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Dokument 
dekoracyjny

Prawie dziesięć lat temu zarzuciłam redaktorowi na-
czelnemu kwartalnika „Fotografia”, którym był Ire-
neusz Zjeżdżałka, że popełnił wielkie głupstwo. Jako 
reprezentant młodego pokolenia fotografów – „no-
wych dokumentalistów”, jak ich wtedy zwano i „wy-
stawiano”*, wygłosił, że „fotografia dokumentalna 
często bywa mylona z fotoreportażem czy fotografią 
prasową” (Wycinek rzeczywistości wywiad Michaliny 
Dolińskiej z I. Zjeżdżałką, „Gazeta Wyborcza”/Poznań, 
17-18.06.2006).

Nie brzmiało to dobrze: naczelny ważnego, opi-
niotwórczego pisma fotograficznego jednym zdaniem 
odmówił wartości dokumentalnej połowie (lekko li-
cząc) dorobku artystycznego w dziedzinie, którą się 
zajmował. A napisał je zaraz po tym, gdy za najlepszy 
przykład fotografii dokumentalnej uznał wystawę, 
prezentującą wieloletnie cykle reportażowe (Dylematy 
dokumentaryzmu. Aspekty brytyjskiej fotografii dokumen-
talnej 1983-1993). Zagadka? Nie. Zjeżdżałka wpisał się 
w szersze zjawisko. Sam zresztą przywołał dyskusję  
o dokumencie na łamach „Gazety Wyborczej” (czer-
wiec 2004) wokół tekstów Doroty Jareckiej, która po-
stawiła sprawę jasno.

Odwróceni od reportażu
Reportaż mianowicie został przez Jarecką wyrzucony 
poza nawias sztuki. Przyjęła kryterium z czasów re-
wolucji konceptualnej: fotografia jest sztuką wtedy, 
gdy twórca „świadomie” wybrał ją jako język sztu-
ki. Zarazem przyznawała, że należy się uwaga także 
takiej fotografii, która „zdaje się tylko reportażem, 
tylko rzemiosłem”. To kwintesencja niejasności (bo 
cóż znaczy: „zdaje się”?) i sprzeczności, jakie ujaw-
niali nie tylko piewcy „nowej dokumentalistyki”, lecz 

O fotografii, która świata nie rusza

* MOniKa PiOtrOWSKa

i sztuki, obciążonej kompleksem konceptualizmu. Nie 
pomogły argumenty fotoedytorów „Gazety”, Kin-
gi Koenig i Piotra Wójcika – wymienili listę wielkich 
polskich dokumentalistów, zauważyli też, że w Pol-
sce nikt nie wymaga od krytyka sztuki znajomości 
150-letniej historii fotografii ani jej odrębnej estetyki. 
Jarecka odpowiedziała: „w Polsce było i jest wielu wy-
bitnych reporterów. Pisałam na inny temat. O sztuce”.

Rola miesięcznika „Fotografia” wypadała w tym 
kontekście wręcz misyjnie, wymagała zaangażowa-
nia w rehabilitację fotoreportażu. Zjeżdżałka powia-
dał zaś, że fotografia ma reagować, ale z odpowied-
nim dystansem, bez popadania w publicystykę. Dziś 

„Fotografia” już się nie ukazuje. Nie żyje Zjeżdżałka 
i nie wiemy, czy z upływem lat zmieniłby stanowi-
sko. Polski fenomen odwracania się od reportażu - 
fotografii najbardziej żywej i trafiającej do najszer-
szej publiczności – ma się natomiast bardzo dobrze 
i powraca jak bumerang. Umocowanie ma światowe 
(z zastrzeżeniem, że na świecie równolegle rozwijał 
się szacunek do reportażu, do fotografii jako medium 
przybliżającego świat).

Już spojrzenie konceptualistów było powrotem do 
przekonań poprzedników: członków i sympatyków 
tzw. Photo Club de Paris, środowiska najmocniejszych 
teoretyków piktorializmu (aktywnych od l. 90. XIX w. 
do l. 20. XX w.). Według nich dokumentalna fotografia 
była w ogóle zbyt dokładna, by pretendować do dzie-
ła sztuki, bo sztuka to umiejętność czynienia wybo-
ru (estetycznego), redukcji motywów, interpretacji. 
Sztuką jest to, co zawiera w sobie pomysł, koncepcję, 
a nie mechaniczne odwzorowanie rzeczywistości. 
Oczywiście w 2 poł. XIX w. to samo mówiono w krę-
gach konserwatystów w obronie sztuki tradycyjnej 
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– malarstwa, grafiki, obywającej się bez mechanicz-
nego narzędzia, jakim jest aparat fotograficzny. Walkę 
o manualną czystość warsztatu artysty napędzała 
w epoce industrialnej walka z maszyną i mechanizacją, 
nie dziwne więc, że konserwatyzm w środowiskach 
fotografów wyniósł na piedestał w pocz. XX w. wy-
szukane techniki fotograficzne. Gubiono w nich tę 
nieszczęsną „nieestetyczną” dokładność zdjęć do-
kumentalnych i zmuszano fotografów do „artystycz-
nego” wyboru motywu. Że przy okazji gubiono też 
specyfikę fotografii, zauważali moderniści.

Jaka ładna aranżacja
Dziś otwieram „Duży Format” „Gazety Wyborczej” 
i pod obiecującym hasłem FotoReportaż znajduję usta-
wiane portrety Miguela Hahna (21.04.2016), które na 
idealnie białym tle pokazują jeden lśniący nowością 
nabój i kilku niemieckich posiadaczy broni razem 
z ową bronią. Tytuł materiału: Niemcy gromadzą broń. 
Mocny. W przeciwieństwie do zdjęć, które są tylko 
ładne i nie ratuje ich nawet wywiad z autorem (tekst 
razem z tytułem wywołał same negatywne komenta-
rze czytelników jako bałamutny). Moje losowe badania 
na FotoReportażu w DF, podjęte we wcześniejszych 
miesiącach, nie wypadły lepiej. W styczniu przedsta-
wiono np. serię Carlo Pellegriniego (nie mylić z Paolo 
Pellegrinem) – ustawianych portretów młodych ludzi, 
pracujących poniżej swych kwalifikacji (21.01.2016). 
Każdy stoi sztywno, za nim wnętrze lub fragment 

„pejzażu” jego miejsca pracy. Jest wybór, jest koncep-
cja. Czysta sztuka według Jareckiej, konceptualistów 
i wszystkich świętych fotografii „artystycznej”. Ale 
czy to fotoreportaż?

Nawet na sztukę to, z kolei, „zbyt dokładne”. Pel-
legrini właśnie skończył pięcioletnie studia fotogra-
ficzne i warsztat ma opanowany do perfekcji. Ostrość 
zdjęć i doświetlenie obiektów – doskonałe. Podobnie 
jak w cyklu Hahna. I w obu przypadkach rzuca się 
w oczy coś jeszcze: estetyka. Może więc jednak to 
sztuka?

Niestety jest inne słowo, które estetyce i perfekcji 
takich zdjęć najbardziej odpowiada: reklama. Czystość 
obrazu reklamowego stała się współczesną formą re-
dukcji motywów. A ustawianie ludzi i przedmiotów 
przed obiektywem, zwane ładniej aranżacją, z powo-
dzeniem uchodzi za koncepcję „artystyczną”.

Artyzm jest znacznie bardziej strawny, gdy autor 
ma poczucie humoru – patrz: seria Davida Tesin-
skyego „Życie jest dobre” (DF, 17.03.2016). To scenki 
inscenizowane przez fotografa i z pomocą zwerbo-
wanych przez niego modeli, osadzone w najróżniej-
szych miejscach publicznych. Ilustrują temat z typowo 

czeskim, absurdalnym dowcipem, lecz jeśli mają coś 
wspólnego z fotoreportażem, to chyba w kategorii 

„fantasy”. Nieźle też sprawdziłyby się w nietuzinkowej 
reklamie – estetycznie jej nie ustępują.

Prymat reklamowego piękna zdominował współ-
czesne życie. Nie bez bólu, życie to nie teatr. Prymat 
reklamowej ilustracji zdominował przekaz obrazowy 

– cicho i bezboleśnie. Reklama jest teatrem i to teatrem 
rewiowym. Dużo łatwiej i przyjemniej odbiera się ob-
raz piękny i lekki w doznaniach emocjonalnych niż 
mocny w przekazie i ciężki od treści. Pierwszy zdecy-
dowanie łatwiej się sprzedaje. Mimo, a może właśnie 
dlatego, że jest strasznie przewidywalny.

Bez emocji
Magazyn reporterów „Duży Format” od 2012 r. do-
stępny jest w rozszerzonej wersji. Poprzedziły to krze-
piące wieści o powrocie doń fotoreportażu. W rzeczy-
wistości na przestrzeni pierwszych sześciu tygodni 
był jeden. Poza tym pojawiły się m.in.: fotomontaże, 
portrety sprzed stu lat, zdjęcia sypialni dziecięcych 
z portretami aranżowanymi i portrety autentyczne, 
lecz nie wzbudzające większych emocji – wizerun-
ki śpiących na tokijskich chodnikach i posadzkach 
urzędników, którzy spóźnili się na powrotny pociąg. 
Żadnej fabuły. Zdjęcia do dziś najczęściej są ilustra-
cyjne i jednowątkowe. Najwięcej mówi o bohaterach 
rozbudowany komentarz do zdjęć. Uczciwy, opowia-
dający obrazami fotoreportaż pojawia się od święta. 
Tak wygląda rzeczywistość młodej, bo publikowane 
są zdjęcia młodych autorów, zaangażowanej fotografii 
dokumentalnej na łamach jednej z nielicznych gazet, 
która – przynajmniej w zamiarze – ją docenia.

A przecież… W „Wyborczej” pisuje czy pisywał też 
o fotografii dokumentalnej Tadeusz Sobolewski – kry-
tyk filmowy i reportażysta. Pisywał o fotoreporterach, 
zapewne per analogiam z cieszącymi się ogromną po-
pularnością filmami dokumentalnymi (wyraziście 
zaangażowanymi). Pisał w kategoriach artystycznych 
i humanistycznych, bo też one są najlepszym klu-
czem do rozstrzygnięć w ocenach humanistycznej 
działalności, jaką jest sztuka – nieważne, czy chodzi 
o reportaż, „nowych dokumentalistów”, czy dajmy na 
to Francisco Goyę. Chodzi o to, ile wnieśli do rozwoju 
i rozumienia człowieka.

Jeden, dwa, nawet dwadzieścia, portretów, wyko-
nanych różnym osobom na ich własnej kanapie, w ich 
ulubionym pokoju lub bliskim im pejzażu, możliwości 
porównawcze bardzo szybko wyczerpuje. Jak dwa-
dzieścia albo i czterdzieści zdjęć porzuconych wnętrz 
i obiektów przemysłowych. To świata nie rusza, naj-
wyżej dekoruje.
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* MOniKa PiOtrOWSKa

Fotografuję, by sobie samemu wyjaśnić
Dla fotografii ma dziś spore znaczenie, z którego 
rocznika jest jej autor. Przynajmniej dla fotografii 
społecznej. Roczniki sześćdziesiąte chyba jako ostat-
nie uznają coś takiego jak poczucie misji. Wyjąwszy 
osobną kategorię fotografów wojennych, młodzi na 
słowo misja reagują unikami.

Filip Springer, urodzony w 1983 r. fotoreporter, 
publicysta, pisarz, jest w tej grupie przypadkiem 
najbardziej zdumiewającym i zaskakującym. Raz, że 
w swej potrójnej roli chwyta tematy mocno anga-
żujące społecznie, dwa, że popularność przyniosły 
mu reportażowe książki, wzbudzające silne emocje. 
Nad historią tytułowej Miedzianki niejeden uronił łzę. 
Opowieść o doskonałych realizacjach modernistycz-
nej architektury w czasach PRL-u (Źle urodzone) nie-
wątpliwie przyczyniła się do ich rehabilitacji a autor 
funkcjonuje jako autorytet w dyskusjach o przestrzeni 
miejskiej. Książki o chaosie w przestrzeni publicznej 
i braku dobrego budownictwa mieszkaniowego (Wan-
na z kolumnadą, 13 pięter) tylko ten efekt wzmacniają. 
A jednak trzydziestoparolatek Filip Springer należy do 
pokolenia, które zamiast angażować się w temat po 
to, by zrozumiał go odbiorca, raczej zajmuje się nim, 
by zrozumieć go samemu. „Nie, absolutnie nie mam 
poczucia misji” – mówi stanowczo, wręcz z irytacją. 

– „Zaczynam pracować nad jakimś tematem po to, 
żeby samemu sobie go wyjaśnić. Robię to dla siebie, 
obojętnie czy piszę, czy robię zdjęcia”**– powta-
rza uparcie. Choć i tak – chce, czy nie chce - tworzy 
książki zaangażowane.

Obojętne to nie jest, ponieważ w obecnej fotogra-
fii Springera bardziej niż w jego pisaniu uderza roz-
dźwięk przyczyny i skutku wykonanej pracy. Każde 
zdjęcie z serii „Źle urodzone” powstało, twierdzi, pod 
wpływem jakiegoś emocjonalnego impulsu. Patrząc, 
coś odczuł i wtedy robił zdjęcie. A jednak tej emocji 
na fotografiach próżno szukać, są jakieś wycofane 
pod tym względem. Pozostają ładnie skrojone i równo 
doświetlone, podobnie jak sama architektura, o której 
traktują, lecz nośny społecznie temat się w niej cho-
wa. Tak też skrojeni i doświetleni są nieliczni ludzie, 
młodzi ludzie, pojawiający się na kilku portretach 
i w przestrzeni modernistycznych budynków.

Fotografuję, by interpretować
By pozostać przy najpopularniejszych trzydziesto-
letnich, przywołam Rafała Milacha, rocznik 78. Ów 

„dokumentalista subiektywny”, jak sam się określa, 
przez szereg lat jeździł do Rosji po zdjęcia, które mo-
gły powstać gdziekolwiek, gdzie są podobne warunki 
klimatyczne i poziom życia młodych ludzi (książka 

7 rooms). Cała potęga, słabość, potworność i piękno 
tego kraju zawiera się w słowach Swietłany Aleksije-
wicz, w jej wstrząsająco penetrujących duszę ludzką 
reportażach, włączonych do książki. Jego zdjęcia są 
gładkie, ładne i bez emocji. „Świat – mówi Milach – 
został wizualnie odkryty dawno, dawno temu. Minęła 
już era podróżników, fotografów i botaników, któ-
rzy podróżowali, pokazywali nam i opisywali świat.  
W tym momencie, wiemy jak ten świat wygląda. Na-
turalnym rozwinięciem jest interpretacja tego świata”. 
Interpretacja? Czy nie brzmi to znajomo? Tak, witajcie 
w piktorializmie.

Wróćmy jednak do wypowiedzi Milacha, ponieważ 
dwa zdania dalej, stwierdza on, że fotoreporterzy „ni-
gdy nie będą w stanie w pełni opisać otaczającej ich 
rzeczywistości” („Art&Business”, 16.03.2012). Dziwne 
przekonanie, że świat został już opisany, a zarazem, 
że fotografowie nie są w stanie go opisać, jest ostatnio 
dość rozpowszechnione, przy czym zawarta w nim 
sprzeczność wyznawcom zupełnie umyka. Fałszy-
wość samej tezy umyka im również. „Przecież świat 
nie został opisany!” – można by zacytować Tomasza 
Tomaszewskiego, rocznik 53, który piętnuje nieusta-
jącą kreację świata nierzeczywistego we współcze-
snej fotografii. Można by zacytować, gdyby nie to, że 
jego zdjęciom też da się zarzucić rodzaj nadrealizmu. 
Mimo zdecydowanej narracyjności i emocjonalności, 
mają wiele ze współczesnej „młodzieńczej ogłady”.

