówczesnego kina. W bardzo ciekawej pracy Stasik kobieta/y w przewrotny sposób stają się „męskim” Supermanem, na której/ych
ramionach znajdują się nagie, erotycznie interpretowane postacie kobiet, naśladujące pozę kulturysty/Supermana. Z lewej strony
montażu, na okręgu stoją postacie kobiet z jakiegoś konkursu piękności(?) tworząc formę słońca/kwiatu. Wewnątrz niego
umieszczono „gimnastykujące się” ramiona, sugerujące wysiłek. Poniżej opisanych scen znajduje się fryz nagich, w tanecznych pozach
figur ludzkich, jak z płaskorzeźby greckiej z okresu klasycznego. Wyjątkowo pojawiają się tu fragmenty postaci męskich. Niektóre z ciał
są geometryczne, zlewają się z tłem niwelując erotyzm i wprowadzając dynamizm w tej części kompozycji.
Wypada się zastanowić, czy skomplikowana ideowo i formalnie realizacja Stasik jest pro czy kontra konsumpcjonizmowi?
Raczej jest to ogólna, choć zaskakująca, diagnoza ogólnej sytuacji, w której odgrywanie roli i jednoczesne epatowanie, czy wręcz
narzucanie określonego stereotypu wiecznej młodości/piękności staje się obowiązującym kanonem pustej ideowo pop-kultury.
Dodać można – propagowanym bezkrytycznie przez mass-media.

Dokument fotograficzny, jako katastrofa?
Niezwykle ciekawe podważanie dokumentalnej funkcji fotografii nastąpiło w pracach Adama Markowskiego, który w trzech
wchodzących ze sobą w relacje cyklach pokazał możliwości dotyczące manipulowania zjawiskiem katastrofy lotniczej. Problem
ten, zapoczątkowany w 2010 roku jest wciąż aktualny z powodu niewyjaśnionych katastrof w Polsce, Malezji, na Ukrainie, w tym
zniknięcia wielkiego samolotu, co wydaje się nieprawdopodobne w drugim dziesięcioleciu XXI wieku.
Sugestywne „proste”, wręcz przypominające amatorskie zdjęcia m.in. z Warszawy (Pałac Kultury, Dworzec Centralny), jak też
z innych przestrzeni mniej identyfikowalnych, sugerują stan zagrożenia nie tylko wypadkami lotniczymi, ale też wojną. Na jednym ze
zdjęć widzimy jadące samochody z wyrzutniami rakiet, a praca przypomina fotografie robione z ukrycia tak, jak to czyniono np.
w stanie wojennym w Polsce. Aby osłabić realną wymowę militarną dwóch cykli, kolejny pt. Obiekty przypomina o lądowaniach
(awaryjnych) statków kosmicznych, jak z filmu Wojny gwiezdne. Wyraz tej serii jest bardziej ironiczny. Można odnieść wrażenie, że cała
fotografia dokumentalna i jej idee nie są montażem, ale aranżacją czy wręcz inscenizacją.

Artysta pokazał, że w wyrafinowany, a jednocześnie prosty sposób fotomontaż może oddziaływać bardzo skutecznie na
naszą wyobraźnię, a nawet przestrzegać przed nieszczęściem. Mały format zdjęć również kojarzy się z pracą „amatora”, ale jest to
także metoda na ukrycie łączenia zdjęć (tzw. szwów).

