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Topografia fotografii

Susan Sontag w zbiorze esejów „O Fotografii”, który jest uwa¿any za jedyn¹ próbê udanego uchwycenia ejdetyki 

fotograficznej i ustalenia miejsca obrazów fotograficznych w ikonosferze wspó³czesnego œwiata napisa³a: (…) ucz¹c 

nas nowego kodu wzrokowego, fotografie zmieniaj¹ i rozszerzaj¹ pojmowanie tego, co zas³uguje na ogl¹danie, i tego,  

co mamy prawo zauwa¿yæ.

Fotografia z natury jest abstrakcyjna, dlatego poruszanie siê po meandrach tej dyscypliny sztuki, mo¿e sk³aniaæ                  

ku automatyzmowi rejestrowanych obrazów, który prowadzi do zaburzenia jej istoty.

Leszczyñska wystawa „Topografia fotografii”, jest map¹ mo¿liwoœci wizualizacji technik, w znaczeniu fizycznym                   

i po³¹czenia ich z niemal¿e transcendentnym wymiarem medium. 

Prace prezentowane na wystawie, nie nale¿¹ do tych, które s¹ „prawd¹” obrazu fotograficznego, jego archetypem. 

Autorów dobrano w ten sposób, by widz móg³ siê zapoznaæ z wymiarem technicznym, który jest tylko narzêdziem                

w rêkach wprawnych mistrzów – collage Alicji Bia³ej; dagegrafiami Macieja Mañkowskiego, nawi¹zuj¹cymi                     

do pierwotnej techniki stosowanej przez Louis Jacques Daguerre, czyli pocz¹tków fotografii; cyfrowym œrednim 

formatem Tomka Sikory; po monta¿e S³awka Skroba³y – nie trac¹c przy tym mo¿liwoœci utrwalenia sfery wizualnej. 

Fotografie zdejmuj¹ pow³okê z otaczaj¹cego nas œwiata, nadaj¹c znaczenia temu, co oczywiste, ale niekoniecznie 

chcemy to nazwaæ.
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licja Bia³a, artystka wizualna, reprezentuje najm³odsze pokolenie artystów, którzy wychowali siê w œwiecie, 

którego kondycja nie jest im obojêtna. Zaraz po maturze wyjecha³a do Danii, gdzie pracowa³a, jednoczeœnie A
studiuj¹c na The Copenhagen School of Design and Technology. Obecnie studiuje na Royal College of Art na Wydziale 

Sztuk Wizualnych. Wystawia³a w wielu krajach europejskich, w USA, Meksyku, a jej prace znajduj¹ siê w kolekcjach 

instytucji i osób prywatnych. W MBWA w Lesznie Alicja Bia³a, prezentuje collage bêd¹ce czêœci¹ wêdruj¹cego 

projektu „Polska bez obrazy”. Pocz¹tkowo prace ilustruj¹ antologiê wierszy Marcina Œwietlickiego „Polska (wi¹zanka 

pieœni patriotycznych)”, wzbudzaj¹c skrajne emocje. Alicja, w wywiadzie dla Voque nazywa „Polska bez obrazy” 

œwieck¹ peregrynacj¹ – ka¿dy mo¿e przyj¹æ obrazy pod swój dach, nacieszyæ siê nimi, zastanowiæ i puœciæ dalej. 

Popularnoœæ prac przedstawiaj¹cych ludzi polityki i Polskê, przeros³a najœmielsze oczekiwania artystki. Prace 

naruszaj¹ce w pewnym sensie sferê sacrum i profanum, pokazuj¹ w oczywisty sposób, brak dystansu Polaków

aciej Mañkowski, jest niezale¿nym fotografem, artyst¹. Wiêkszoœæ czasu poœwiêci³ fotografii reklamowej, Mjednoczeœnie tworz¹c fotografiê autorsk¹. Zafascynowany ludŸmi, tworzy znakomite portrety, fotografie aktu, 

na których widaæ niedookreœlone piêkno nie tylko kobiecego cia³a. Przez lata tworzy znakomite fotografie bêd¹ce 

ok³adkami tygodnika Wprost. Z jednej strony zwolennik fotografii klasycznej, a z drugiej w sposób perfekcyjny 

do otaczaj¹cej nas rzeczywistoœci.