Skąd tyle tej stylizacji
Co takiego się dzieje w naszych czasach, w których 
przemiana świata otaczającego dokonuje się przecież 
w niespotykanym nigdy wcześniej tempie, że mło-
dzi od obserwacji rzeczywistości na gorąco uciekają 
w obrazy wystylizowane, aranżowane i wyczyszczone 
z emocji? Dorabianie teorii do tych obrazów to rzecz 
drugorzędna – dziś do wszystkiego dorabia się teorię. 
Ważne, dlaczego takie obrazy powstają masowo i mają 
takie wzięcie. Dlaczego i dojrzały wiekiem Tomaszew-
ski tworzy obrazy tak piękne, że aż nierealne.

„Kiedy zrobione przez Capę zdjęcie padającego 
żołnierza ukazało się na łamach «Life» naprzeciw 
reklamy Vitalisa, między tymi dwoma rodzajami fo-
tografii widać było gigantyczną różnicę, nie do po-
godzenia. Dziś tej różnicy brak” – napisała Susan 
Sontag w Widoku cudzego cierpienia. Kilka lat temu 
retrospektywna wystawa pisma o znacznie dłuż-
szej tradycji niż przywoływany wcześniej DF „Ga-
zety Wyborczej” – magazynu „New York Times”  
w ramach Festiwalu Fotografii w Łodzi (2013) wiodła 
do dokładnie tej samej refleksji. Z wielkim trudem 
przychodziło odróżnianie fotoreportażu i portretu od 
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towarzyszących im fotografii reklamowych. Nie tylko 
zdjęcia młodych są ładne i gładkie. Paolo Pellegrin 
(ur. 1964 r.) działa warstwą estetyczną tak samo, jak 
świeży wychowankowie mnożących się szkół foto-
graficznych lub zdobywcy miana „młodego talentu”  
w międzynarodowych konkursach – ich zdjęcia pod-
czas łódzkiego Festiwalu zawisły na tej samej kon-
dygnacji, co prezentacja amerykańskiego magazynu. 
Tyle, że młodzi zostają przy samej estetyce. Choć-
by Ilona Szwarc (ur. 1984 r.) z jej cyklem portretów 
panienek z lalkami, nagrodzona za jeden z nich na 
World Press Photo. Dziewczyny jak ich lalki, lalki jak 
ich właścicielki. Co z tego wynika poza utrwaleniem 
pewnego stereotypu? Czy to nas zbliża do czegokol-
wiek, a zwłaszcza do tych dziewcząt? Raczej odgradza, 
jeśli iść tym tropem. Estetyce samych zdjęć trudno 
natomiast się oprzeć – żadnych błędów w aranżacji  
i stylizacji. Jak w reklamie.

Obraz się zamula
Reklama zamuliła dokumentalistykę. Spłaszczyła 
postrzeganie świata. Udało jej się to, bo – jako się 
rzekło – dużo lepiej się sprzedaje. To nie przypadek, 
że Tomaszewski czy Pellegrin estetyzują swe zdjęcia: 
Polak wcześnie zaczął pracować na wolnym rynku, 
a Pellegrin w nim wyrósł. Odróżnia ich od młodszych 
o 20-30 lat fotografów, uważających się za dokumen-
talistów, wyraźna potrzeba snucia opowieści, której 
tempo przyspiesza z każdym kolejnym zdjęciem. Obaj 
pracowali jeszcze w czasach, gdy klasyczny fotore-
portaż był obecny w prasie.

Warto zauważyć, że słowo nie ulega za sprawą 
wszechobecnej reklamy takiej przemianie jak obraz 
(fotograficzny). Słowo – zwłaszcza słowo pisane 

– trzyma się dzielnie. To nie przypadek, że Toma-
szewski głosi tezy, którym przeczą jego fotografie, że 
Springer rozwija w książkach głęboką analizę tema-
tu, w zdjęciach natomiast skupia się na powierzchni. 
Wszelka naiwność w słowie objawia się natychmiast, 
obnażając bezlitośnie niedostatki intelektualne autora, 
a to nadal nie przynosi chluby; w obrazie zaś naiw-
ność może zachwycać przynajmniej od końca XIX w. 
W przekazie słownym uproszczenia szybko osiągają 
granicę, za którą już tylko prostactwo; w przekazie 
obrazowym – począwszy od malarzy secesji, przez 
postimpresjonistów, futurystów, kubistów aż po kon-
struktywistów – były wynikiem przemyśleń i ana-
liz malarzy, a zmierzały do uzyskania kwintesencji 
doznań rzeczywistości. Wygląda na to, że splot obu 
tych tradycji w świecie prymatu reklamy doprowadza 
młode pokolenia fotografów dokumentalistów do ich 
zaskakującej fascynacji samą formą.

* Wystawa: „Nowi dokumentaliści”, CSW, Warszawa, 
2006.
** Cytaty F. Springera pochodzą ze spotkania autorki  
z fotografem podczas wernisażu jego wystawy w Ga-
lerii 2piR w Poznaniu.
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10.10.2016
godz. 10:00

Mała Galeria Fotografii Pracowników 
WBPiCAK „Impresja”

Wojewódzka Biblioteka Publiczna 
i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu 
ul. Prusa 3

11.10.2016
godz. 17:00

Teresa Ryczkowska „Muzy malarzy 
polskich”

Zespół Dziennych Domów Pomocy 
Galeria Starówka, ul. Wielka 1

13.10.2016 
godz. 18:15

„Łazarskie impresje Wojtka 
Wysockiego”

Klub Osiedlowy „Krąg”
S. M. „Grunwald”, ul. Dmowskiego 37

14.10.2016
godz. 18:00

„Okruchy światła”
wystawa poplenerowa

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle 
Młodych”, Dom Kultury Polan STO

14-30.10.2016 Bogusz Jan Szulc „Studium samotności” Restauracja Pastela
ul. 23 Lutego 40 (róg Zamkowej)

14.10.2016
godz. 18:00

FotoStawka „Obserwacja = Obecność” 
zbiorowa Grupy Literycznej NA KRECHĘ
Rozstrzygnięcie Ogólnopolskiego 
Konkursu Poetyckiego „Fotografia”

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu 
ul. Ratajczaka 38/40

13.09.-16.10.2016 Ciemnica „StereoTypy” Galeria Miejska Arsenał 
Fotoplastykon, ul. Stary Rynek 6

17.10.2016 
godz. 12:00

„Kolekcja Wrzesińska” Wielkopolski Urząd Wojewódzki
al. Niepodległości 18/18

17.10.2016
godz. 17:00

„Moja Wielkopolska 2016” 
wystawa pokonkursowa

Wojewódzka Biblioteka Publiczna 
i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu 
ul. Prusa 3

17.10.2016
godz. 17:30

Anna Dezor „wspomnienia-fotografie” Wojewódzka Biblioteka Publiczna 
i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu 
sala wykładowa, ul. Prusa 3

17.10.2016 
godz. 19:00

Kazimierz Rafalik „Foto-Grafika” Restauracja „Monidło” 
ul. Matejki 68

18.10.2016 
godz. 18:00

Pierre Adolphe Hennetier, Louis 
Alfred Habert „Diableries” (ze zbiorów 
London Stereoscopic Company) 

Galeria Miejska Arsenał 
Fotoplastykon, ul. Stary Rynek 6

18.10.2016 
godz. 19:00

CIEMNICA  
„Między eksperymentem a ekspresją”

Centrum Kultury Zamek 
ul. Św. Marcin 80/82

20.10.2016
godz. 17.00

Bogusław Biegowski „Noteć Barka 
Sztuki vol. 4/2”

Republika Sztuki Tłusta Langusta
ul. Gwarna 11

Q Wydarzenia W POznaniu
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20.10.2016
godz. 18:00

Michał Paź „Underwater” V.A. Gallery Poland
Wysogotowo, ul. Wierzbowa 162

21.10.2016
godz. 18:00

Robert Andre „Spojrzenie na Paryż” Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego – GALERIA NIEDŹWIEDŹ
ul. Jawornicka 1

21.10.2016 
godz. 18:00

„Mobilny tydzień” Osiedlowy Dom Kultury ORBITA 
Os. Kosmonautów 118

22.10.2016
godz. 11:00-16:00

Warsztaty fotograficzne Grupy 
Literycznej NA KRECHĘ

Restauracja Pastela
ul. 23 Lutego 40 (róg Zamkowej)

22.10.2016,
godz. 11:00

Przegląd Portfolio Wojewódzka Biblioteka Publiczna 
i Centrum Animacji Kultury
ul. Prusa 3

22.10.2016 
godz. 19:00

„K miejsce ²” Inicjatywa FOTSPOT  
Galeria Steam
ul. Podgórna 8

29.10.2016
godz. 18:00

„Prowincja – świeże spojrzenie” PIX.HOUSE – miejsce dla fotografii
ul. Głogowska 35 a
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04.10.2016
godz. 18:00

„Mój fyrtel” wystawa zbiorowa
Pilskiej Grupy Fotografii KADR

Regionalne Centrum Kultury – Fabryka 
Emocji, Piła, ul. Plac Staszica 1

06.10.2016 
godz. 18:00

Antoni Rut „Czarne i białe” Muzeum Ziemi Średzkiej 
Dwór w Koszutach, ul. Koszuty 27

06.10.2016 
godz. 18:00

Kajetan Gosławsk, Galina Krupa 
„Tajemniczy świat Sumatry” 

Miejski Ośrodek Kultury 
Gniezno, ul. Łubieńskiego 11

07.10.2016 
godz. 17:00

„Sielskie widoki okolic Stęszewa  
w czasie II wojny światowej  
w obiektywie niemieckiej propagandy”

Muzeum Regionalne 
Stęszew, ul. Rynek 8

7.10.2016 
godz. 19:00

„To co żywe zostaje w nas” 
1050 rocznica chrztu Polski –
podsumowanie konkursu

Muzeum Zamek Opalińskich  
Sieraków, ul. Stadnina 3 a 

10-30.10.2016 Katarzyna Olter „Moje wizje” Pałac w Wąsowie
Wąsowo, ul. Parkowa 1

11-31.10.2016 „Konin... moje miasto”
KKF FF

Centrum Kultury i Sztuki w Koninie, 
Galeria za Progiem, ul. Okólna 47 a

12.10.2016 
godz. 18:00

„Pejzaż sentymentalny” Dom Kultury 
Trzemeszno, ul. św. Jana 11  

12.10.2016
godz. 17:00

Stanisław Szymkiewicz „Z bliska” Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy 
Gostyń, ul. Wrocławska 257

12.10.2016
godz. 18:00

„Chrzcielnice” wystawa zbiorowa
SART „Promyk” Dębnica

Pracownia Artystyczna Pod 
Patronatem Przyjaciół Dębów 
Rogalińskich, Rogalinek, ul. Kościelna 3

13.10.2016 
godz. 17:00

„Muzyczne impresje” 
wystawa pokonkursowa 

Gminny Ośrodek Kultury 
Komorniki, ul. Stawna 7/11

13.10.2016 
godz. 17:00

„Dziecko 2016” Klub 3. Skrzydła Lotnictwa 
Transportowego
Witkowo, ul. Żwirki i Wigury 3

14.10.2016
godz 18:00

Piotr Zarówny „1/125 czyli zapiski 
nieoczywiste”

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. 
Antoniego Małeckiego
Oborniki, ul. Kopernika 10

14.10.2016 
godz. 18:00

„Podwórko” Galeria Miejska 
Średzkie Towarzystwo Fotograficzne
Środa Wlkp., Stary Rynek 16

Q WyStaWy i inne Wydarzenia fOtOgraficzne W WielKOPOlSce
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14.10.2016
godz. 18:00

Janusz Szkudlarek „Astrofotografia” Miejski Dom Kultury
Wągrowiec, ul. Kościuszki 55

14.10.2016
godz. 18:00

„Zduny – moja tożsamość” Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta 
Zduny, ul. Sienkiewicza 9

15.10.-30.11.2016 „1050 lat chrześcijaństwa na ziemi 
ostrzeszowskiej”

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy 
Ostrzeszów im. Stanisława Czernika 
Ostrzeszów, Pl. Borek 17

15.10.2016 
godz. 10:00

„Czarnków – portret miasta”, plener 
fotograficzny śladami Marka Pożniaka

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych  
im. Józefa Nojego
Czarnków, ul. Chodzieska 29

15.10.2016 
godz. 12:00

Fotocooltura 2016 – relacja
pokaz slajdów

Obornicki Ośrodek Kultury 
Klub OBIEKTYW
Oborniki, ul. Armii Poznań 18

15.10.2016 
godz. 18:00

Przemek Zimoch  
„Mój Woodstock – spełnienie marzeń” 

Powiatowa Biblioteka Publiczna 
Kępno, ul. Sienkiewicza 26 a

15.10.2016 
godz. 10:00

Ostrowski Maraton Fotograficzny Stowarzyszenie Ocalić Od Zapomnienia 
Galeria „33"
Ostrów Wlkp., ul. Wiosny Ludów 17

15-16.10.2016 Dni otwarte z okazji 100-lecia Wieży 
Ciśnień, Pokaz Camery Obscura 
i wystaw towarzyszących

Wieża Cisnień
Ostrzeszów, ul. gen. Wł. Sikorskiego
(Stowarzyszenie ROD Wieża 1916)

17.10.2016
godz. 18:00

Sławomir Skrobała „Handel” Kościański Ośrodek Kultury
Kościan, ul. Mickiewicza 11

17.10.2016 
godz. 17:00

Andrzej Przewoźny „Człowiek” Miejska Biblioteka Publiczna im. 
Stanisława Grochowiaka
Leszno, ul. Bolesława Chrobrego 3 

18.10.2016 
godz. 19:00

„DRUH - 60 lat” Ośrodek Kultury 
Środa Wlkp., ul. 20 Października 30

18.10.2016
godz. 12:00

Jerzy Gozdowski „Plakaty” Biblioteka Publiczna Miasta Gniezna
Gniezno, ul. Staszica 12 a

18.10.2016
godz. 18:00

Leszek Zdrach „Kule świetlne 
w przestrzeni miejskiej”

Krotoszyńska Biblioteka Publiczna 
im. Arkadego Fiedlera,  
Krotoszyn, ul. Benicka 9

19.10.2016
godz. 15:00

Ryszard Lenartowicz „Jesienne 
inspiracje”

Muzeum Technik Ceramicznych 
Koło, ul. Kajki 44

Q WyStaWy i inne Wydarzenia fOtOgraficzne W WielKOPOlSce
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19.10.2016 
godz. 18:00

Tomasz Hołyński, Paweł Wawrzyniak, 
Piotr Zaworski „Epoché”

QQ!Ryku – Centrum Twórczego 
Rozwoju, Kórnik, ul. Reja 2

20.10.2016
godz. 17:00

Renata Zielińska „Moje marzenie” Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy 
im. Stanisława Platera 
Wolsztyn, ul. Gajewskich 48

20.10.2016
godz. 17:00

Wakacje w obiektywie – pokonkursowa Miejska Biblioteka Publiczna
Wągrowiec, ul. Średnia 18