Polemika ze Zbigniewem Dłubakiem?
Trzecia nagroda przypadła Magdalenie Samborskiej za tryptyk odnoszący się do semiotycznego badania znakowania
w fotografii, jakie Dłubak przeprowadzał w związku z początkami konceptualizmu na początku 1970 roku. Ostatecznie na początku
lat 80. doprowadziło go to do stworzenia kolejnego cyklu pod nazwą Desymbolizacje, będącego badaniem znakowania bliskiego
dekonstrukcji Jacquesa Derridy.
Samborska w mailu do Sławomira Jodłowskiego ujawniła swój zamysł twórczy dotyczący tego cyklu1. Jest to bardzo istotne,
ponieważ autorka nie tylko polemizuje z Dłubakiem, ale pokazuje konsekwencje jego postawy w nowych liberalnych
i transgresyjnych czasach, kiedy płeć może być definiowana nawet w sposób kulturowy. Zapowiadały to już różnego typu operacje
chirurgiczne, jakie przeprowadzali na polu artystycznym Orlan i Stelarc, poruszając na nowo problem transkulturowego
i transgenicznego ciała. Zdecydowanie wolę od przywołanych artystów symulacyjne prace Samborskiej, które takie sytuacje tylko
projektują, nadając im dodatkowo znaczeń metaforycznych, kwestionujących przyzwyczajania obyczajowe i stereotypy widzenia.
Dodać trzeba, że są to nie tylko bardzo interesujące montaże, ale także mocno prowokujące, w charakterystyczny dla twórczości
postfeministycznej sposób.

W kierunku malarstwa, gra formą i fantasy
Do wyróżnień pretendowali też inni twórcy (m.in. Szymon Halter ze swymi nostalgicznymi pracami). Rzadko na Cyberfoto
pojawiają się dużoformatowe prace, jak Natalii Zakrockiej, będące portretem na wskroś malarskim, w którym trudno odczytać
psychologizm. Ważniejsze stały się rozwiązania kolorystyczne, w tym przecinające się niebieskie linie o znaczeniu abstrakcyjnym,
stanowiące konkurencję, ale i istotne uzupełnienie dla warstwy fotogenicznej.
W innym kierunku gry formą i porównania postaci człowieka z mocno zdeformowaną architekturą Częstochowy podążyła
Małgorzata Kozakowska. Warto zaznaczyć, że skorzystała, na zasadzie cytatu z wyróżnionych w 2013 roku na tym konkursie prac
swego syna – Jana Kozakowskiego. W takim postępowaniu nie ma nic negatywnego, a poza tym autorka uczyniła to z dużą kulturą
wizualną. Jej prace ukazują alienację i nieokreślone zagrożenie dla człowieka pozbawionego, poza jednym wizerunkiem, twarzy.
Zresztą, ta ostania realizacja z zamkniętymi oczami wydaje się najciekawsza z całej serii.
Ostatnie wyróżnienie przypadło niezwykle sprawnemu pod względem technologicznym artyście – Janowi Zychowi, który od
bardzo wielu lat jest uczestnikiem konkursu Cyberfoto. Sądzę, że w zakresie montażu wszelka materia ulega temu twórcy. Bardzo
łatwo ją zniewala, deformując i nadając własną kolorystkę, co bliskie jest estetyce filmowej stylu fantasy. Ale na szczęście
poszczególne kadry Zycha uzupełnione zostały fragmentami realności – portretem człowieka lub figurą zwierzęcia, co pozwala
pozostać nam jeszcze w resztach rzeczywistości. A realność, o czym nie trzeba przypominać, jest podstawą naszego bycia
i tworzonej sztuki.
Wspomnę także o ciekawych pracach zasłużonych już artystów dla rozwoju fotografii cyfrowej: Eugeniusza Nurzyńskiego
oraz Jacka Szczerbaniewicza, którzy od lat podążają własnymi ścieżkami.
Na koniec zwrócę jeszcze uwagę, że fotografowie powinni uważać, aby nie poddać się zupełnie twórczości abstrakcyjnej,
gdyż ta poza atrakcyjną materią niewiele mówi nam o świecie i jego problemach. A taka powinność dokumentowania świata wciąż
ciąży nad fotografią, choć na Cyberfoto znajdujemy się w nowym rodzaju kreacji sytuującym się między tradycją fotografii
analogowej (realność), grafiki odwołującej się do fotomontażu (łączenie form) a tradycją malarstwa (deformacja i kolor).
1