2



wykorzystuje mo¿liwoœci cyfrowej rzeczywistoœci. Mentalnie oddany dawnej estetyce, czego wyraŸnym 

odzwierciedleniem s¹ autorskie fotografie. Mañkowski wybiera trud artystyczny, który w ostatecznym kszta³cie 

przek³ada siê w jedn¹, ciekaw¹ ideê. W prezentowanej kolekcji autorskiej dagegrafii, bêd¹cej odwo³aniem                         

do pierwotnych dagerotypów, dominuje prawo koloru zamkniêtego w bliskim zbli¿eniu tworów natury. Barwy 

owadzich skrzyde³, pow³oki powiêkszone obiektywem, sprawiaj¹ imponuj¹ce wra¿enie. Ale natura – o czym 

przekonuje nas Maciej Mañkowski – potrafi zaskakiwaæ, byæ ulotna. W jednej chwili pora¿a blaskiem, by za chwilê 

zmatowieæ. W kolekcji dagegrafii, autor ukazuje równie¿ ludzkie cia³o, którym niezmiennie jest zafascynowany. 

Ogl¹daj¹c dagegrafie Macieja Mañkowskiego mo¿emy byæ pewni, ¿e artysta zaskoczy nas jeszcze nie raz kolejnymi 

pracami, które bêd¹ wykraczaæ poza nasz¹ wyobraŸniê, budz¹c niepokój, a zarazem zainteresowanie, sk³aniaj¹c                  

do refleksji.

omek Sikora, twórca o ogromnym dorobku artystycznym. Syn malarki i rzeŸbiarza, wrêcz skazany na artystyczny Tsukces. Profesjonalnie fotografi¹ zaj¹³ siê w wieku 20 lat, po stypendium, jakie otrzyma³ w paryskim studio 

Kodaka. W œwiadomoœci odbiorców sztuki zaistnia³ wczeœniej, ale projekt zrealizowany wraz z Marcinem 

Morszczakiem, „Alicja w krainie czarów” oraz „Album”, do dziœ s¹ znakiem rozpoznawczym artysty, a jego prace 

zaczê³y pojawiaæ siê w krajach Europy i w USA. Wtedy projekty te odbiega³y w sposób znacz¹cy od fotografii 
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reporta¿owej, któr¹ uprawia³ na co dzieñ. Wiele lat spêdzi³ w Australii, gdzie dwukrotnie w latach 1991 i 1992 zostaje 

najlepszym fotografem reklamowym. Na swoim koncie ma realizacje fotograficzne dla takich marek jak Giorgio 

Armani, Orange, Yohji Yamamoto, czy Prada. Znany jest tak¿e jako wspó³za³o¿yciel Galerii Bezdomnej, któr¹ stworzy³ 

razem z Andrzejem Œwietlikiem. By³a odpowiedzi¹ na potrzeby m³odych twórców, których nie wystawia³y instytucje 

pañstwowe ani prywatne galerie. Bezdomna, jak sama nazwa wskazuje, nie ma sta³ego adresu. Wêdruje z miasta                 

do miasta, z dzielnicy do dzielnicy. Czêsto wykorzystuje jako przestrzeñ wystawiennicz¹ pustostany, dworce albo 

squaty. Fotografia dla mnie jest wszystkim, a wiêc przyjemnoœci¹, zabaw¹, jêzykiem komunikowania z ludŸmi, mówi             

w jednym z wywiadów. Sikora niestrudzenie poszukuje nowych dróg w fotografii, eksperymentuj¹c z kolorowaniem 

zdjêæ, poprzez manipulacje procesem wywo³ywania, obróbki cyfrowej. Dziesi¹tki projektów, tyle¿ wystaw,                       

na wszystkich kontynentach. W Lesznie zobaczymy projekt „Jesteœmy”, na który sk³ada siê cykl barwnych portretów 

dwóch par: czarnoskórej kobiety i bia³ego mê¿czyzny oraz czarnoskórego mê¿czyzny i bia³ej kobiety. Wyj¹tkowoœci 

pracom nada³o po³¹czenie zdjêæ z elementami natury. Taka forma jest silnym przekazem odnosz¹cym siê                           

do wspó³czesnej kultury. To projekt fotograficzny w ho³dzie ogólnie pojêtej równoœci. Wszyscy ludzie, pomimo 

podzia³ów religijnych i kulturowych, maj¹ takie same potrzeby, marzenia, uczucia. Jednak coraz wiêksza ksenofobia                

i strach przed obcymi wynikaj¹ce z niewiedzy i nieznajomoœci innych kultur rodzi strach, który czêsto przeradza               

siê w agresjê... Chcê pokazaæ symbiozê cia³ ró¿nej barwy w postaci piêknych, harmonijnych, bardzo plastycznych 
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obrazów, które powsta³y w procesie ³¹czenia fotografii z elementami natury. Bo czym¿e innym jak czêœci¹ natury jest 

cz³owiek, o czym coraz bardziej zapominamy, powiedzia³ w rozmowie z portalem Fotopolis.

