
Opowieść o człowieku

Wizerunki człowieka pojawiają się niemal od początku istnienia twórczości plastycznej. 
Świadczą o tym datowane na 40 tys. lat p.n.e. najstarsze obrazy wielu ludzkich dłoni, które zo-

stały wykonane jako negatywowe odbicia, ślady i odciski na ścianach jaskini znajdującej 
się w El Castillo w Hiszpanii. Epickie sceny polowań naszych przodków 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, kreski i palmy. Można w nich dostrzec efekt poklatkowy, symultanizm 
zachodzących zjawisk, częściowe nakładanie i przenikanie się obrazów. 

Wraz z rozwojem techniki i technologii obrazowania oraz artystycznej ekspresji powstało 
medium fotografii, które jest przebogatym w swoim repertuarze technologicznym medium

mechanicznego opisywania świata oraz indywidualnej ekspresji autora. Pozwala na stworzenie 
obrazu unikalnego i wyjątkowego, pozwala posiąść we władanie wybrany fragment realnego 

świata, stworzyć jego medialną 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 ekspresji naszych czasów.

Niniejsza wystawa prezentuje panoramę autorskich interpretacji tematu jakim jest człowiek. 
Autorzy stawiają człowieka w centrum swojego zainteresowania, 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 zwyczajnych 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 
rzeczywistości oraz wyreżyserowane obrazy, które ilustrują określone procesy i zjawiska. 

Stosują rozmaite metody ekspresji, bezpośredni zapis dokumentalny, fotografię inscenizowaną,
strategie konceptualnej analizy i syntezy obrazu, sięgają po fotografię srebrową,

cyfrową oraz hybrydową.

Janusz Musiał — kurator wystawy, styczeń 2017

Autorzy i prace:
Paweł Janczaruk — Ania # 88, praca z cyklu Baletnica w mieście, 

druk sublimacyjny/płótno flagowe, 150x100 cm, 2016/2017 
Tomasz Jodłowski — Z cyklu Powstańcy, 30x40 cm, 2012

Andrzej Koniakowski — Z cyklu Śląskie spojrzenie
Józef Ligęza — Zestaw Retro na sprzedaż, Clignancourt pod Paryżem, 1979 

Stanisław Michalski — Z cyklu Romowie
Janusz Musiał — Z cyklu Biała linia – Persona – J.L., druk cyfrowy na PCW, 30x40 cm, 2015/2016

Maciej Stobierski — Wytapiacz, druk cyfrowy na PCW, 70x50 cm, 2015 
Marek Wesołowski — Ewa Parma – poetka, grafik, wielokrotna ekspozycja, druk atramentowy, 

Epson, papier Hahnemuhle, 2016
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Tomasz Jodłowski

Stypendysta Marszałka Województwa Śląskiego w Dziedzinie Kultury: 
projekt fotograficzny Sound of Silesia. Współtwórca zdjęć do ogólnopolskiej 

kampanii społecznej Wychowały nas książki na zlecenie Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Liczne nagrody w konkursach foto-

graficznych. 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.

Paweł Janczaruk

Członek ZPAF i Fotoklubu RP. Organizator Warsztatów Fotowidzenia, 
współtwórca Tylko Fotografia — Prawdziwa Szkoła Fotografii, prowadzi
Pracownię Edukacji Fotograficznej ZUTW grupy Fotograficzna Fabryczna. 
Autor 37 wystaw indywidualnych. Uczestnik ponad 490 wystaw zbioro-

wych, gdzie otrzymał 75 nagród. Odznaczony Srebrnym Medalem Zasłużo-
ny dla Fotografii Polskiej, Brązową Odznaką Polskiej Federacji Stowarzyszeń 

Fotograficznych i Złotą Odznaką Lubuskiego Towarzystwa Kultury. Prace 
w kolekcjach prywatnych 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 fotograficznych i minialbumu Puchełki, kiedy 
życie było piękne —  łomografie z puchełkami, Jest taki samotny dwór.

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

artystycznej m.in.  w wystawie ONZ HABITAT w Vancouver. Uhonorowany 
zdobyciem kilku medali, wyróżnień i dyplomów. Autor wystaw: Śląskie 
Impresje, Czarno-zielona ojczyzna, Dokumentacja subiektywna, Barwna 

Fotografia Użytkowa, Odejście i przyszłość, Katowice – obraz miasta, 
Stalowe pejzaże 2002, Wspomnienie z dobrego życia, Śląskie stalowe pejzaże 

2002–2004. Zdjęcia w zbiorach watykańskich. Uhonorowany medalami: 
40-lecia ZPAF i 150-lecia Fotografii w uznaniu zasług dla rozwoju fotografii.
Prace w zbiorach Biblioteki Śląskiej w Katowicach oraz galerii „Szyb Willson”.

Stanisław Michalski

Urodzony w 1948 r. w Zabrzu. Zajmuje się fotografią ponad
czterdzieści 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 wystawach zbiorowych w kraju i za granicą. 
W swoich działaniach poszukuje nowych form narracji fotograficznej,

eksperymentuje z użyciem nowych własnych technik, 
nadając fotografii inny wymiar.

Józef Ligęza

Ekonomista, ukończył Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Katowicach. Foto-
grafią zainteresował się jeszcze w szkole średniej. Po ukończeniu studiów przez

17 lat był aktywnym członkiem Katowickiego Towarzystwa Fotograficznego,
które ukształtowało jego postawę artystyczną. Zdobył ponad 100 nagród, 

medali i wyróżnień na Krajowych i Międzynarodowych Salonach Fotografii
Artystycznej, w tym 25 nagród głównych oraz prestiżowy Złoty Medal 

Międzynarodowej Federacji Sztuki Fotograficznej (FIAP). Otrzymał Medal
150-lecia Fotografii. Stypendysta Ministerstwa Kultury. Jego prace znajdują 

się w zbiorach wielu muzeów w kraju i za granicą. Autor wielu wystaw 
indywidualnych i przeszło 270 wystaw zbiorowych. Poświęca wiele czasu 

dla młodzieży, której pracami fotograficznymi żywo się interesuje. 
Członek ZPAF od 1977 r., nr leg. 452.

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 Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami 

(od 2016 r.). Od 2006 r. nauczyciel 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 Katowicach na kierunku grafika warsztatowa. Główny obszar

artystycznych poszukiwań to Znaki Czasu, styk przeszłości 
z teraźniejszością. Pasjonat naturalnego pleneru, wysokich gór, 

morza, sceny teatru i przemysłowych zakamarków. Autor wielu 
indywidualnych i zbiorowych wystaw oraz wydawnictw autorskich, 

albumowych i kalendarzy. Zajmuje 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 Żorskiego
Towarzystwa Fotograficznego„Kadr”oraz nieformalnej„Grupy 999”.

Realizuje fotografie z zakresu portretu, pejzażu i reportażu. Właściciel firmy
Virtual Studio. Swoje fotografie prezentuje na autorskim blogu:

marekwesolowski.blogspot.com oraz stronie firmowej
www. virtualstudio.pl.