M. Samborska w mailu do S. Jodłowskiego [28.03.15] napisała: ”Tryptyk Płeć domniemana składa się z dwóch pojedynczych fotografii i jednego czteroelementowego
tableau. Praca ta jest nawiązaniem do Gestykulacji Zbigniewa Dłubaka. Podobnie jak u tego artysty fotografowanym obiektem jest nagi kobiecy tors i dłonie. Jednak
w przeciwieństwie do Dłubaka nie interesuje mnie badanie wizualnych systemów znakowych. Tematem mojego cyklu fotograficznego jest to, co właściwie dla tego
artysty było bez znaczenia: cielesność, płeć, jednostkowość. Osobno fotografowane torsy i dłonie zostały przeze mnie połączone dzięki komputerowemu programowi
graficznemu. Dłonie wtapiają się w łono sugerując fantasmagoryczną płeć, ani męską ani kobiecą. Gesty, w jakie układają się ręce to czytelne znaki pozwalające na
wieloznaczne interpretacje płci”.

Krzysztof Jurecki

Diversity…
The current edition of Cyberphoto places itself in a visually different viewpoint than several years ago, at the turn of the 20th and
the 21st centuries. Nowadays, photography, principally a static digital image, is to be found worldwide within the scope of artistic
education and exhibition. It also enjoys a strong position in advertising. It constitutes a very important way of recording family life,
tourism, erotic fantasies (the Internet). It has become a common diary, or rather Mnemosyne Atlas (the way Aby Warburg understood
it) of a post-modern world. But the artistic offensive disposes of the so-called alternative photography techniques, analogue
photography, including the pinhole camera, and painting, which has incorporated into its scope the rules and capabilities of
photography. Once again, after its death, photography walks on the artistic stage and resumes its quest. Digitalised photographic
archives are and shall constitute a new way of reading history and creating a new image of the world where modernism is criticized or
protected. The critical eye concentrates on the demands of post colonialism being a challenge to write a new history of culture and, of
course, photography.
The first three awards of Cyberphoto present a very high artistic level, and show different strategies of electronic montage.

What is participation in culture?
The first award went to Paulina Stasik whose activity encompasses photomontage and painting. She was awarded for her work
entitled Culture bodybuilders (Kulturystki kultury). The artist is not a photographer but a graphic artist who consciously makes use of
the credibility of a photographic sign and uses it without the purpose of reality typical of documentary photography. Her work
entitled Vanity drew my attention at the last year's competition.
I do not want to wonder if Culture bodybuilders is a feminist montage as there is no time and place for such digressions. There is an
eye-catching untypical composition consisting on dividing the whole work into three image fields, the way it was done in the
interwar period by Kazimierz Podsadecki who could, in a grotesque, semi-surreal way, criticize e.g. the cinema stars of that time. This
very interesting work by Stasik presents a woman/ women who, in a perverse way, become(s) “male” Superman on whose shoulders
one can discern naked, erotically interpreted female figures imitating the body builder's/ Superman's posture. The left side of the
montage displays female figures from a beauty contest (?) standing in a circle and taking a form of a flower/ the Sun. In this circle the
artist has put “exercising” arms, suggesting effort. Below the described scenes, there is a frieze of naked dancing human figures as if
from a classical Greek low relief. Exceptionally, one can also notice here male figures as well. Some bodies are geometrical, they merge
into the background, eliminating eroticism and introducing dynamics into that part of the composition.
One shall think if this ideologically and formally complicated work by Stasik is for or against consumerism. It is rather a general
though surprising diagnosis of a general situation in which playing a role and oozing or even forcing a given stereotype of eternal
youth/ beauty becomes an obligatory canon of ideologically empty pop-culture. The canon uncritically propagated by mass-media.