20.10.2016
godz. 18:00

Wojciech Beszterda „Pokaz roboczy ... ”
autorski komentarz do wystawy

Biuro Wystaw Artystycznych i Usług 
Plastycznych, Piła, ul. Okrzei 9/2

21.10.2016
godz. 17:00

Klub Moment „Poczekalnia” Wrzesiński Ośrodek Kultury
Września, ul. Kościuszki 21

21.10.2016
godz. 17:00

Piotr Chamczyk „Kolejowe impresje” Miejska Biblioteka Publiczna 
im. Cypriana Norwida, 
Złotów, ul. Grochowskiego 17

21.10.2016
godz. 17:00

Olga Głowacka „Coming out”
Tomasz Starzyński „Fotografie”

Miejski Dom Kultury
Koło, ul. Słowackiego 5

21.10.2016
godz. 17:00

„Raport z fotografii 12”
wystawa przedstawicieli służb 
mundurowych

Muzeum Regionalne im. Dzieci 
Wrzesińskich
Września, ul. Dzieci Wrzesińskich 13

21.10.2016 
godz. 18:00

Zdzisław Mackiewicz 
„Tożsamość fotografii”

Muzeum Stanisława Staszica 
Piła, ul. Browarna 18

21.10.2016
godz. 18:30

Jerzy Wierzbicki „Gdańsk Suburbia” „Wiadomości Wrzesińskie”
Września, ul. Kaliska 1d

21.10.2016 
godz. 19:30

Krzysztof Szymoniak „Bez przysłony. 
13 lat Kwartalnika Fotografia”
spotkanie autorskie

„Wiadomości Wrzesińskie”
Września, ul. Kaliska 1d

21.10.2016 
godz. 19:00

 Klub fotograficzny Blenda  
„Tu i teraz. Tam i wtedy”

Krotoszyński Ośrodek Kultury 
Galeria Reflektarz i Galeria SMS  
Krotoszyn, ul. Mały Rynek 1

21.10.2016 
godz. 18:00

Tomasz Frąk „Fotograficzny wehikuł 
czasu”

Kwileckie Centrum Kultury i Edukacji 
im. Floriana Mazurkiewicza
Kwilcz, ul. Stefana Wyszyńskiego 19

21.10.2016
godz. 10:00

„Portret Prawdziwy IV”
wystawa pokonkursowa 

Nowotomyski Ośrodek Kultury 
Nowy Tomyśl, ul. Tysiąclecia 3

Q WyStaWy i inne Wydarzenia fOtOgraficzne W WielKOPOlSce
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„Wielkopolska Press Photo 2015” Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego 
Poznań, ul. Powstańców Wielkopolskich 16

„Wielkopolska Press Photo 2014” Stowarzyszenie Ocalić Od Zapomnienia
Ostrów Wlkp., ul. Konopnickiej 3/12

Jan Grześ „Szare, bure lub pstrokate...” Centrum Kultury „Pod Wieżą”
Wielichowo, ul. Pocztowa 16

„Powiat Pilski, jakiego NIE/znamy” Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
Wyrzysk, ul. Kościuszki 15

„Piękna, straszna Amazonia” – Ekspedycja 
Amazońska 2015 – śladami Arkadego Fiedlera

Salon Fotografii Przyrodniczej Fotonatura 
Czerwonak, Dziewicza Góra 5

Grzegorz Kosmala „Strefy widzenia” Muzeum Regionalne w Ostrzeszowie  
Ostrzeszów, ul. Rynek 19

Wojciech Ogrodowczyk „Himalaje” Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Bonawentury 
Graszyńskiego, Murowana Goślina, ul. Poznańska 16 

dAtA I godZINA tytuł WyStAWy MIEJScE WySTAWy

21.10.2016 
godz. 18:00

„Rzemieślnicy” Ośrodek Kultury Plastycznej 
Wieża Ciśnień 
Kalisz, ul. Górnośląska 66

22.10.2016
godz. 18:00

Wystawa Pokonkursowa na Fotografa 
Roku 2016 ZPFP OW

Centrum Kultury Scena to dziwna
Gniezno, ul. Roosevelta 42

22.10.2016
godz. 10:00

II Koniński Fotomaraton Centrum Kultury i Sztuki w Koninie
Konin, ul. Okólna 47 a

22.10. 2016
godz. 10:00

Heinz Ebert „Dramat destrukcji”
autorskie oprowadzanie po Łęgach

Łęgi Rogalińskie – zbiórka w Rogalinku 
na parkingu przy sklepie AGH

24.10.2016
godz. 18:00

Foto GOGOLEWO 2015 – 
„Fotogeniczna prowincja”

Świetlica wiejska w Gogolewie
Książ Wlkp. – Gogolewo 23

28.10.2016
godz. 18:00

Bogusław Biegowski „Noteć Barka 
Sztuki vol. 4/1”

Ujski Dom Kultury Galeria w Rynku 
Ujście

28.10.2016
godz. 17:00

Tori Ferenc „Kultura osobista” Muzeum Początków Państwa Polskiego
Gniezno, ul. Kostrzewskiego 1

POnadtO W dniach 10-30.10.2016 r. czynne Będą WyStaWy

Q WyStaWy i inne Wydarzenia fOtOgraficzne W WielKOPOlSce
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18 PrOtOKół z OBrad jury

Jury stwierdziło, że na konkurs wpłynęło 
641 zdjęć 60 autorów, i po ich wnikliwej 
analizie przyznało następujące nagrody 
i wyróżnienia:

I nagroda w wys. 2200 zł
Artur Pławski
zestawy: „Ostatni rok dzieciństwa” i „Na 
nowej drodze…”,

dwie II nagrody w wys. po 1400 zł 
Kamil Figas
zestaw „Żołnierz wyklęty”
Patrick Labitzke
zestaw „Kunowo”

Wyróżnienia:
Bartosz Jankowski
zdjęcie pojedyncze „bez nazwy” 

dariusz Madziński
zdjęcie pojedyncze „Targowisko” 

Katarzyna olter 
zdjęcie pojedyncze „Oddział dziecięcy” 

Paweł Kostusiak 
zestaw „Gniezno NIEkrólewskie”

Heinz Ebert 
zestaw „Lowen von Alhambra”

do pokonkursowej wystawy jury 
zakwalifikowało 70 zdjęć 16 autorów:

Heinz Ebert 
zestaw „Lowen von Alhambra”
Kamil Figas 
zestaw „Żołnierz wyklęty”
tytus grodzicki 
zestaw „bez tytułu” 
Bartosz Jankowski 
zdjęcia pojedyncze: „bez nazwy” i „Boisko”
Paweł Kostusiak 
zestaw „Gniezno NIEkrólewskie”
Lidia Krzywoźniak 
zestaw „Dom zły”
Artur Kucharczak 
zdjęcie pojedyncze „Wyciskanie”
Patrick Labitzke 
zestaw „Kunowo”
Marek Lapis 
zdjęcia pojedyncze: „Marsz dla życia” i „60 lat 
Poznańskiego Czerwca 1956”
dariusz Madziński
zdjęcie pojedyncze „Targowisko”
Szymon Mądry 
zdjęcie pojedyncze „Erozja”
Katarzyna Michalska
zdjęcie pojedyncze „Nad wartą”
Katarzyna olter 
zdjęcie pojedyncze „Oddział dziecięcy”
Artur Pławski 
zestawy: „Ostatni rok dzieciństwa” i „Na 
nowej drodze…” 
Swinde Wiederhold 
zestaw „Chełmno” 
Marek Zakrzewski 
zestaw „Ta ostatnia niedziela” 

Podpisy jury:

KoNKurS FotogrAFICZNy 
MOJA WIELKOPOLSKA 2016

jury w składzie:
 
Waldemar Kuligowski 
(uaM) – przewodniczący, 

Piotr Chojnacki 
(uaP),

Mateusz Kiszka 
(WBPicaK),

Władysław Nielipiński
(WBPicaK) – sekretarz.

od lewej: W. Nielipiński,  
W. Kuligowski, P. Chojnacki, M. Kiszka
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Wojewódzka Biblioteka Publiczna 
i Centrum Animacji Kultury

ul. Prusa 3 
www.wbp.poznan.pl

„Moja Wielkopolska 2016” 
– wystawa pokonkursowa

wernisaż: 17.10.2016 godz. 17:00 
wystawa czynna do 17.11.2016

Konkurs fotograficzny pt.: „Moja Wielkopolska” jest 
organizowany przez WBPiCAK w Poznaniu od 2003 r. 
Idea polegająca na dokumentowaniu życia naszej 

„małej ojczyzny” we wszystkich jego przejawach 
i współuczestnictwie w budowaniu tożsamości współ-
czesnej Wielkopolski była szczególnie bliska Irene-
uszowi Zjeżdżałce. Kilkakrotnie prowadził warsztaty 
przygotowujące do udziału w konkursie, a w 2003 r. 
był jego jurorem.
W 2009 r. finał konkursu zbiegł się w czasie z ob-
chodami pierwszej rocznicy śmierci Eryka. Fakt ten 
uświadomił nam jak bardzo fotografia Ireneusza 
Zjeżdżałki, jego filozofia uprawiania i przeżywania 
fotografii była bliska, wręcz tożsama, z ideą zapisaną 
w podtytule naszego konkursu. W uznaniu jego zasług 
dla swoiście pojmowanej „fotografii ojczystej”, a tak-
że mając na uwadze kilkuletnią współpracę i bliskie 
związki Ireneusza z naszą instytucją, postanowiliśmy 
konkursowi „Moja Wielkopolska” nadać imię Irene-
usza Zjeżdżałki.
I właśnie pod taką nazwą odbyły się dwie kolejne edy-
cje konkursu – w 2010 i 2011 r.
Równocześnie modyfikowaliśmy regulamin konkursu, 
dostosowując go do współczesnych technik obrazo-
wania, zmieniających się możliwości technicznych 
i oczekiwań osób fotografujących. Od 2012 r. konkurs 
stał się elementem Wielkopolskiego Festiwalu Foto-
grafii, a wernisaż pokonkursowej wystawy jego kul-
minacyjnym punktem.

Tradycyjnie do współorganizacji konkursu zaprasza-
my wielkopolskie ośrodki kultury, organizacje poza-
rządowe i osoby prywatne, które obok promowania 
idei na swoim terenie, fundują niektóre nagrody oraz 
wyróżnienia.
W tym roku nagrody ufundowały:
• Andre Abrasive Articles – Robert Andre,
• Biblioteka Publiczna Miasta Gniezna,
• Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Gostyniu,
• Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Wolsztynie 

im. Stanisława Platera,
• Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu,
• Dom Kultury w Stęszewie,
• Fotoma S.C. Maria Sczaniecka, Marek Starzak
• Fotostaszyszyn,
• Grupa Literyczna NA KRECHĘ,
• Kolski Klub Fotograficzny „Fakt” im. prof. dr. 

Tadeusza Cypriana,
• Muzeum Stanisława Staszica w Pile,
• Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kępnie,
• Stowarzyszenie Kulturalne EURO-ART,
• Stowarzyszenie Prasy Lokalnej,
• Wielkopolski Związek Artystów Plastyków,
• Zespół Parków Krajobrazowych Województwa 

Wielkopolskiego.
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Moja Wielkopolska
2016

* WaldeMar KuligOWSKi

Polska jest krajem regionów, a jednym z nich jest 
Wielkopolska. To pewne. Mniej pewne jest natomiast, 
co to stwierdzenie obecnie znaczy. Nie mam wątpli-
wości, że w dzisiejszej Polsce silniej zarysowują się 
różnice między centrum a peryferiami niż między 
poszczególnymi regionami. Kluczowa jest oczywi-
ście kondycja ekonomiczna, wyrażająca się we wciąż 
nierównomiernej dystrybucji kapitału, lokalizowane-
go w centrach i dużych ośrodkach aglomeracyjnych. 
Warto w tym kontekście przypomnieć, że łacińskie 
regio pochodzi od czasownika regere, czyli rządzić – 
etymologia ta staje się tym samym jednym z najważ-
niejszych synonimów kulturowego i ekonomicznego 
sensu funkcjonowania regionu. 

Regiony są bez przerwy tworzone, stabilizowane, 
wyobrażane, kontestowane bądź odrzucane. Dosko-
nałym przykładem wielokrotnych transformacji topo-
grafii regionalnej jest choćby Francja. Wielkim labo-
ratorium tworzenia i stabilizowania regionu był Śląsk 
po 1922 r. oraz tzw. Ziemie Odzyskane po 1945 r., naj-
pierw przedmiot czystek etnicznych, potem przesie-
dleń, a następnie wytwarzania ich historii, tożsamości, 
kultury, architektury... Mimo wielu historycznych za-
szłości i jak najbardziej współczesnych kontrowersji, 
polityka regionalna uprawiana jest oczywiście nadal, 
choć niektóre jej mechanizmy mają bardziej dyskretny 
charakter. Popularnym trendem jest odchodzenie od 
poziomu polityki do poziomu marketingu i promocji, 
w ramach którego region postrzega się jako produkt 
turystyczny bądź nawet w kategoriach atrakcyjnego 
brandu.

Wielkopolska również jest stale tworzona, sta-
bilizowana i wyobrażana, choćby poprzez działania 
animacyjne oraz twórcze związane z organizacją kon-

kursów fotograficznych. Doskonałego dowodu do-
starczają fotografie nadesłane na tegoroczną edycję 
konkursu „Moja Wielkopolska”. Co tym razem skupiło 
uwagę twórców? 

Na konkursowych fotografiach zobaczymy zda-
rzenia z życia zbiorowego: procesje i demonstra-
cje, odpusty i festyny, a także malownicze w swojej 
różnorodności targowiska. Zobaczymy powtarzal-
ne, lecz niepierwszoplanowe elementy krajobrazu 
kulturowego: altanki działkowe, przydrożne kaplice, 
strażnicze budki. Oczom fotografików nie umknęły 
ani nowo otwierane drogi, ani ostatnie parowozowe 
kursy. Dzięki nadesłanym na konkurs pracom mamy 
sposobność przyjrzenia się Wielkopolanom: w pracy, 
sklepie, zakładzie rzemieślniczym, na ulicy, podczas 
odpoczynku, w świątyni, siłowni, na nadwarciańskiej 
plaży. Konkursowe fotografie pozwalają na uchwy-
cenie detali życia w mieście, miasteczku i na wsi. Te 
miejsca tyle samo dzisiaj dzieli, ile łączy. Wciąż jednak 

– nawet bez zajrzenia w podpisy – łatwo zidentyfi-
kować, w jakim środowisku obraz został wykonany. 
Różnica między miastem a wsią to nadal pewna stała.