³awek Skroba³a, dziennikarz, fotoreporter, wyznawca konceptualizmu i minimalizmu w sztuce, jest twórc¹, który Swiêksz¹ czêœæ swojej drogi artystycznej, poœwiêci³ mediom. Wielokrotnie nagradzany, autor wielu wystaw, 

wnikliwy obserwator rzeczywistoœci, któr¹ interpretuje, jak mawia, w sposób nieoczywisty. Na wystawie prezentuje 

zaledwie kilka prac, bêd¹cych odzwierciedleniem projektów, nad którymi obecnie pracuje; „Symbole”, „On the Road” - 

praca „rural house on the background of the landscape”, czy z projektu „Yellowism”, bêd¹cym parafraz¹ manifestu 

pochodz¹cego ze sztuk wizualnych, lecz nie bêd¹cym klasyfikowanym jako sztuka.

Leszczyñska wystawa niew¹tpliwie nale¿y do tych, gdzie mo¿na zobaczyæ, poza ró¿nymi nurtami i technikami, które s¹ 

bardzo istotne w procesie poznawania medium, prace wybitne, bêd¹ce odzwierciedleniem czasów, w których ¿yjemy, 

tego co nas nurtuje, na pozór jest oczywiste, lecz gdzieœ zatracone, a odkryte na nowo w odautorskim komentarzu. 
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kurator
S³awek Skroba³a
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 1 Susan Sontag O fotografii, str 7, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe Warszawa 1986 

 2 Voque, Polska pozlepiana https://www.vogue.pl/a/polska-porozlepiana (dostêp 01.03.2019) 

 3 Culture.pl  https://culture.pl/pl/tworca/tomek-sikora (dostêp 01.03.2019)

 4 Fotopolis.pl https://bit.ly/2VweQzl (dostêp 01.03.2019)
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Alicja Bia³a

Urodzona w 1993 roku. Artystka wizualna, graficzka, projektantka. Ukoñczy³a Via University College oraz 

Copenhagen School of Design and Technology w Danii. Obecnie kontynuuje edukacjê w Royal College of Art                 

w Londynie.  Jest tak¿e autork¹ murali, które znajduj¹ siê w: Warszawie (Cykliœci, 2016), Aguedzie (Widows and 

Widowers, 2016), Meksyku (Mexico Dances, 2017) oraz w Kassel (Unknown, documenta 14, 2017). Wybór wierszy 

Marcina Œwietlickiego Polska (wi¹zanka pieœni patriotycznych) jest pierwsz¹ ksi¹¿k¹ z jej pracami. Jej wycinanki 

polskie, które znalaz³y siê w ksi¹¿ce, to cykl kilkudziesiêciu prac wykonanych w technice fotomonta¿u, z³o¿onych          

z symboli, motywów i emblematów buduj¹cych zbiorow¹ to¿samoœæ Polaków.
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Prace Bia³ej z serii Polska sk³adaj¹ siê z symboli, 
motywów i emblematów buduj¹cych zbiorow¹ 
to¿samoœæ Polaków. Artystka w swoich pracach 
wykorzystuje zdjêcia z internetu, archiwa rodzinne, 
wycinki z gazet, magazynów, a tak¿e w³asne zdjêcia 
wykonane na potrzebê projektu. 
Wizja Polski na kola¿ach Alicji Bia³ej nie wygl¹da zbyt 
optymistycznie: pociêta i poklejona byle jak, na kacu,            
na kolanie, chaotycznie. I nie wiadomo, jakim cudem 
jeszcze siê trzyma -  mówi Bia³a. 
Cykl ten powsta³ jako rodzaj appendixu do zbioru wierszy 
Marcina Œwietlickiego Polska (wi¹zanka pieœni 
patriotycznych),  ostatecznie sta³ siê jednak rozci¹gniêt¹              
w czasie akcj¹ performatywn¹ zatytu³owan¹  Polska bez 
obrazy.
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Kaczyñski, z cyklu Polska, 2018



Maryjki, z cyklu Polska, 2018 Pogrzeb, z cyklu Polska, 2018
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Polska architektura, z cyklu Polska, 2018
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Matrix, z cyklu Polska, 2018
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Wódka, z cyklu Polska, 2018



Stonka, z cyklu Polska, 2018 Pi³ka, z cyklu Polska, 2018
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Maciej Mañkowski

Debiut fotografii przypada na pocz¹tek lat 70-tych. Bierze udzia³ w wielu wystawach krajowych i zagranicznych.              