A photographic document as a catastrophe?
The documentary function of photography has been interestingly challenged in the works of Adam Markowski. In his three
intertwined cycles he showed how one can manipulate the phenomenon of a plane crash. This issue, having its origin in the year 2010,
is still widely discussed due to mysterious catastrophes in Poland, Malaysia, the Ukraine, including the disappearance of a gigantic
plane, which seems incredible in the second decade of the 21st century.
Evocative, “simple”, even resembling amateurish ones, photos of e.g. Warsaw (The Palace of Science and Culture, The Main
Railway Station) and other less known places suggest the state of threat, bringing to one's mind plane catastrophes and war. One
photo presents trucks with bomb launchers and the whole work resembles clandestine snapshots taken, for example, during martial
law in Poland. In order to weaken the military message of two cycles, the third one entitled Objects (Obiekty) reminds us of spaceship
emergency landings, like in Star Wars. This series is more ironic in its character. One can have an impression that the whole
documentary photography and its ideals are not a montage but a kind of composition or even staging.

The artist showed that montage can have an impact on our imagination in a sophisticated and, at the same time, simple way. It
can even warn us against danger. A small format of the pictures is also associated with “amateurish” work, but it is also a way to hide the
places where pictures join each other (the so-called seams).

A polemics with Zbigiew Dłubak?
The third award went to Magdalena Samborska for a triptych referring to the semiotic research on marking in photography
conducted by Dłubak at the beginning of 1970s, due to the beginnings of conceptualism. Finally, at the beginning of 1980s, it
provoked the creation of the next cycle entitled Desymbolisations (Desymbolizacje) constituting the research on marking, very close
to deconstruction of Jacques Derrida.
In her e-mail to Sławomir Jodłowski, Samborska revealed her artistic idea referring to this cycle1. It is crucial as the author does not
only polemicize with Dłubak, but also shows the consequences of his attitude in these new, liberal and transgressive times when sex
can be defined even as a cultural concept. They were announced by some artistic surgeries by Orlan and Stelarc, raising once again the
issue of a transcultural and transgressive body. I definitely prefer these simulative works by Samborska to these two artists' ideas.
Samborska's works only envisage such situations, giving to them a more metaphorical meaning, questioning social conventions and
a stereotypical way of seeing things. It should be added that these are not only very interesting examples of montage, but they are
also very provocative, in a characteristic post-feminist way.

Towards painting, playing with form and fantasy
Some other artists also waited to be noticed, among them Szymon Halter with his nostalgic works. Big format photos, like the
ones by Natalia Zakrocka, are seldom shown at Cyberphoto. These are entirely painterly portraits where psychologism is difficult to
find. Colour solutions become more important, including crossing blue lines with an abstract meaning, constituting competition but
also completing the photographic layer.
Małgorzata Kozakowska chose a different direction. She plays with form and compares a human figure with quite deformed
architecture of Częstochowa. It is worth emphasizing that she “quoted” the works of her son, Jan Kozakowski, distinguished at this
competition in 2013. There is nothing negative in such behaviour, especially that the author did it with impressive visual culture. Her
works show alienation and undefined danger to man devoid of, except one image, face. Besides, this last work with closed eyes seems
the most interesting one of the whole series.
The last distinction went to Jan Zych – an artist of exceptional technical skills. He has participated in Cyberphoto many times.
I think he can adapt any material for his montage. He deforms it easily, giving to it his own use of colours, which is close to film
aesthetics, to fantasy. Fortunately, particular photos by Zych were completed with pieces of reality – a portrait of a man or an animal
figure, which lets us stay in the remnants of reality. And reality, which is obvious, is the basis of our existence and artistic activity.
I shall also mention the works of distinguished artists in the field of digital photography: Eugeniusz Nurzyński and Jacek
Szczerbaniewicz who have followed their own paths for many years.
Finally, I shall say that photographers shall be careful not to give in entirely to an abstract artistic activity as, apart from its
attractive material, it does not tell us much about the world and its problems. And this responsibility to document world events still
rests with photography, though at Cyberphoto we witness a new type of creation placing itself between the tradition of analogue
photography (reality), graphics referring to montage (joining two forms) and the tradition of painting (deformation and colours).
1