Właśnie - ciągłość i zmiana to standardowe licz-
many rejestrowania rzeczywistości,  niemal banalne  
w swojej powtarzalności. Bardziej adekwatnych jed-
nak nie wymyślono. Tworzące się dzięki nim napięcie 
generuje wszelako dostateczną ilość energii i potencjał 
wyobraźni, aby fotograficy mogli tworzyć prace wy-
bitne, dające do myślenia, potrzebne. W dodatku także 
zaawansowane warsztatowo i innowacyjne formalnie, 
wyrażające jednocześnie unikalną wrażliwość autora, 
co należy przecież do najwyżej cenionych w konkursie 
walorów prac. Bo „Moja Wielkopolska” nie jest raz na 
zawsze dana, ale raczej raz na zawsze za-dana. 
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I nagroda
MOja WielKOPOlSKa 2016

Artur Pławski „Na nowej drodze…” 
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I nagroda
MOja WielKOPOlSKa 2016

Artur Pławski „Ostatni rok dzieciństwa” 
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II nagroda
Kamil Figas „Żołnierz wyklęty”

MOja WielKOPOlSKa 2016



II
I 

W
Ie

lk
o

p
o

ls
k

I 
Fe

st
IW

a
l 

Fo
to

g
r

a
FI

I 
Im

. 
Ir

en
eu

sz
a

 z
je

żd
ża

łk
I

24

II nagroda
Patrick Labitzke „Kunowo”

MOja WielKOPOlSKa 2016
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wyróżnienie
Paweł Kostusiak „Gniezno NIEkrólewskie”

MOja WielKOPOlSKa 2016



II
I 

W
Ie

lk
o

p
o

ls
k

I 
Fe

st
IW

a
l 

Fo
to

g
r

a
FI

I 
Im

. 
Ir

en
eu

sz
a

 z
je

żd
ża

łk
I

26

wyróżnienie
Heinz Ebert „Lowen von Alhambra”

MOja WielKOPOlSKa 2016
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wyróżnienie

Bartosz Jankowski „bez nazwy” 

MOja WielKOPOlSKa 2016

Katarzyna Olter „Oddział dziecięcy” 

Dariusz Madziński „Targowisko” 

zdięcia pojedyncze
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akceptacja
Tytus Grodzicki „bez tytułu” 

MOja WielKOPOlSKa 2016
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akceptacja
Lidia Krzywoźniak „Dom zły”

MOja WielKOPOlSKa 2016
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akceptacja
Swinde Wiederhold „Chełmno” 

MOja WielKOPOlSKa 2016
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akceptacja
Marek Zakrzewski „Ta ostatnia niedziela” 

leszno – Wolsztyn – leszno, 30.03.2014

MOja WielKOPOlSKa 2016
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akceptacja
MOja WielKOPOlSKa 2016

Marek Lapis „Marsz dla życia”                             „60 lat Poznańskiego Czerwca 1956”

Artur Kucharczak „Wyciskanie”

zdięcia pojedyncze
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akceptacja

Szymon Mądry „Erozja”

MOja WielKOPOlSKa 2016

Bartosz Jankowski „Boisko”

zdięcia pojedyncze

Katarzyna Michalska „Nad wartą”





Wystawy 
w Poznaniu

iii WielKOPOlSKi feStiWal fOtOgrafii iM. ireneuSza zjeżdżałKi
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Wojewódzka Biblioteka Publiczna 
i Centrum Animacji Kultury

korytarz i p., ul. Prusa 3,  
www.wbp.poznan.pl

Mała Galeria Fotografii  
pracowników WBPiCAK „Impresja”

wernisaż: 10.10.2016 godz. 10.00 

Celem Małej Galerii jest prezentowanie dorobku fo-
tograficznego pracowników WBPiCAK. W galerii raz 
na kwartał 10 autorów wystawia po jednym zdjęciu na 
zadany temat. Każda kolejna „odsłona” to wernisaż 
z udziałem autorów, pracowników, dyrekcji i zapro-
szonych gości, a wystawę oglądają również czytelnicy 
korzystający z wypożyczalni. W 55. odsłonie „małej 
galerii” zatytułowanej „Impresja” biorą udział: Pa-
weł Anders, Marek Buszewicz, Małgorzata Derwich, 
Ryszard Dolata, Jagienka Kołpowska i Józio Szpulak, 
Mateusz Kiszka, Władysław Nielipiński, Hanna Osipo-
wicz, Anna Sabiłło, Natalia Słomińska, Justyna Stolt-
mann-Prędka, Aneta Szczepaniak, Grzegorz Szafar-
kiewicz, Aleksandra Warczyńska,

Impresja, (przelotne) wrażenie, odczucie; krótki na-
strojowy utwór lit., muz., / Impresja, wschód słońca 
(Impression, soleil levant) – obraz namalowany przez 
Claude’a Moneta, od tytułu którego nazwano kierunek 
w malarstwie – impresjonizm.
Impresjonizm kierunek artystyczny, głównie w ma-
larstwie (ale też w literaturze i muzyce), zapocząt-
kowany we Francji ok. 1870 r., zmierzający progra-
mowo do bezpośredniego oddawania subiektywnych 
wrażeń artysty. Najbardziej charakterystyczną cechą 
malarstwa i rzeźby impresjonistycznej było dążenie 
do oddania zmysłowych momentów, „złapania ucie-
kających chwil”.

na podstawie: 
Słownika wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych 
Władysława Kopalińskiego oraz Wikipedii.
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Q POznań

Konkurs „Wielkopolska Press Photo” jest doroczną 
konfrontacją dokonań fotoreporterów województwa 
wielkopolskiego. Wywołuje liczne dyskusje o roli fo-
tografii w praktyce dziennikarskiej i stwarza forum 
prezentowania ich dorobku. Do przewodniczenia jury 
w tym konkursie zapraszamy największych polskich 
i zagranicznych fotoreporterów takich jak: W. Kras-
sowski, Ł. Trzciński, M. Forecki, A. Zygmuntowicz,  
Ch. Niedenthal, M. Kavaliauskas, S. Maksimishin czy  
W. Grzędziński. Częstymi laureatami konkursu są wy-
bitni wielkopolscy fotoreporterzy, odnoszący sukcesy 
również na arenie ogólnopolskiej, ale także nagrody  
w nim zdobywają nieznani szerszej publiczności foto-
grafujący dziennikarze z małych miejscowości.

W 2015 r. jury w składzie: Wojciech Grzędziński, Ma-
riusz Forecki, Dominik Górny oraz Władysław Nieli-
piński obejrzało 412 zdjęć pojedynczych i 1100 zdjęć 
w 156 zestawach (razem – 1512 zdjęć) nadesłanych 
przez 115 autorów, w pięciu kategoriach tematycznych. 
Grand Prix otrzymał Grzegorz Dembiński za zestaw 

„Życie codzienne kardiochirurgii dziecięcej w Poznaniu”.
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Biblioteka Główna Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Poznaniu

ul. Powstańców Wielkopolskich 16

„Wielkopolska Press Photo 2015”

Wystawa Objazdowej galerii Wielkopolskiej 
fotografii czynna od 6.09 do 4.11.2016
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Zespół Dziennych Domów Pomocy 
Galeria Starówka

ul. Wielka 1

Teresa Ryczkowska  
„Muzy malarzy polskich”

wernisaż: 11.10.2016 godz. 17:00

Teresa Ryczkowska, rodowita 
Wielkopolanka, emerytowana 
nauczycielka. Przygodę z foto-
grafią i malarstwem rozpoczęła 

w 2006 r., zostając słuchaczką 
Uniwersytetu III Wieku w Gnieźnie. 

Uczestniczyła w zbiorowych wystawach malarskich 
w: Bibliotece Publicznej Miasta Gniezna, Miejskim 
Ośrodku Kultury, Nauczycielskim Kole Plastyczno

-Literackim w Gnieźnie, Centrum Animacji Kultury  
w Międzychodzie i w Mogileńskich Spotkaniach Ar-
tystycznych.

Z inspiracji malarstwem narodził się pomysł realiza-
cji projektu „Fotografii Inspirowanej”. Cykl wystaw 
rozpoczęła wystawa „Muzy malarzy polskich”, którą 
można oglądać nieprzerwanie w ośrodkach kultury 
w Wielkopolsce od ponad 2 lat. Złożona z 22 foto-
grafii wystawa przedstawia kobiety stylizowane na 
muzy malarzy polskich, dzieł takich jak: Paryżanka 
Olgi Boznańskiej, Melancholia Tadeusza Pruszkow-
skiego, Portret Wandy Hoffmanowej Antoniego Micha-
laka, Zaczytana Teodora Axentowicza czy Portret Matki 
Henryka Rodakowskiego.
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Klub Osiedlowy „Krąg”

S. M. „grunwald” ul. dmowskiego 37  
www.klubkrag.pl

Łazarskie impresje Wojtka Wysockiego

wernisaż: 13.10.2016 godz. 18:15

 Wojciech Wysocki (1983) – in-
struktor ds. mediów Klubu Krąg. 
Pasjonat sportów ekstremalnych, 
maratończyk a także instruktor 

harcerski Szczepu ZHP „Łazarz”. 
Fotografią zajmuje się się od paru lat, 

dokumentując działalność Klubu Krąg i codzienne 
życie Łazarza. Samouk, ale także baczny obserwator 
dokonań mistrza Jana Kurka, łazarskiego fotografa  
i filmowca.
Nieoczekiwanym „debiutem” Wojtka był wyemito-
wany jesienią 2011 r. na antenie telewizji poznań-
skiej (programu 3 TVP), reportaż Olgi Kunze z cyklu 

„Wielkopolska otwarta na wolontariat”. Podczas prac 
nad programem nasz kolega okazał się doskonałym 
przewodnikiem i znawcą Łazarza, udzielając nieoce-
nionej pomocy ekipie realizatorów. Efektem łazarskiej 
peregrynacji Wojtka była dokumentacja zaułków i od-
chodzących w mroki dziejów zanikających zawodów 
poznańskich rzemieślników… Wystawa „Łazarskie 
impresje” jest debiutem wystawienniczym Wojciecha 
Wysockiego. (na zdjęciu autor z Agnieszką Holland)

Klub Osiedlowy Krąg to najmłodsza placówka Spół-
dzielni Mieszkaniowej Grunwald, niedawno obcho-
dząca 35-lecie działalności. W klubowej „Galerii Krąg” 
nie brakowało wystaw fotograficznych. W ostatnich 
latach swoje zdjęcia prezentowali m.in.: Janusz No-
wacki, Antoni Rut, Ewa Krantz-Gorzkowicz, Ma-
ciej Springer, Kazimierz Rafalik, Adrian Wykrota  
i wielu innych cenionych artystów. 

Wernisaż wystawy zostanie poprzedzony „inau-
guracją sezonu kulturalno-oświatowego na Łazarzu 
2016/2017”.
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Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„Osiedle Młodych” w Poznaniu 
Dom Kultury Polan STO

os. Polan 100 
www.polansto.pl ; www.wzap.info

„Okruchy światła”    
wystawa poplenerowa

 wernisaż: 14.10.2016 godz. 18:00

Spotkania plenerowe były doskonałą okazją wymiany 
doświadczeń, poszerzania wiedzy, rozwijania pasji fo-
tografowania, a nade wszystko stały się pretekstem do 
obcowania z naturą. Kategorią dominującą w szeregu 
naszych spotkań plenerowych była przyroda, a przy-
roda to otwarta przestrzeń. Przestrzeń to synonim 
wolności, w której człowiek od niepamiętnych czasów 
zawsze szukał swojego miejsca do życia, do szczęścia, 
wytchnienia. Można zadać sobie pytanie, czego pasjo-
naci fotografii szukali podczas spotkań plenerowych. 
Z pewnością kontakt z przyrodą to ogromne poczucie 
wolności i przynależności do świata natury. Błądzenie 
w jej żywiole w efekcie zawsze prowadzi do odkrywa-
nia jej uroku, oczarowania przez nią i przeżywania 
dzięki niej efektów zaskoczenia.
Panoptikum światła, rzec można, czyli uznanie światła 
jako coś osobliwego, wyjątkowego, bowiem to przede 
wszystkim światło jest sprawcą wszystkiego i niejed-
nokrotnie jego okruchy pojawiające się na fotografiach 
stwarzają magiczny nastrój, precyzję, dramaturgię 
i wielką obfitość poetyki.

Ewa J. Partyka
sekretarz Wielkopolskiego Związku Artystów Plastyków

Autorzy: Robert Anioł, Jarosław Bernatowicz, Zofia 
Bernatowicz, Zdzisława Czombik, Przemysław De-
górski, Adam Drogomirecki, Jerzy Kubacki, Leszek 
Lesiczka, Władysław Nielipiński, Ewa J. Partyka, An-
toni Rut, Stanisław Wojcieszak, Andrzej Ziemkowski. 
Kurator: Antoni Rut.

Projekt współfinansowany 
przez Samorząd Województwa
Wielkopolskiego
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Grupa Literyczna NA KRECHĘ  
Fundacja Otwartych Na Twórczość 
Restauracja Pastela

ul. 23 lutego 40 (róg zamkowej) 
www.fundacjafont.pl 

Bogusz Jan Szulc „Studium samotności” 

wystawa czynna 14-30.10.2016

 Bogusz Jan Szulc (1993) – absol-
went Fotografii na Uniwersytecie 
Artystycznym w Poznaniu, obec-
nie student sztuki operatorskiej 

na Wydziale Radia i Telewizji im. 
Krzysztofa Kieślowskiego w Katowi-

cach. Posługuje się wyłącznie analogowymi technika-
mi fotograficznymi.

„Studium samotności”, jest efektem rozważań, 
pewnego usystematyzowania i przełożenia na język 
wizualny, uczucia którego wszelakie odmiany towa-
rzyszą każdemu człowiekowi. Próbą, bo zagadnienie, 
które autor podejmuje jest tak niepowtarzalne dla 
każdej z jednostek, że nie można znaleźć dla niego 
pełnego wyrazu w żadnym języku pisanym, mówio-
nym, czy też fotografii. Można zatem stwierdzić, że 
jest to tylko osobista projekcja i wyobrażenie na temat 
zagadnienia samotności.

Cykl jest nadal otwarty na nowe fotografie, jego 
pierwotna i nieco obszerniejsza forma, została wcze-
śniej opublikowana w autorskiej książce fotograficz-
nej, pod tytułem Notatnikt.

Warsztaty fotograficzne „Czy można 
zrobić kreatywne zdjęcie bez aparatu?”

restauracja Pastela, ul. 23 lutego 40 
22.10.2016 (sobota) godz. 11:00–16:00. 
Prowadzenie: Bogusz Szulc. Wstęp wolny
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Grupa Literyczna NA KRECHĘ  
Fundacja Otwartych Na Twórczość 
Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

ul. ratajczaka 38/40 
www.fundacjafont.pl, lib.amu.edu.pl

FotoStawka „Obserwacja = Obecność”

wernisaż: 14.10.2016 godz. 18:00  
wystawa czynna do 30.10.2016

Grupa Literyczna NA KRECHĘ (kontaminacja słów li-
teracko-artystyczna) stawia przed sobą wiele wyzwań. 
Jest ogólnopolska, niezrzeszona. Skupia młodych po-
etów i adeptów poezji, prozy, krytyki literackiej oraz 
twórców fotografii, muzyki, malarstwa.

Nazwa grupy „Na krechę” nie oznacza (potocz-
nie), że w sztuce można pójść na skróty – to tylko 
pozory. Wybieranie czy wydeptanie własnej ścieżki? 

– tak! Każda decyzja wymaga podjęcia ryzyka, a każde 
ryzyko wymaga jeszcze większej odwagi. Pomysło-
dawczynią i prowadzącą Grupę NA KRECHĘ jest po-
etka Łucja Dudzińska, fundatorka FONT. Za program 
można uznać aktywność ponad różnymi podziałami, 
dążenie do nowatorskich form przekazu, uprawianie 
syntezy sztuk i wspieranie ambitnych twórców. Grupa 
rozwija własną serię wydawniczą (wydano 14 tomów 

– Biblioteka Poezji / Na Krechę)
Grupa powstała w 2011 roku przy Związku Litera-

tów Polskich O/Poznań jako spontaniczny zryw lu-
dzi interpretujących sztukę i wszelkie jej przejawy. 
Ma na celu rozwój twórczości i twórczej aktywności 
jej uczestników, a także społeczne upowszechnianie 
i promocję sztuki. Tutaj, każdy pracuje na swoje na-
zwisko, ceniona jest indywidualność, wysoki poziom. 
Z grupą identyfikuje się ponad 100 twórców.