Jest laureatem znacz¹cych konkursów fotograficznych. By³ kuratorem miêdzynarodowych wystaw fotografii 

u¿ytkowej. W latach 70. i 80. pracowa³ w Telewizji Polskiej jako operator i realizator obrazu. Przez wiele lat zajmowa³ 

siê dzia³alnoœci¹ dziennikarsk¹, propaguj¹c œwiatow¹ fotografiê na ³amach pism ilustrowanych. Pracowa³ równie¿ jako 

redaktor graficzny. Od roku 1985 cz³onek Zwi¹zku Polskich Artystów Fotografików. W latach 90. wyk³ada³ fotografiê 

reklamow¹ w Akademii Sztuk Piêknych w Poznaniu. Od wielu lat realizuje projekty komercyjne i fotografiê autorsk¹   

w studio Maciej Mañkowski Photo Design.
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bez tytuùu, dagegrafia, 50x70 plus rama drewniana
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bez tytuùu, dagegrafia, 50x70 plus rama drewniana
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bez tytuùu, dagegrafia, 50x70 plus rama drewniana
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bez tytuùu, dagegrafia, 50x70 plus rama drewniana
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bez tytuùu, dagegrafia, 70x100,bez ramy



Tomek Sikora

Fotograf, syn malarki Ireny i rzeŸbiarza Stanis³awa, ojciec rzeŸbiarza Mateusza. Autor kilkudziesiêciu wystaw 

indywidualnych na ca³ym œwiecie oraz 80 wydawnictw autorskich. W latach 70 tych pracowa³ jako fotoreporter                 

dla tygodnika Perspektywy. W 1979 roku zrealizowa³ dwa du¿e projekty fotograficzne: Album i Alicja w Krainie 

Czarów, które zosta³y wystawione w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Pary¿u na Biennale M³odych. W 1982 roku 

za³o¿y³ studio fotografii reklamowej w Melbourne. Od 1986 roku intensywnie podró¿uje po œwiecie. Dwukrotnie 

uznany fotografem roku w Australii. W 2001 roku powo³a³ do ¿ycia, wraz z Andrzejem Œwietlikiem, Galeriê Bezdomn¹ 

promuj¹c¹ w wielu krajach fotografiê niezale¿n¹. Jesieni¹ 2008 roku wydawnictwo Znak wyda³o album Tomek Sikora - 

Œwiat³oczu³y zawieraj¹cy kilkaset fotografii oraz kilkadziesi¹t anegdot Tomka Sikory. We wrzeœniu tego roku Agora 

wyda³a ksi¹¿kê Kapitalnie - Tomek Sikora w rozmowach z Dorot¹  Wodeck¹.

Najnowsze projekty na stronie  www.tomeksikora.eu

prace z cyklu Jestesmy, 100x150 cm, 2018
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Jesteœmy

Jesteœmy to projekt fotograficzny w ho³dzie ogólnie pojêtej równoœci. 

Wszyscy ludzie, pomimo podzia³ów religijnych i kulturowych, 

maj¹ takie same potrzeby, marzenia, uczucia. 

Jednak coraz wiêksza ksenofobia i strach przed obcymi wynikaj¹ce

 z niewiedzy i nieznajomoœci innych kultur rodzi strach, który czêsto 

przeradza siê w agresjê.

Ignorancja, fanatyzm religijny i ideologiczny jest wykorzystywany 

cynicznie przez ró¿ne grupy interesów, z politykami na czele.

Obiecuj¹ fa³szywie obronê przed obcymi i przed rzekomym zagro¿eniem 

rodzimej kultury.

Chcê pokazaæ symbiozê cia³ ró¿nej barwy w postaci piêknych, 

harmonijnych, bardzo plastycznych obrazów, które powsta³y 

w procesie ³¹czenia fotografii 

z elementami natury. Bo czym¿e innym jak czêœci¹ natury jest cz³owiek, 

o czym coraz bardziej zapominamy. 

Zdjêcia: Tomek Sikora

Udzia³ wziêli: Marta Wilk i Andre Whyte, Oliwia Ebebenge i Robert Trzciñski.

Dziêkujê: Kubie Kilianowi za pomoc na planie, Ma³gosi Sikorze za uk³adanie na zdjêciach, gromadzonych przez lata elementów organicznych 

z ró¿nych czêœci œwiata, NesPun i Marcinowi Rutkiewiczowi za wspania³¹ lokalizacjê. Fujifilm Polska za udostêpnienie aparatu  GFX 50s.