In her e-mail to S. Jodłowski M. Samborska wrote [28.03.15]: ”The triptych Supposed Sex (Płeć domniemana) consists of two single photos and one four-piece
tableau. The work refers to Gesticulation (Gestykulacje) by Zbigniew Dłubak. Similarly to this artist, a naked female breast and hands constitute photographed
objects. However, contrary to Dłubak, I am not interested in examining visual marking systems. The theme of my photographic cycle is, what was actually
meaningless to this artist: corporality, sex, individuality. Separately photographed breasts and hands were joined by me with the help of a graphics computer
programme. The hands merge into the bosom suggesting a phantasmagoric sex, neither male nor female. Gestures made by the hands are legible marks leading to
ambiguous interpretations of sex.”

Częstochowa, 26.03.2015

Częstochowa, 26.03.2015

PROTOKÓŁ

PROTOCOL

z rozstrzygnięcia XVIII Międzynarodowego Konkursu Cyfrowej Fotokreacji
CYBERFOTO 2015

from conclusion of 18th International Contest in Digital Photocreation
CYBERFOTO 2015

W dniu 26.03.2015 w Regionalnym Ośrodku Kultury w Częstochowie odbyło się
posiedzenie Jury XVIII Międzynarodowego Konkursu Cyfrowej Fotokreacji
CYBERFOTO 2015.

On 26.03.2014 in the Regional Cultural Centre in Częstochowa, a Jury sitting of 18th
International Contest of Digital Photography 2015 took place.

Jury w składzie:
przewodniczący: Krzysztof Jurecki – krytyk i historyk fotografii,
członek honorowy ZPAF, wykładowca WSSiP w Łodzi
członkowie:
Jolanta Rycerska – art. fotografik, członek ZPAF,
Prezes Zarządu Głównego ZPAF
Krystyna Małgorzata Dołowska – artysta-fotografik,
członek zarządu Fotoklubu RP
Sławomir Jodłowski – artysta-fotografik, członek ZPAF,
Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie

Jury that included:
the leader: Krzysztof Jurecki, critic and historicist of photography,
honourable member of the Association of Polish Artists
Photographers (ZPAF), lecturer at School of Art and Design in Łódź
members: Jolanta Rycerska - artist photographer, member of ZPAF,
President of the Main Board of ZPAF
Krystyna Małgorzata Dołowska – artist photographer,
member of the Managing Board of RP Photoclub
Sławomir Jodłowski - artist photographer, member of ZPAF,
Regional Cultural Centre in Częstochowa

Na konkurs nadesłano 295 prac 54 autorów. Do wystawy zakwalifikowano 130
prac 48 autorów.

54 authors sent 295 works for the contest. Jury qualified 130 works of 48 for the
exhibition.

Jury postanowiło przyznać następujące nagrody :

Jury decided to award the following prizes:

I nagroda w wysokości 2500 zł dla Pauliny Stasik z Kańczugi za cykl prac
„Kulturystki kultury”, fundator nagrody - Prezydent Miasta Częstochowy

I prize - 2500 PLN for Paulina Stasik from Kańczuga for the cycle of works
entitled „Kulturystki kultury” (Culture bodybuilders), sponsor - President of
the city of Częstochowa

II nagroda w wysokości 1500 zł dla Adama Markowskiego z Częstochowy za
zestawy prac „Zagubione i znalezione”, „Obiekty”, „Nadeszło jutro”
III nagroda w wysokości 800 zł dla Magdaleny Samborskiej z Pabianic za
tryptyk „Płeć domniemana”