Autorzy: 
Joanna Bąk, Jolanta Ciecharowska, Łucja Dudzińska, 
Joanna Kulhawik, Dominik Lesiczka, Bronek Olachow-
ski, Janina Osewska.
Kurator: Łucja Dudzińska.
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Grupa Literyczna NA KRECHĘ  
Fundacja Otwartych Na Twórczość 
Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

ul. ratajczaka 38/40 
www.fundacjafont.pl, lib.amu.edu.pl

WierszYstawka 

– utworów jana K. adamkiewicza i laureatów 
nagrodzonych w i i ii edycji OKP „fotografia” 
opracowana przez janinę Osewską

14.10.2016 godz. 18:00

Janina Osewska – pedagog, poet-
ka, animatorka życia literackiego, 
regionoznawca, koordynatorka 
różnych projektów literackich. 

Członkini Stowarzyszenia Pisarzy 
Polskich. Opublikowała tomiki wier-

szy: W stronę ciszy (2003), Do czasu przyszłego (2007) 
oraz Tamto (2015). Uprawia też fotografię. Wydała 
autorski album okruchy (2011), który był nominowany 
do tytułu „Najpiękniejsza książka roku 2011” oraz do 
Athens Photo Festival (2015). Jest autorką 20 wystaw 
indywidualnych i kilku zbiorowych. Należy do Grupy 
Literycznej Na Krechę. 

Pomysł WierszYstawki (wystawki wierszy) zrodził 
się z potrzeby upowszechniania poezji, jak i ukazania 
rysunków, różnych prac graficznych, malarskich, fo-
tograficznych członków Grupy Literycznej Na Krechę. 
Poprzez syntezę sztuk dążyliśmy do nowych form 
wyrazu. Szukaliśmy możliwości promowania czytel-
nictwa poezji w bibliotekach, szkołach, domach kul-
tury, galeriach, a nawet foyer teatru. Poszukiwaliśmy 
innego potencjału integracji środowisk twórczych, 
zarówno na poziomie przejawów artystycznych, jak 
i promocyjnych, gdyż do wspólnej prezentacji za-
praszamy lokalnych twórców. Do tej pory odbyło się 
kilkanaście takich wystaw. Pierwsze i te najbardziej 
szczególne, miały miejsce w Bibliotece Uniwersy-
teckiej w Poznaniu, ale także w: Nowym Tomyślu,  
w Krakowie, Łodzi, Drezdenku, Elblągu. W 2014 r. 
ukazała się antologia WierszYstawki artystycznej. 
Projekt ten doskonale wpisuje się w promocję laure-
atów Konkursu Poetyckiego pod hasłem „Fotografia”. 

Łucja Dudzińska

migawka

wnikam głęboko w noc. poza liniami granicznymi
snu – lekkość i zagubienie. mam coś takiego w sobie,
co wytłumia odbicia światła. tymczasem, wciągam w płuca
zarys wież, zaczarowane dworce i kaszlę.
dyskretny rysunek deszczu jest twoją dzisiejszą twarzą.

Daria Dziedzic
 I miejsce   

I edycja OKP „Fotografia”

fot. Janina Osewska „do wiersza Darii Dziedzic”
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Grupa Literyczna NA KRECHĘ  
Fundacja Otwartych Na Twórczość 
Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

ul. ratajczaka 38/40 
www.fundacjafont.pl, lib.amu.edu.pl

Rozmowy z fotografią i poezją  
Hyde park  

14.10.2016 godz. 18:00

W programie: 

Ogłoszenie werdyktu Ogólnopolskiego Konkursu Po-
etyckiego „Fotografia” II edycja.
WierszYstawka – utworów nagrodzonych w I i II edycji 
OKP „Fotografia” opracowana przez Janinę Osewską. 
Przypomnienie twórczości poznańskiego poety Jana 
Krzysztofa Adamkiewicza (1952-1986) w kontekście 
wykorzystania symbolu fotografii w poezji. 

„(…) w fotografii powietrza – istnieje między wami – 
klisza nałożona na twarze”

Przebywanie, w: Sytuacja zastana s. 12

„w fotografiach ostatecznie zamknięta”
Uwielbienie chwili, w: fotografie s. 30

„poznałeś wszystkie twarze w pradawnej fotografii  
i wypisałeś je z imion”

Obcowanie, w: fotografie s. 34

„twoja twarz za szkłem cudzych spojrzeń”
Fotografia do dowodu, w: Polecenie przez podróżą s. 17 

„twoi zmarli (…) przez całun fotografii – ożyli zbyt 
nagle za skórą”

Podróże, w: Polecenie przez podróżą s. 28

Jakim jesteś jakim siebie grasz

Jakim jesteś jakim siebie 
grasz – w tej scenie w tym kadrze w takiej
fotografii pomiędzy gestami zdarzeniami słowem
między tymi rekwizytami w tej jedności miejsca
i lęków wśródsennych – jakim jesteś kim się 
stajesz rodząc się wracając z podróży z więzienia z
kościoła otwierając oczy ze snu odmykając
drzwi – uciekając z sobą przed sobą w cztery 
pustki ścian

Jakim jesteś jak istniejesz
w swoim wiecznym dniu pod tym wiekiem mglistego
powietrza w układzie ze słowami z samym sobą co-
dziennym 
przed lustrem przed kolejnym wyjściem ze snu z
domu w taniej fotografii – przypadkowa kamera 
uchwyciła
twe zmęczone źrenice grymas bólu i ukradkiem
łzę – jak ciebie widzi lustro okno co sądzi
podłoga dokąd wiodą schody gdzie zmierzają stopy co 
odczyta dłoń – co powiedzą zmarli dawne
listy pamiątki chłonące ubranie pory roku
czas – ten tłum w którym się rozpłyniesz spiesząc się 
do pracy w fabryce „Arkadia” – ten wizjer ten obiek-
tyw
czujnie za ramieniem – kim jesteś
dla siebie jakim siebie grasz

Jan K. Adamkiewicz

Kurator: Łucja Dudzińska.
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KAPITAŁ
Cykl powstał w 2014 r. i składa się z trzech części: 
zdjęć młodych mieszkańców Wrześni, którzy kilkana-
ście lat temu stali się bohaterami projektu Bez Atelier 
Ireneusza Zjeżdżałki, fotograficznych pejzaży ukazu-
jących proces przygotowywania terenu pod budowaną 
we Wrześni fabrykę Volkswagena oraz fotograficzną 
typologię przedstawiającą najemnych pracowników 
zatrudnionych do pracy na tym etapie budowy.
Fragmenty tekstu autorstwa Doroty Łuczak na temat 
projektu Kapitał:

„Sfotografowane postaci [pierwsza część projektu] nie 
są w pełni anonimowe, wszak niegdyś stali się boha-
terami zdjęć wrzesińskiego dokumentalisty Ireneusza 
Zjeżdżałki. Majak odnalazła osoby pozujące do pro-
jektu Bez Atelier (2001), by pokazać ich współczesne 
portrety. Z potencjalnych zestawień cykli dwóch au-
torów, wykonanych w odstępstwie niemalże piętnastu 
lat wybrzmiewa pewien sentymentalizm, czy refleksja 
o egzystencjalnym podłożu, zwłaszcza wtedy gdy my-
ślimy o zdjęciu kobiety w ciąży, matki z dzieckiem, czy 
sfotografowanej przez Majak córki zmarłego w 2008 
roku Zjeżdżałki”.

KOLEKCJA WRZESIŃSKA:
Kolekcja Wrzesińska to artystyczne archiwum foto-
graficzne Wrześni, ukazujące aktualny „stan” miasta 
i jego mieszkańców, przefiltrowany przez wrażliwość 
jednego twórcy. Kolekcja Wrzesińska powstaje od 
2009 r. Jej pomysłodawcą i pierwszym kuratorem był 
Waldemar Śliwczyński. Mecenasem Kolekcji Wrze-
sińskiej jest Burmistrz Miasta i Gminy Września.  
Od 2015 r. kuratorem projektu jest Karol Szymkowiak.

Wielkopolski Urząd Wojewódzki

al. niepodległości 18/18

Kolekcja Wrzesińska 2014 
Katarzyna Majak „Kapitał”

wernisaż: 17.10.2016 godz. 12:00 
wystawa czynna do 30.10.2016
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NIBYLAND
Projekt Nibyland to obserwacja codzienności miesz-
kańców Miasta i Gminy Września – niewielkiego re-
gionu położonego w zachodniej Polsce.
To zwyczajna opowieść o życiu, emocjach, relacjach, 
unikająca sztucznych perypetii. To jednocześnie 
podróż do niezwykłego świata, którego mieszkań-
cy odkrywają przed nami magię swojej codzienności. 
Jesteśmy świadkami zarówno cichych, intymnych mo-
mentów i relacji z najbliższymi, jak i masowych wyda-
rzeń, zbiorowych emocji. W tej pozornie niewyróżnia-
jącej się przestrzeni, odnajdujemy wiele osobliwości.

Dopełnienie fotografii stanowią wiersze napisane 
przez Nadię Smolarkiewicz – dwunastoletnią dziew-
czynkę, mieszkankę wsi Węgierki (gm. Września), 
która w niezwykły sposób interpretuje otaczającą ją 
rzeczywistość.

Niby szary brzydki budynek
Niby kropka w powieści świata...
Ale dla mnie
ta kropeczka znaczy więcej niż całe zdania.
W mym domu
każdy płakał,
każdy się śmiał...
Ściany popękane
krzyki dzieci pamiętają
oraz to,
o czym ludzie zapomnieli.
Mój dom
to dla mnie
najcudowniejsze miejsce na ziemi

Wielkopolski Urząd Wojewódzki

al. niepodległości 18/18

Kolekcja Wrzesińska 2015 
Adam Lach „Nibyland”

wernisaż: 17.10.2016 godz. 12:00 
wystawa czynna do 30.10.2016



II
I 

W
Ie

lk
o

p
o

ls
k

I 
Fe

st
IW

a
l 

Fo
to

g
r

a
FI

I 
Im

. 
Ir

en
eu

sz
a

 z
je

żd
ża

łk
I

48
Q POznań

Wojewódzka Biblioteka Publiczna 
i Centrum Animacji Kultury

sala wykładowa, ul. Prusa 3,  
www.wbp.poznan.pl

Anna Dezor „wspomnienia–fotografie”

wernisaż: 17.10.2016 godz. 17:30 

Anna Dezor - absolwentka 
Uniwersytetu Mikołaja Koperni-
ka w Toruniu. Mieszka i pracuje  
w Poznaniu. Fotografia jest dla 

niej procesem rejestracji senty-
mentalnych wspomnień z licznych 

podróży, podczas których uwiecznia pejzaże oraz 
przestrzenie miejskie z różnych zakątków świata. 

Pracuje, wykorzystując tradycyjne kamery analogowe 
oraz eksperymentuje z różnymi technikami foto-che-
micznymi (np. mokry kolodion, albumina, emulsje 
żelatynowe). W fotografii bardziej niż efekt końcowy 
pochłania ją sam akt tworzenia obrazu - przeżycie zo-
baczenia na matówce aparatu gotowego obrazu, który 
staje się zarazem odkrytą na nowo rzeczywistością. 
Fotografia jest dla niej pewną formą poszukiwania 
wewnętrznej ciszy, piękna, harmonii oraz siebie.
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Restauracja „Monidło” 

ul. Matejki 68      
www.restauracjamonidlo.pl

Kazimierz Rafalik „Foto-Grafika”

Wernisaż: 17.10. 2016 godz. 19:00 
wystawa czynna do 05.11.2016

Kazimierz Rafalik (1938) – absol-
went Politechniki Poznańskiej. 
Członek m.in. Wielkopolskiego 
Związku Artystów Rzeźbiarzy  

i Wielkopolskiego Związku Ar-
tystów Plastyków. Z zamiłowania 

do obserwacji rzeczy i zdarzeń – fotograf, z chęci 
czynnego uczestnictwa w rozmaitych formach życia 

– dziennikarz, natomiast z potrzeby ducha i wyboru 
– rzeźbiarz. Jest tym, który wierzy w moc i posłan-
nictwo sztuki.

Fotografią zajmuje się 65 lat. Prawie nie rozsta-
je się z aparatem. Spacer z nim to zdrowie, a uda-
ne zdjęcie to radość. Jest krytyczny w stosunku do 
własnych dokonań w tym zakresie. Bo zdjęcie wcale 
nie musi być ładne, a przede wszystkim dobre. Jego 
fotografie były prezentowane publicznie ponad 60 
razy – najczęściej w Poznaniu, ale też m.in. w: Złoto-
wie, Chojnicach, Środzie Wlkp., Szwajcarii, Charkowie, 
Komornikach, Bułgarii, Międzychodzie, Drezdenku, 
Koszalinie, Śremie, Sielpi, Rzeszowie, Kruszwicy, 
Gnieźnie, Lesznie, Szczecinie, Trzciance, Wrocławiu, 
Starachowicach.

Kiedyś fotografia służyła Kazimierzowi Rafalikowi 
jako ilustracja własnych i obcych materiałów dzien-
nikarskich. Z czasem stara się on z niej wydobywać 
także artystyczne wartości. Ta stosunkowo droga 
i trudna dziedzina sztuki wciąga, ale za to daje olbrzy-
mie możliwości wyżycia się.
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O naturze fotografii

Każda prezentacja to okazja do stawiania pytań któ-
rych zakres wykracza poza to, co przedstawione. Re-
fleksja może podsumowywać lub otwierać nowe per-
spektywy. Tu mamy okazję, aby zastanowić się nad 
znaczeniem technologii we współczesnej praktyce 
twórczej. W coraz bardziej zunifikowanym świecie 
resztki odmienności zaskakują i niepokoją, najbardziej 
tych, którzy uważają, że współczesność musi być de-
finiowana przede wszystkim przez mit postępu. Miarą 
tego, co istotne i godne zainteresowania jest nadążanie 
za zmianami, dlatego wartościowe są tylko te dzieła, 
które posiadają wyraźne piętno technologiczne czasu,  
w którym powstały.

Kontestatorzy, pozostający poza głównym nur-
tem zmian, najczęściej nadmiernie koncentrują się na 
tradycyjnych procedurach i sposobach wytwarzania 
i zapominają, że to dopiero początek drogi. Samo 
użycie nawet bardzo wyrafinowanej i pracochłonnej 
procedury nie daje żadnej gwarancji wartości. Często 
są to tylko technologiczne popisy. Dotykamy kwestii 
sensowności użytkowania zabytkowych technologii  
i technik fotograficznych. Emocje towarzyszące walce 
o lepszą pozycje w systemie zagłuszają racjonalne 
argumenty. Trudno wyjść poza epitety i etykiety.

Autorzy prezentowanych na wystawie prac po-
dejmują wysiłek znalezienia własnego sposobu 
użytkowania tradycyjnej fotograficznej technologii. 
Na swoich warunkach próbują podjąć dialog z prze-
szłością. Ryzykują. Starają się przełamać i przedefi-
niować wyeksploatowaną formułę. Nie wpadają na 
szczęście w pułapkę aktualizacji, nie dostosowują się 
do głównego nurtu. Koncentrują się na wykorzysta-
niu specyficznych właściwości światłoczułej materii. 
Mimo ewidentnych różnic formalnych wspólną cechą 

Między eksperymentem a ekspresją

* BOguSłaW BiegOWSKi

wszystkich prac jest ich niemal cielesna fizyczność  
i materialność. Fotografie te nie są przezroczystymi 
nośnikami znaczenia. Niektóre nabierają sensualnego 
charakteru egzystencjalnego poświadczenia.