/Tomek Sikora/
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S³awek Skroba³a

S³awek Skroba³a urodzi³ siê w Lesznie. Fotografi¹ zaj¹³ siê w latach 80.  Wtedy to zacz¹³ wspó³pracê z leszczyñskim 

oddzia³em Estrady Poznañskiej, dla której fotografowa³ ludzi sceny. Na prze³omie lat 80. i 90. trafi³ do prasy. Przez kilka 

lat fotografowa³ dla Gazety Poznañskiej, wspó³pracowa³ z G³osem Wielkopolskim, Expressem Poznañskim,                       

z poznañskim oddzia³em Gazety Wyborczej oraz wieloma tytu³ami krajowymi. Przez kilka lat publikowa³ teksty 

techniczne i recenzje z wystaw w miesiêczniku fotograficznym Foto-Kurier. W prasie pracowa³ przez prawie trzy 

dekady, a¿ do roku 2016. Obecnie w chwilach wolnych freelancer, wspó³pracuj¹cy z wydawnictwami i agencj¹ 

fotograficzn¹ FORUM. Prezentowa³ fotografie na kilkunastu wystawach indywidualnych i wielu zbiorowych, miêdzy 

innymi w Bydgoszczy, GnieŸnie, Koœcianie, Lesznie, wielokrotnie w Poznaniu, Pradze, Trieœcie, Warszawie, 

Wroc³awiu. 

Ostatnie indywidualne wystawy: Zawody /Poznañ 2014/, Oblicza /MBP w Lesznie 2014/, Handel /Koœcian 2016/, 

Biegacz,  /Poznañ 2018/. 

Ostatnie zbiorowe wystawy: Poznañ - 9. edycja Biennale Fotografii - Eksploracje /2015/, Ars Moriendi /2015/, 

MBWA w Lesznie - Pomosty - between past and present /2016/ oraz Przestrzenie /2017/. 

28



Wielokrotnie nagradzany w konkursach fotograficznych w kraju i zagranic¹. Juror i kurator wystaw, uczestnik 

spo³ecznych projektów fotograficznych, miêdzy innymi presti¿owych Warsztatów Giera³towskich, projektu 

fotograficznego Gazety Koœciañskiej - Projekt PKS. W roku 2011 zostaje zaliczony do grona fotografów, o których 

wydano ksi¹¿ki w serii Fotografowie Wielkopolski. Wywiad i fotografie, zatytu³owane Têsknota za wielkim formatem, 

ukaza³y siê w grudniu 2011 roku w Poznaniu. W 2012 roku Miasto Leszno przyzna³o mu nagrodê za dzia³ania na rzecz 

Kultury. W roku 2014 autor wróci³ do fotografowania wielkim formatem. 

Wa¿niejsze nagrody i wyró¿nienia: 

Konfrontacje 89 - Grand Prix , Konkurs Polskiej Fotografii Prasowej 1998 , Wielkopolska Press Photo 2004 - I nagroda, 

Grand Front - wielokrotnie, a w 2004 - I nagroda za fotografiê ok³adkow¹ , Wielkopolska Press Photo 2005 - III nagroda, 

Grand Press Photo 2008 , Leica Oskar Barnack Award 2013 , Polska Ulicznie 2016 

W 2018 r. zosta³ uhonorowany medalem Fotoklubu RP Za zas³ugi dla fotografii polskiej w 100. rocznicê odzyskania 

niepodleg³oœci. 
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Yellowism nie jest sztuk¹ i nie jest anty-artem
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Yellowism nie jest sztuk¹ i nie jest anty-artem 2, 2018
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Flag, z cyklu Symbole, 2018
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Flag 2, z cyklu Symbole, 2018
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Rural house on the background of the landscape, 2018Flag 3, z cyklu Symbole, 2018→
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Wydawnictwo przygotowane na wystawê:

topografia fotografii

Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych w Lesznie
21 marca - 13 kwietnia 2019

kurator: S³awek Skroba³a

Wydawca: Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych w Lesznie
Autor tekstu: S³awek Skroba³a

Projekt graficzny: Marta Olejnik
druk: Drukarnia Jaks 

ISBN: 978-83-65865-10-6

Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych w Lesznie
ul. Leszczyñskich 5, 64-100 Leszno

www.mbwa.leszno.pl
Dyrektor: Marcin Kochowicz

uczestnicy:
Alicja Bia³a

Maciej Mañkowski
Tomek Sikora

S³awek Skroba³a
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