II prize - 1500 PLN for Adam Markowski from Częstochowa for a set
„Zagubione i znalezione”, (Lost-found), „Obiekty” (Objects), „Nadeszło
jutro” (Pictures from tomorrow)
III prize - 800 PLN for Magdalena Samborska from Pabianice for the cycle
of works entitled „Płeć domniemana” (Supposed sex )

Wyróżnienia w wysokości 400 zł otrzymali :
- Natalia Zakrocka z Warszawy, za prace „O”, „N”, „A”
- Małgorzata Kozakowska z Częstochowy, za cykl „Gra formy i czasu”
- Jan Zych z Krakowa za zestawy „Lot”, „Obiekt”, „Twierdza”, „Wieża Babel”

Distinctions to the amount of 400 PLN were obtained by:
- Natalia Zakrocka from Warsaw for a set „O”, „N”, „A”
- Małgorzata Kozakowska from Częstochowa, for a work entitled „Gra i forma
czasu” (Game form and times)
- Jak Zych from Krakow, for cycles entitled „Lot”, „Obiekt”, „Twierdza”, „Wieża
Babel” (The flight, The object, The fortress, Tower of Babel)

Podpisy Jury / Signatures of the Jury:
1.

3.

2.

4.

I NAGRODA 1st AWARD

Paulina Stasik

Kańczuga, Polska

cykl Kulturystki kultury

II NAGRODA 2nd AWARD

Adam Markowski

Częstochowa, Polska

Zagubione i znalezione

Obiekty

II NAGRODA 2nd AWARD

Adam Markowski

Częstochowa, Polska

Nadeszło jutro

III NAGRODA 3rd AWARD

Magdalena Samborska

Pabianice, Polska

Płeć domniemana

WYRÓŻNIENIE DISTINCTION

Natalia Zakrocka

Warszawa, Polska

O, N, A

WYRÓŻNIENIE DISTINCTION

Małgorzata Kozakowska

Częstochowa, Polska
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„Kulturystki kultury” /Culture bodybuilders/
„Zagubione i znalezione”/Lost-found/, „Obiekty” /Object/, „Nadeszło jutro” /Pictures from tomorrow/
Tryptyk „Płeć domniemana” /Supposed Sex/
„Gra formy i czasu” /Game form and time/
„Lot”, „Obiekt”, „Twierdza”, „Wieża Babel”/The flight, The object, The fortress, Tower of Babel/
„O”, „N”, „A”
„Odcisk Czarnajków od plutonu”, „Tak zwany eksperyment”, FC United Kingdom of tak kings of NKWooDooM In route”
„Symbioza”, „Homage – Andy Warhol”
„Uproszczenia”, „Stan świadomości”
„Czas”, „Mesjasz”
„Zdjęcie w ładnej ramie”, „Umarła klasa”
„Na przestrzał”
„Kształt natury”
„In the Night”
„Zero-jedynkowa przestrzeń”, „Szach-pat”
„Kamienne odloty”
„Galeria natury”
„Dionizos : sekrety” /Dionysos : secrets/
„Śmierć -Akt”
„Las niepojęty”, „Plaster miodu”
„Nagość umysłu”,
„Oko opatrzności”
„Wymyślone-niestworzone”
„Jam session”
„Miejski esej”
„Unreal worlds”
„Duchy”
„Metamorfozy – twarz modelki”
„Duch gór”, „Zaklęci w skałach”
„Siła umysłu”, „Uniesienie”, „Samotność”, „Szklana pułapka”, „Ocean spokoju”
„Maski”
„Flux”
„Rana przeszłości”
„Petra”
„Dziedzictwo”
„Umierające zawody”
„Rosetta”, „Supernova”
„Ludzie-ludziom”
„Oto człowiek”, „Movents”
„Bajkowy świat”
„Interferencja”
„Być kobietą”
„Zmierzch ery dinozaurów”
„Pejzaż industrialny”
„Kraj/obraz”
„Wodny świat”
„Wracając do przeszłości”
„Cień”
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