Uczestnicy prezentacji wykorzystują różnorodne 
strategie i środki formalne do realizacji skondenso-
wanego ekspresyjnego przekazu. Dominują działania 
nieintencjonalne. Eksperymentują z właściwościami 
światłoczułego materiału, ze sposobami rejestracji. 
Otwierają się na przypadek. Nie eliminują wad i tego 
co przyniesie proces fotochemiczny. Jakość nie ma tu 
wymiaru perfekcyjnego standardu, jest raczej dyna-
micznym poszukiwaniem równowagi między nośni-
kiem i znaczeniem, duchem i materią, naturą i kulturą.

Grzegorz Plenzler wykorzystuje wady swego zabyt-
kowego stuletniego podróżnego aparatu fotograficz-
nego. Przesunięta oś optyczna powoduje, że ostrość na 
fotografii pojawia się przypadkowo, znienacka, nagle 
znika i za chwilę rozpływa się w nieskończoności. Ca-
łość tworzy oniryczny nastrój zawieszenia w próżni.

Multiplikacje Iwony Stopierzyńskiej to wyrafi-
nowane złożone struktury. Kilkukrotna ekspozycja 
wzmacnia i intensyfikuje przekaz. Paradoksalnie nie 
ma tu nadmiaru. Obraz staje się bardziej subtelny, wy-
rafinowany i syntetyczny. Einmal is keinmal.

Sławomir Gierczyk wkroczył ze swym aparatem 
fotograficznym na mocno wyeksploatowany teren, to 
jest na Rogalińskie Łęgi. Kilka generacji fotografów 
mierzyło się z tym tematem. Czy dziś można jeszcze 
coś dodać? Pomógł twórczy przypadek, rozedrgany 
kadr, zachodzące na na siebie fragmenty obrazu oży-
wają wiekowe dęby jak w starym rozregulowanym 
kinematografie.
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Centrum Kultury Zamek, Hol Wielki

ul. Św. Marcin 80/82  
www.zamek.poznan.pl

CIEMNICA  
„Między eksperymentem a ekspresją”

autorzy: filip fornalik, Sławomir gierczyk, natalia góra, 
grzegorz Plenzler, Matt rutkowski, iwona Stopierzyńska,  
Martyna Szeląg, aleksandra Wilkus-Wyrwa,  
agnieszka Wojtkowiak, anna Woźniak

wernisaż: 18.10.2016 godz. 19:00

Aleksandra Wilkus-Wyrwa stworzyła paradok-
salną sekwencję, kolejową panoramę. Ruch kliszy  
w aparacie nijak nie chce się zgodzić z przesuwającym 
się za oknem pociągu krajobrazem. Następuje po sobie 
cała seria zlepów, szumów, ciągów. Powstaje nowa 
struktura. Obraz nasyca się znaczeniami i rozciąga 
wyobraźnię.

Fotografia Filipa Fornalika z pozoru wydaje się 
najprostsza. Tylko dwa elementy: droga i drzewo. 
Prymitywny aparat, przeterminowany kilkadziesiąt 
lat film i niestandardowy proces chemiczny odrealniły 
do granic archetypicznego symbolu banalny fragment 
wiejskiego krajobrazu. Recykling triumfujący.

Martwa natura kojarzy się najczęściej z ładem  
i harmonią. W fotografiach Matta Rutkowskiego jest 
odwrotnie. Zaskakujące kadry. Brak stabilności. Na-
pięcie i trwoga. Zwykłe przedmioty stają się opresyj-
ne i nieprzewidywane. Musimy być przygotowani na 
najgorsze.

Ekspozycje uzupełniają fotografie otworkowe. Są 
to realizacje zbiorowe.

Martyna Szeląg i Agnieszka Wojtkowiak w trakcie 
około półgodzinnej ekspozycji dokonywały fizycznej 
ingerencji w fotografowaną przestrzeń, powoli usu-
wały zbędne elementy. Zza chaotycznej gmatwaniny 
połamanych gałęzi i trzcin powoli wyłania się delikat-
na tafla jeziora. Fotografia utrwala przemianę natury 
w kulturę.

Anna Woźniak, Natalia Góra i Filip Fornalik w swo-
jej pracy podjęli dialog ze starą piktorialną tradycją. 
Używając bardzo prymitywnej technologii otworko-
wej, uzyskali zaskakujący jakością efekt. Klasyczna 
kompozycja, subtelna tonacja i poruszone podczas 
długotrwałej ekspozycji gałęzie drzew tworzą sielan-

kowy nastrój. Dyskretnie umieszczeni w narożniku 
autorzy mrugają do nas porozumiewawczo z drugiej 
strony fotograficznego lustra.

Prezentowane na wystawie prace poza doznaniami 
czysto estetycznymi stawiają kilka ważnych pytań. 
Najważniejsze to czy dziś jest możliwe uprawianie 
fotografii innej niż dokumentalna? Czy możliwe 
jest przesunięcie akcentu z odniesienia na ekspresję,  
z treści na formę, z tego „co” na „jak”?

Drugie pytanie dotyczy stosunku do tradycji.  
W jaki sposób twórczo korzystać z dorobku i doświad-
czeń poprzedników. Przemilczeć i zapomnieć? Igno-
rować nowe technologie w fotograficznym skansenie?  
A może istnieje trzecia droga?

fot. Grzegorz Plenzler

fot. Aleksandra Wilkus-Wyrwa 
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Galeria Miejska Arsenał 

ul. Stary rynek 6  
www.arsenal.art.pl;  
www.fotoplastykonpoznanski.pl; 
ciemnica.weebly.com

Ciemnica „StereoTypy” 

czynna od 13.09. do 16.10.2016 
wernisaż: 13.09.2016 godz. 18:00

Kilkanaście osób związanych  
z Ciemnicą w ciągu kilku mie-
sięcy portretowało mieszkańców 
Poznania. Materiał był od razu 

wywoływany w postaci czarno- 
białych diapozytywów, poddawany 

wstępnej weryfikacji i omawiany na cotygodniowych 
spotkaniach w celu stworzenia spójnej prezentacji  
w miarę możliwości ściśle odnoszącej się do przy-
jętych założeń wstępnych, jednak z pełnym posza-
nowaniem indywidualności i odmienności każdego 
z uczestników.

Współczesność często wydaje się zbyt mało atrak-
cyjna. Mijane codziennie miejsca, zjawiska i osoby 
zauważamy dopiero kiedy już ich nie ma. Może warto 
poświęcić trochę czasu, z uwagą i niespiesznie rozej-
rzeć się dookoła i spróbować utrwalić choć część ota-
czającego nas świata: dla własnej twórczej satysfakcji, 
estetycznych i poznawczych przeżyć współczesnych 
odbiorców czy archiwalnego depozytu dla przyszłych 
pokoleń.

Kontynuując tradycję fotografowania tak zwanych 
„Typów miejskich”, Ciemnica stworzyła aktualny 
zbiór charakterystycznych i typowych dla naszego 
czasu współużytkowników przestrzeni miejskiej mia-
sta Poznania. Osób tworzących unikalną atmosferę 
miejsc, wnoszących ulotny wkład w jakość przestrzeni 
miejskiej. 

Pozbawione uprzedzeń i stereotypów podejście do 
realizacji tematu pozwoliło sfotografować ciekawe 
przejawy miejskiej wizualności bez szukania egzoty-
ki, przeceniania odmienności, eksploatacji obszarów 
patologii, czy pospiesznego wartościowania.

Prawda leży w Poznaniu.

Fotoplastykon Poznański 

dostępny jest dla zwiedzających w samym centrum 
Starego Rynku w Poznaniu – w Galerii Miejskiej „Ar-
senał”. Pozwala w unikatowy sposób zapoznać się  
z magią fotograficznego obrazu, łącząc XIX-wieczną 
technologię tworzenia trójwymiaru z nowoczesnymi, 
XXI-wiecznymi sposobami jego rejestracji. Opracowa-
ny w 1880 r. wynalazek pozwalał przez dziesięciolecia 
poznawać świat, stając się prototypem kina i telewizji, 
a jednocześnie stanowił wyjątkową formę rozrywki. 
Odrestaurowany w 2014 r. przez Wydawnictwo Miej-
skie Posnania, stanął w galerii sztuki nowoczesnej, 
stając się jedynym tego rodzaju w zachodniej Polsce 
urządzeniem łączącym dawną i współczesną foto-
grafię.
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Galeria Miejska Arsenał 
ul. Stary rynek 6    
www.arsenal.art.pl    
www.fotoplastykonpoznanski.pl

Pierre Adolphe Hennetier, Louis Alfred 
Habert „Diableries” 

wystawa ze zbiorów london Stereoscopic 
company 

czynna od 18.10. do 11.12.2016 
wernisaż: 18.10.2016 godz. 18:00

W ramach najnowszej wystawy w Fotoplastykonie 
Poznańskim zaprezentowana zostanie część cyklu 
stereofotograficznego „Diableries”, autorstwa Pier-
re’a Adolphe’a Hennetiera i Louisa Alfreda Haberta. 
Dzieła powstawały w latach sześćdziesiątych i sie-
demdziesiątych XIX w. Niewielkie kompozycje rzeź-
biarskie, utrwalone na kliszy aparatu stereofotogra-
ficznego, przedstawiają sceny piekielne – Szatana ze 
świtą, szkielety, gobliny i inne fantastyczne monstra. 
Poza wartością estetyczną, zdjęcia stanowią polityczny 
komentarz do ówczesnej sytuacji we Francji. Stąd, na 
części stereofotografii pojawiają się postacie łudząco 
podobne do Napoleona III i członków jego rodziny, zaś 
zachowanie infernalnych orszaków niejednokrotnie 
odnosi się do sytuacji II Cesarstwa Francuskiego. 
Cykl „Diableries” opracowany został przez członków 
London Stereoscopic Company – Briana Maya, Denisa 
Pellerina i Paulę Richardson Fleming.
W trakcie wernisażu wystawy odbędą się uroczystości 
uświetniające drugą rocznicę uruchomienia Fotopla-
stykonu Poznańskiego w Galerii Miejskiej „Arsenał”, 
a także premiera pierwszej monograficznej publikacji 
poświęconej Fotoplastykonowi Poznańskiemu. 

Wystawy w Fotoplastykonie Poznańskim organizo-
wane są we współpracy z Wydawnictwem Miejskim 
Posnania.

Louis Alfred Habert – Kawiarnia Eldorado w piekle, Diableries, 1868

Pierre Adolphe Hennetier – Piekielna Kolej, Diableries, 1860
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Republika Sztuki Tłusta Langusta

ul. gwarna 11

Bogusław Biegowski  
„Noteć Barka Sztuki vol. 4/2” 
wprowadzenie do patomorfologii  obrazu 
fotograficznego  

 wernisaż: 20.10.2016 godz. 17:00

Bogusław Biegowski (1965). Foto-
graf niezależny. Absolwent ZSZ 
w Trzciance i UAM w Poznaniu. 
Wychowanek Henryka Króla  

z Trzcianeckiego Domu Kultury. 
Prezes Nadnoteckiej Fundacji Arty-

stycznej. Kolekcjonuje i użytkuje zabytkowe aparaty 
i receptury fotograficzne. Wierzy w utopię i światło-
czułość soli srebra. Zajmuje się propagowaniem fo-
tografii analogowej rozumianej jako niematerialne 
dziedzictwo kulturowe.

Czwarta już edycja działania „Noteć Barka Sztuki” 
zmusza do poszukiwania nowych sposób używania 
fotografii, aby przeciwdziałać stagnacji i rutynie. 
Głównym celem „...wprowadzenia do patomorfolo-
gii obrazu fotograficznego” jest zwrócenie uwagi na 
inne niż referencyjne właściwości fotografii oraz wy-
korzystanie potencjału i ekspresyjnej siły przypadku.

Konieczność nieustannej redefinicji obrazu to jest 
szukanie nowych rozwiązań, akceptowanie defektów 
i zmian morfologicznych substancji światłoczułych 
oraz ingerencja w naturę procesów technologicznych 
to sprawy w tym wypadku najważniejsze.

Kwestionowanie i przekraczanie stereotypowych 
i powszechnie podzielanych przekonań o naturze 
fotografii i jej projektowanych lub wyobrażonych 
funkcjach i oczekiwaniach społecznych to zadanie 
długofalowe, ale możliwe do wykonania.

* Ze względu na eksperymentalny charakter prezentacji do 
oglądania fotografii potrzebna będzie pomoc drugiej osoby. 
Sam nic nie zobaczysz!
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V.A. Gallery Poland

Wysogotowo ul. Wierzbowa 162

Michał Paź „Underwater”

wernisaż: 20.10.2016 godz. 18:00 
wystawa czynna do 30.10.2016

Michał Paź, wiecznie inten-
sywny, nietuzinkowy artysta 
z Poznania. W rodzinnym mieś 
cie ukończył fotografię na Uni-

wersytecie Artystycznym. Laureat 
kilkudziesięciu międzynarodowych 

nagród fotograficznych. Jego prace to żywy dialog, 
w którym łączy przenikliwość z technicznymi darami 
ponowoczesności. Nie unika kamer, wystaw, wer-
nisaży. Twórczo poszukuje odpowiedzi na pytanie  
o kobiecą naturę. Poprzez sztukę wciąga odbiorcę  
w hiperrzeczywisty, symboliczny świat.

„Underwater” - seria portretów. Bohaterowie sesji 
zdjęciowej poprzez zanurzenie w wodzie w pozycji 
do góry nogami zostali wprowadzeni w szczególny 
dla nich stan. Z jednej strony przerażający i budzący 
lęk, ale zarazem fascynujący, tajemniczy. Uchwycone 
kadry oddają moment, który określam „zakłóceniem”.
W tym momencie są wytrąceni z codzienności. Obdarci 
z ról, obowiązków, schematów. Z trudem otwierają 
oczy, aby móc przez chwilę zobaczyć siebie takimi, 
jakimi są naprawdę. W najgłębszych zakamarkach 
oceanu własnych myśli.

W tegorocznej edycji prestiżowego konkursu „Px3 
Paris Photography Prize” zdjęcia z projektu „Under-
wather” zdobyły srebrny medal w kategorii Portret 

– osobowość.
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Centrum Kształcenia Zawodowego  
i Ustawicznego – Galeria „NIEDŹWIEDŹ”

ul. jawornicka 1

Robert Andre „Spojrzenie na Paryż”

 wernisaż: 21.10.2016 godz. 18:00

Robert Andre, z zawodu inżynier 
chemik, absolwent Politechni-
ki Poznańskiej, prezes zarządu 
ANDRE ABRASIVE ARTILCES 

w Kole, autor różnych publikacji 
i patentów z zakresu chemii mate-

riałów ściernych.
Współzałożyciel Kolskiego Klubu Fotograficznego 
,,FAKT” im. prof. dr. T. Cypriana, obecnie – jego ho-
norowy prezes. Zajmuje się aktem, fotografią kre-
acyjną, prace prezentował na kilkudziesięciu wysta-
wach indywidualnych i zbiorowych oraz w albumach 
i publikacjach poświęconych fotografii. Jest członkiem 
ZPAF od 2007 r., mieszka w Koninie.

Wystawa ,,Spojrzenie na Paryż” to efekt moich wy-
jazdów, głównie służbowych, do stolicy Francji w latach 
2002-2016, będący namiastką pokazania tego, co mnie 
przyciągało i przyciąga do tego miasta, gdzie monumen-
talna historia i sztuka zderza się z szarą rzeczywistością.

Pokazuję swój fragment Paryża przez pryzmat wybra-
nych detali, z różnych powodów charakterystycznych dla 
tego miasta, bez patosu i marketingowego hałasu.

Wybrane prace są częścią większej całości, stale uzupeł-
nianej przy okazji kolejnych wizyt. Pewną dygresję stanowi 
porównanie kilku fragmentów miasta na przestrzeni po-
nad 60 lat, do czego bodźcem stały się dla mnie pocztówki 
z 1942 r. przywiezione po wojnie przez mojego ojca.

Galeria „NIEDŹWIEDŹ” w Centrum Kształcenia Za-
wodowego i Ustawicznego w Poznaniu powstała z za-
mysłem uwrażliwienia uczniów na sztukę i problemy 
nauki wykraczające poza program edukacji w szkole 
o profilu technicznym.
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Osiedlowy Dom Kultury ORBITA 
Grupa Entuzjastów Fotografii Mobilnej 
„Mobilni”

Os. Kosmonautów 118 
grupamobilni.pl

„Mobilny tydzień”

Wystawa fotografii mobilnej 
wernisaż: 21.10.2016 godz. 18:00

Grupa „Mobilni” jest nieformalną grupą zrzeszają-
cą najbardziej utytułowanych entuzjastów fotografii 
mobilnej w Polsce. Poprzez liczne wystawy, artykuły, 
spotkania photowalk, warsztaty i szkolenia członkowie 
grupy promują polską fotografię mobilną w kraju i za 
granicą. Dzieląc się swoją pasją zarażają nią innych, 
skupiając wokół siebie coraz liczniejsze grono ludzi, 
których łączy zamiłowanie do wykonywania i edycji 
zdjęć tylko i wyłącznie za pomocą smartfona. Wszyst-
ko w myśl zasady, że najlepszy aparat jest ten, który 
mamy przy sobie.

„Mobilny Tydzień” to przegląd zdjęć danego tygodnia. 
W akcji biorą udział autorskie fotografie opatrzone 
odpowiednim tagiem i opublikowane na Instagramie  
w terminie: od piątku od godz. 20:00 do kolejnego 
piątku do godz. 20:00. Oczywiście fotografie muszą być 
wykonane i edytowane wyłącznie za pomocą smartfo-
na lub tabletu. Średnio publikowanych jest ponad 1000 
fotografii, spośród których organizatorzy wybierają  
i nagradzają kilka najlepszych.

Członkowie Grupy „Mobilni”:
Agnieszka Domańska, Maria Duliban, Czarek Dziadur-
ski, Krzysztof Górny, Łukasz Gurbiel, Mateusz Jaszak, 
Magda de Jonge Malucha, Kamil Kawczyński, Tomasz 
Kobza, Michał Koralewski, Alek Małachowski, Dorota 
Piechowiak, Michał Szklanowski, Wojtek Szurkowski, 
Przemysław Zdybel.

fot. Kamil Kawczyński

fot. Czarek Dziadurski
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Galeria Steam

ul. Podgórna 8

Inicjatywa FOTSPOT „K miejsce ²”

wernisaż: 22.10.2016 godz. 19:00 
wystawa czynna do 31.10.2016 

Inicjatywa FOTSPOT to twórcza i towarzyska grupa 
artystyczna, która od kilku lat organizuje spotkania 
z cenionymi artystami w kręgu fotografii, realizuje 
wspólne plenery i projekty fotograficzne. 

Przestrzeń, domu, pracy, codziennych wędrówek, zakupów, 
przyjaźni, obszarów zainteresowań, miłości etc. może nas 
łączyć, ale i stanowi o naszej odrębności, odmienności życia, 
nasze „czasoprzestrzenie” różnią się od siebie. Każdy z nas, 
razem czy osobno, obraca się w pewnej jednostce czasu  
i przestrzeni: mieszkamy, pracujemy, przyjaźnimy się, po-
znając różne rzeczywistości. Dla jednych czas się dłuży, in-
nym na wszystko czasu brakuje. Dla jednych centrum życia 
stanowi dom, rodzina czy przyjaciele dla drugich bywanie, 
szybkie znajomości, praca, a dla jeszcze innych święty spo-
kój i cisza. Każdy z nas definiuje swój czas i przestrzeń w 
dość indywidualny, ale i uniwersalny sposób.

Anna B. Gregorczyk (pomysłodawczyni projektu)

Grupa fotografów zrzeszona w inicjatywie FOTSPOT, 
podjęła próbę zmierzenia się z podstawowym dla fo-
tografii, a trudnym i chyba nurtującym od czasów 
Daguerre’a tematem zobrazowania tego, co najważ-
niejsze, tego, co najcenniejsze, najbardziej osobiste  
i prywatne – zobrazowania przestrzeni tej rzeczy-
wistej i tej postrzeganej tylko przez nas, przez nasze 
zmysły, rozum i emocje - „MIEJSCA w PRZESTRZENI 

– K miejsce ²”
MIEJSCA, które są umownym obszarem do zagospo-
darowania, obszarem do stworzenia opowieści o tym 
co nasze. Uniwersalny jest temat, uniwersalne są na-
rzędzia, a także ogólne są ramy kulturowe, w których 
autorzy wzrastali i tworzą.

Piotr Spek, kurator wystawy (członek Zarządu ZPAF OW)
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Autorzy: andrzej dobosz, ewa faligowska, Kamil figas, anna B. gregorczyk, 
tytus grodzicki, dorota hukisz, tomasz Kuehn, Marek lapis, 
Szymon niedźwiedziński, Piotr nowak, Katarzyna Skotnicka -nowak, 
justyna Sulejewska, łukasz Szamałek, Karol Szymkowiak, Marek zakrzewski

wystawa pod patronatem ZPAF OW
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Wojewódzka Biblioteka Publiczna 
i Centrum Animacji Kultury

ul. Prusa 3 
www.wbp.poznan.pl

Przegląd Portfolio 

22.10.2016 godz. 11:00

Krzysztof Jurecki – absolwent 
historii sztuki na UJ w Krako-
wie (1985) oraz studiów dokto-
ranckich w IS PAN w Warszawie 

(1990-1993). Od końca lat 80. au-
tor wielu tekstów z zakresu historii 

sztuki i fotografii. Od 1997 r. członek AICA oraz od 
2002 honorowy członek ZPAF. W latach 1985-2005 
pracował w Muzeum Sztuki w Łodzi, gdzie w latach 
1998-2005 był kierownikiem Działu Fotografii i Tech-
nik Wizualnych. Kurator wielu wystaw. Od 2005 r. jest 
wykładowcą w Wyższej Szkole Sztuki i Projektowania 
w Łodzi i od 1997 r. w ASP w Gdańsku. Był także wy-
kładowcą Wyższego Studium Fotografii w Warsza-
wie (1992-1993), ASP w Poznaniu (1994-1996) i ASP  
w Łodzi (1994 -2005).

Przegląd Portfolio w ramach III Wielkopolskiego Fe-
stiwalu Fotografii im. Ireneusza Zjeżdżałki będzie 
okazją do zaprezentowania swojej twórczości przed 
autorytetami świata fotograficznego. Wśród zapro-
szonych recenzentów są kuratorzy, teoretycy, autorzy 
książek, wykładowcy akademiccy oraz fotografowie.
Po zakończonym przeglądzie, recenzenci wybiorą naj-
lepsze portfolio, które zostanie zaprezentowane na 
indywidualnej wystawie w Galerii WBPiCAK w 2017 r.

RECENZENCI:

dr Maciej Szymanowicz – foto-
graf, członek ZPAF, doktorant 
historii fotografii w Instytucie 
Historii Sztuki UAM w Poznaniu. 

Prowadzi zajęcia z zakresu anali-
zy dzieł sztuki na UAM w Poznaniu. 

Autor tekstów krytycznych publikowanych na łamach 
czasopism „Format” i „Kwartalnik Fotografia”. Przez 
kilka lat prowadził Galerię „pf” w Poznaniu.

Henryk Król – absolwent Pań-
stwowej Szkoły Architektury  
w Gorzowie Wlkp. oraz Stu-
dium Fotografii i Filmu COMUK  

w Warszawie. Od 1984 r. należy do 
Związku Polskich Artystów Fotogra-

fików. Od 1975 r. instruktor fotografii w Trzcianeckim 
Domu Kultury. Założyciel grupy twórczej „Queer – 3”. 
Kurator (od 1995 r.) odbywającego się w Trzciance 
Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego „Portret”.

Anna Kędziora, artystka wizualna 
i kuratorka, adiunkt w Katedrze 
Fotografii, współtworzy 6 Pra-
cownię Fotografii na Uniwersy-

tecie Artystycznym w Poznaniu. 
Współorganizatorka międzyna-

rodowego konkursu Poznań Photo Diploma Award. 
Współkuratorka wystaw fotograficznych oraz video. 
Kuratorka wystawy prezentowanej podczas Europej-
skiego Miesiąca Fotografii w Berlinie, 2016.
Prezentowała swoje prace na licznych wystawach in-
dywidualnych i zbiorowych, w kraju i poza granicami.
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PIX.HOUSE – miejsce dla fotografii

ul. głogowska 35 a  
www.profotografia.pl, htp://pix.house

„Prowincja – świeże spojrzenie” 

wernisaż: 29.10.2016 godz.18:00 
wystawa czynna do 12.11.2016

Ta wystawa jest fascynującym portretem życia, któ-
remu niewielu się przygląda. Nie poświęcamy uwagi 
temu, co na prowincji zwyczajne. Jeszcze mniej temu, 
co cykliczne, powtarzalne, nasze. Myśli się: to banalne. 
A przecież nie w rękach cierpliwego fotografa…

Studenci kierunku fotodziennikarstwa z Hanno-
versche Fachhochschule pojawili się w wielkopolsce 
we wrześniu 2015 roku. Nie mówili po polsku, mieli 
tylko kartki z informacją – kim są i o co proszą. Przez 
tydzień dokumentowali życie codzienne w okolicy. 
Przygotowaliśmy im noclegi i pierwsze kontakty, 
ścieżki w terenie musieli znaleźć sami.

W czerwcu i lipcu 2016 r. to samo zadanie posta-
wiliśmy przed gościem z Litwy i czwórką studentów 
Instytutu Twórczej Fotografii Uniwersytetu Śląskiego 
z czeskiej Opavy. Zmieniliśmy tylko miejsce ich poby-
tu. Co im się udało? Każdy miał trochę inne doświad-
czenie i staż fotograficzny. Jak wybrnęli, zobaczymy 
na wystawie.

Fotografowie z Niemiec: Nanna Heitmann, Patrick 
Juncker, Patrick Labitzke, Jana Mai, Stefanie Silber, 
Swinde Wiederhold (Chełmno, Cicha Góra, Golęczewo, 
Kunowo, Nowa Róża, Rogalin, Rogalinek).

Fotograf z Litwy: Mindaugas Kavaliauskas (Led-
nica, Pobiedziska).

Fotografowie z Czech: Hana Connor, Ondřej Dur-
czak, Filip Jandourek, Petra Vlčková (Brzeźno, Góra, 
Kaczyna, Promno, Promienko).

Monika Piotrowska
Fundacja Instytut Fotografii proFotografia

kurator

Projekt współfinansowany 
przez Samorząd Województwa
Wielkopolskiego



Wydarzenia 
w województwie

iii WielKOPOlSKi feStiWal fOtOgrafii iM. ireneuSza zjeżdżałKi
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Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych  
im. Józefa Nojego

ul. chodzieska 29  
www.zspczarnkow.edu.pl

„Czarnków – portret miasta”

Plener fotograficzny śladami Marka Pożniaka 
15.10.2016 godz. 10:00

dr hab. Marek Poźniak (1960) – 
fotografik wywodzący się z ziemi 
czarnkowskiej i chętnie do niej 
powracający. Pracownik nauko-

wy Szkoły Filmowej w Łodzi.

Bazując na wypracowanej przez siebie koncepcji wyru-
szył na wędrówkę po mieście. Nie szedł jednak krętymi 
ścieżkami i nie kierował się atrakcyjnością poszczególnych 
miejsc lecz zbliżył się do miasta z czterech stron świata, tak 
jak narzucają to główne ulice charakteryzujące miasto. 
Wchodził przy tym od peryferii do serca miasta, lecz nie 
jak wędrujący bez celu spacerowicz dysponujący nieogra-
niczonym czasem, lecz przechodzień szukający motywów 
pełnych znaczeń... 
(...) To co widzimy, jest fotograficznym tekstem człowieka, 
który rekomenduje to miasto i chce mu w sposób wizual-
nie-fotograficzny postawić pomnik.

Enno Kaufhold, Marek Poźniak. Fotograf portrecistą 
miasta

 
 15 października 2016 r. o godzinie 10.00 cztery gru-
py fotografów zorganizowanych przez Szkolne Koło 
Fotograficzne z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
im. Józefa Nojego w Czarnkowie wyruszą z czterech 
stron miasta: północnej, południowej, wschodniej  
i zachodniej granicy, by spotkać się w jego centrum. 
W ten sposób nawiążą do albumu Marka Poźniaka 

„Czarnków. Miasto osiemsetletnie” i spróbują na swój 
sposób przedstawić portret, miasta niemalże ćwierć 
wieku później. Poplenerowa wystawa przewidziana 
jest na pierwszą połowę 2017 r. - w jubileuszu 825-le-
cia nadania praw miejskich. fot. Marek Poźniak
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Wystawa jest fotograficznym zapisem wyprawy do 
dziewiczych lasów deszczowych puszczy amazońskiej. 
Celem „Ekspedycji Amazońskiej 2015 - śladami Ar-
kadego Fiedlera - 80 lat później” było upamiętnienie 
znanego podróżnika i pisarza oraz rekonesans dziewi-
czych terenów amazońskich lasów nieznanych jeszcze 
dla nauki. Miejscem docelowym wyprawy był Park Na-
rodowy Madidi. Utworzony w 1995 r. Park zajmuje po-
wierzchnię 1 895 750 ha. Jest jednym z najmłodszych 
parków narodowych Ameryce Południowej. Uważany 
za obszar chroniony o największej różnorodności bio-
logicznej na całej planecie.

Procesy zachodzące na tym obszarze mają wpływ 
nie tylko na kontynent amerykański, ale też na cały 
świat, ponieważ to jeden z niezwykłych naturalnych 
rezerwatów dzikiego życia i zasobów genetycznych na 
globie. Zróżnicowanie ekosystemów i bogactwo biolo-
giczne jest efektem położenia parku pod względem wy-
sokościowym od 6000 do 180 m nad poziomem morza. 
Obejmuje obszar od wysokich pasm górskich w okolicy 
Apolobamba do Amazon Pampaas w sąsiedztwie rze-
ki Heath, którą uczestnicy wyprawy wpłynęli w głąb  
 tego największego kompleksu leśnego na Ziemi. Madidi 
jest domem dla ponad 12 tys gatunków, w tym 1370 
kręgowców i ok. 1100 gatunków ptaków, co stanowi 80% 
wszystkich ptaków obydwu Ameryk i 11% wszystkich 
ptaków na naszym globie! Szacuje się, że ponad 30 ga-
tunków jest endemicznych i występuje tylko w Madidi. 
Miejsce to jest ostoją wielu zwierząt charakterystycz-
nych dla Ameryki Łacińskiej. W części górskiej – kon-
dora, niedźwiedzia andyjskiego, a na niżej położonych 
terenach jaguarów, pekari, tapirów, kajmana czarnego 
i anakondy. Małą część tego spotkania z dziką naturą 
można zobaczyć na prezentowanej wystawie.

Salon Fotografii Przyrodniczej 
Fotonatura 

czerwonak, dziewicza góra 5

„Piękna, straszna Amazonia”  
Ekspedycja Amazońska 2015 – śladami 
Arkadego Fiedlera

czynna od 9.09 do 14.11.2016

autorzy zdjęć: arkady radosław fiedler, 
Mileniusz Spanowicz, rafał Konieczny,  
Paweł leszek Klepka, tomasz Siuda
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Miejski Ośrodek Kultury 

ul. łubieńskiego 11    
mok.gniezno.pl

Kajetan Gosławski, Galina Krupa 
„Tajemniczy świat Sumatry”  
Wyprawa 2014-2015

wernisaż: 6.10.2016 godz. 18:00 
wystawa czynna do 30.10.2016

...pasjonuje ich życie i obyczaje etnicznych plemion 
oraz endemiczne gatunki zwierząt zamieszkujących 
Azję, które są zagrożone wyginięciem poprzez wpływy 
postępującej cywilizacji...

Wyjazd na Sumatrę miał być kolejnym etapem naszych 
poszukiwań. Okazało się, że wśród wszystkich dotychczas 
znanych nam indonezyjskich wysp, Sumatra ma najsłabiej 
rozwiniętą infrastrukturę turystyczną i nie jest tak chętnie 
odwiedzana. Nie mieliśmy pojęcia o tym, że znajdziemy 
taki region na wyspie, gdzie kobiety rządzą… w życiu co-
dziennym mąż musi o wszystko prosić żonę, ponieważ  
o niczym nie decyduje i niczego nie dziedziczy... a dookoła 
wiodącą religią jest islam. Nie przypuszczaliśmy, że bę-
dziemy świadkami wydarzenia, jakim były widowiskowe 
wyścigi krów, które to „woźnica” zmuszał do szaleńczego 
biegu w błocie, gryząc je w ogony. Największym przeżyciem 
jednak był pobyt u ostatnich „strażników dżungli” – jaki-
mi są Mentawaje – ludzi wciąż praktykujących animizm  
i zachowujących oryginalne techniki tatuowania całe-
go ciała. Niestety życie tej szamanistycznej społeczności  
w głębokiej dżungli, pod wpływem postępującej cywilizacji, 
balansuje na pograniczu dwóch światów. Dopełnieniem 
wszystkich wrażeń było tropienie i obserwowanie oran-
gutanów w Parku Narodowym Gunung Leuser. 

Kajetan Gosławski, Galina Krupa

Wystawa „Tajemniczy świat Sumatry” jest plonem 
długotrwałego pobytu autorów na tej wyspie oraz 
próbą oddania klimatu świata, który bezpowrotnie 
odchodzi. 
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Biblioteka Publiczna Miasta Gniezna

ul. Staszica 12 a 
www.biblioteka.gniezno.pl

Jerzy Gozdowski „Plakaty”

wernisaż: 18.10.2016 godz. 12:00

Pierwsze z prezentowanych na 
wystawie plakatów powstały, 
jako odpowiedź na potrzebę za-
wiadomienia zainteresowanych 

osób o wystawach fotografii or-
ganizowanych przez członków Klubu 

FOTO 50+. Tą pracą obdarzono autora, znając jego 
hobby – tworzenie grafiki komputerowej. Później 
stało się to już regułą i przyjemnością. Podczas pracy 
nad plakatami autor korzystał ze zdjęć swoich oraz 
wykonanych przez osoby wystawiające. Inspiracją 
były oglądane plakaty innych wystaw oraz tkwiące  
w pamięci grafiki, symbole itp.
Wszystkie plakaty zostały wykonane na komputerze 
przy użyciu instrumentów oferowanych głównie przez 
programy Corel Draw i Photoshop.
Na wystawie prezentowane są tylko te plakaty, które 
dotyczą wystaw o tematyce fotograficznej.

Jerzy Gozdowski – gnieźnianin z urodzenia i zamiesz-
kania, geograf z wykształcenia. Przygodę z fotografią 
rozpoczął w latach sześćdziesiątych XX wieku. Obec-
nie wykonuje zdjęcia lustrzanką cyfrową. Fotografo-
wanie to jego największe hobby. W swoich działaniach 
fotograficznych skupia się głównie na wykonywaniu 
zdjęć krajobrazów, przyrody i architektury. Szczegól-
nie upodobał sobie fotografię zbliżeniową (makro-
fotografię) i fotografię nocną. Wystawiał dotychczas 
na sześciu indywidualnych i dziewięciu zbiorowych 
wystawach fotograficznych w kraju i za granicą.

Biblioteka Publiczna Miasta Gniezna
Filia nr 2, ul. Staszica 12a

Otwarcie wystawy 3 kwietnia 2014 r. o godz. 17.00

ZAPRASZAMY

WYSTAWA FOTOGRAFII
JERZEGO GOZDOWSKIEGO

ULOTNE PIĘKNO
- KLEJNOTY NATURY

Otwarcie wystawy dnia 7 marca 2014 r. o godz. 15.00
w Internacie Centrum Gniezno, ul. Mieszka I  27

ZAPRASZAMY

FOTOGRAFIA
INSPIROWANA

projekt plakatu - Gazda

Teresa Ryczkowska

MUZY
MALARZY 
POLSKICH
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Centrum Kultury Scena to dziwna

ul. roosevelta 42

Wystawa Pokonkursowa na Fotografa 
Roku 2016 ZPFP OW

wernisaż: 22.10.2016 godz. 18:00 
wystawa czynna do 12.11.2016

Stowarzyszenie Związek Polskich Fotografów Przyro-
dy zwane dalej ZPFP jest dobrowolnym, samorządnym
stowarzyszeniem twórczym. Związek tworzą Okręgi, 
min. Okręg Wielkopolski z siedzibą w Poznaniu. Okręg 
liczy około 60 członkiń i członków.
Celem działania ZPFP jest: m.in. promowanie i pod-
noszenie poziomu fotografii przyrodniczej; populary-
zacja wiedzy przyrodniczej i ekologicznej oraz propa-
gowanie zasad etycznych, które powinny towarzyszyć 
fotografowaniu przyrody.
W dotychczasowym dorobku Okręg Wielkopolski może 
pochwalić się organizacją pięciu edycji Poznańskich
Dni Fotografii w latach 2011-2015. Wydarzeniom tym 
towarzyszyły wystawy fotografii przyrodniczej pre-
zentowane w Uniwersytecie Przyrodniczym w Pozna-
niu oraz w galeriach handlowych. Szacunkowa liczba 
gości oglądających pokazy i prelekcje to 500-600 osób 
rocznie. Ponadto, członkowie okręgu prezentowali 
dorobek fotograficzny w takich miejscach jak: Pal-
miarnia Poznańska, Ogród Botaniczny w Poznaniu, 
domy kultury w Pile, Wronkach, Tarnowie Podgórnym 
i innych miejscowościach.
Wystawę tworzą prace autorów nagrodzonych w kon-
kursie na Fotografa Roku ZPFP OW 2016.
Autorzy:
Lech Jędras, Rafał Mól, Jerzy Dolata, Konstanty Łuka-
siewicz, Arkadiusz Szpulak, Mateusz Matysiak, Joanna 
Wegiera, Przemysław Baszyński, Maciej Lelonkiewicz, 
Grzegorz Okołów, Maciej Pietrzak, Radosław Siekie-
rzyński, Paweł Jakubek, Tomasz Kuklasiński, Michał 
Bartkowiak, Karol Fornalczyk, Karol Grabski, Jarosław 
Łukasiewicz, Przemysław Degórski, Witold Król.
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Muzeum Początków Państwa Polskiego

ul. Kostrzewskiego 1     
www.muzeumgniezno.pl

Tori Ferenc „Kultura osobista”

wernisaż: 28.10.2016 godz. 17:00 
wystawa czynna do 30.11.2016

Tori Ferenc (1989) – ukończy-
ła II LO w Gnieźnie, studiowała 
filologię angielską spec. połu-
dniowoafrykańska. Przez wiele 

lat pracowała w Londynie przy 
różnych projektach fotograficznych. 

Jej zdjęcia publikowane były m.in. w: „The Guardian”, 
„Another Magazine”, „ATRIBUNE”. Prezentowała 
prace w „Gallery on the corner” w Londynie.

„Kultura osobista” to próba konfrontacji, wykonanych 
przez Tori Ferenc, portretów dzisiejszych mieszkań-
ców Gniezna z archiwalnymi fotografiami gnieźnian 
przechowywanych w zbiorach Muzeum Początków 
Państwa Polskiego. W obu przypadkach na bohaterów 
fotografii spoglądamy z pewnego dystansu, wyzna-
czonego nie tylko upływem czasu – jak dzieje się to 
w przypadku dawnych zdjęć, ale również z dystansu 
geograficznego. Autorka „współczesnej” części wy-
stawy, gnieźnianka, mieszka od wielu lat w Londynie; 
powróciła na chwilę do rodzinnego miasta i poczuła 
jego energię przyglądając się bliżej jego mieszkań-
com. Obiektyw aparatu skierowała na osoby związane  
z różnymi inicjatywami kulturalnymi i społecznymi. 
Ich portretom towarzyszą zdjęcia dawnych mieszkań-
ców Gniezna. To intrygujące zestawienie ma skłonić 
zwiedzających do poszukiwań odpowiedzi na dość 
ekscentryczne pytanie: pytanie o kulturę... osobistą. 
Czym jest ona dla nas, a czym była dla naszych przod-
ków? Co jest jej istotą? Jeśli chodzi w niej tylko o prze-
strzeganie jakichś zasad i reguł, w takim razie: kto je 
nam narzuca? Ferenc interesuje przede wszystkim 
wpływ zmieniającego się pojęcia kultury osobistej na 
dzisiejszy obraz miasta. Kuratorki wystawy: Magda Robaszkiewicz, Aleksandra Dudczak
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Q gOgOleWO

Świetlica wiejska w Gogolewie

Książ Wlkp. gogolewo 23

Foto GOGOLEWO 2015  
„Fotogeniczna prowincja”

Organizator: Biblioteka Publiczna Książ Wlkp.

Wystawa czynna od 17.09.2016 obok Kościoła 
pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w gogolewie. 
finisaż: 24.10.2016 godz. 18:00

Pokłosie pleneru fotograficznego zorganizowanego 
w Książu Wlkp. 25 i 26 kwietnia 2015 r.

Jan Kochanowski w Pieśni Świętojańskiej o Sobót-
ce pisał „Wsi spokojna, wsi wesoła…”. Obiektem 
zainteresowania pleneru była właśnie wieś – Go-
golewo, położona nad Wartą w gminie Książ Wlkp.  
w powiecie śremskim. Miejsce niezwykle malowni-
cze, intrygujące i skłaniające do refleksji, pozwalające 
zatrzymać się w codziennym biegu. Plenerowiczom 
w celu wykonania zdjęć przyszło się zmierzyć z miej-
scem ciekawym, niezwykłym i owianym intrygującą 
legendą. Ktoś powie – wieś jakich wiele. Być może, 
ale jeśli otworzymy szeroko oczy, po dłuższej chwi-
li wzrok przyciągają malowniczy drewniany kościół, 
rzeka wijąca się leniwie pomiędzy masywnymi wa-
łami, fauna i flora typowa dla środkowego dorzecza 
Warty. Więc na pewno warto było zatrzymać się tam 
na krótką chwilę i spędzić dzień z mieszkającymi tam 
ludźmi. Prowincja wbrew temu, co mówi słownik ję-
zyka polskiego, to nie tylko część kraju oddalona od 
stolicy i większych miast lub lekceważąco – obszary 
opóźnione w rozwoju cywilizacyjnym i kulturalnym 
oraz mieszkańcy takich obszarów. Prowincja to tak-
że miejsce niejako zawieszone poza czasem, a może 
żyjące własnym czasem. To stan bycia i ludzie cha-
rakterystyczni dla danego obszaru.

Autorzy: Michał Bachorz, Jerzy Faustmann, Dariusz 
Foetke, Marlena Grewling, Aleksandra Grześkowiak, 
Irena Krzeszewska, Piotr Nowak, Grażyna Piechocka, 
Piotr Pieczykolan, Arkadiusz Rychlewski, Karol Szym-
kowiak, Piotr Zarówny, Marek Żarnowski.
Kurator: Marlena Grewling.
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Q gOStyń

Stanisław Szymkiewicz – go-
styński malarz i grafik. Zajmuje 
się również fotografią. Współ-
pracuje z Klubem Plastyka 

przy GOK Hutnik. Uczestniczył 
w wielu wystawach zbiorowych 

i indywidualnych, m.in. „Gostynianki” – wystawa 
portretów rysunkowych, „Grafika niepowtarzalna” 

– wystawa monotypii. Otrzymał również wiele wy-
różnień m.in. na Ogólnopolskim Konkursie Literac-
ko–Fotograficzno-Plastycznym latach 2013, 2014, 
2015. Brał też udział w Międzynarodowym Przeglądzie 
Sztuki „Alternatywy 33” w Ostrowie Wlkp. w 2014  
i 2015 r. Członek Leszczyńskiego Stowarzyszenia 
Twórców Kultury.

Tematem wystawy „Z bliska” są fotografie przyrody i 
nie tylko, wykonywane z bliskiej odległości, tworzą-
ce ciekawe układy kompozycyjne, wykorzystywane 
później jako inspiracje do obrazów abstrakcyjnych.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy

ul. Wrocławska 257 
www.biblioteka.gostyn.pl

Stanisław Szymkiewicz „Z bliska”

wernisaż: 12.10.2016 godz 17:00 
wystawa czynna do 14.11.2016 
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Q KaliSz

Ośrodek Kultury Plastycznej 
Wieża Ciśnień 

ul. górnośląska 66  
http://wiezacisnien.kalisz.pl

Rzemieślnicy

pomysłodawcy i autorzy tekstów:  
anna tabaka i Przemysław dunaj,  
fotografie: Mariusz hertmann

wernisaż: 21.10.2016 godz. 18:00

Projekt „Rzemieślnicy” nie ma ambicji, aby stać się 
przewodnikiem po kaliskim rzemiośle Anno Domini 
2016. Nie mamy też żadnych rad, co zrobić, aby za-
pewnić trwałe miejsce tej formie aktywności zawodo-
wej w przestrzeni współczesnego miasta.

Wysłuchaliśmy kilku historii kaliskich rzemieśl-
ników. Chcieliśmy lepiej zrozumieć czasy, w których 
przyszło im żyć i pracować. Pragnęliśmy też posma-
kować etosu ich pracy, który przekazywany z ojca na 
syna, z mistrza na ucznia, kształtował życiowe po-
stawy.

Szewc, piekarz, kaletnik, cholewkarz, modystka, 
rymarz, krawiec to również wymarzone tematy dla 
fotografa dokumentalisty. Ruch, gest, mimika, spe-
cyficzny klimat zakładu oglądanego od strony po-
tencjalnego klienta i od strony zaplecza, rzadziej od-
wiedzanego przez gościa z miasta, wszystko to wraz 
z obszernymi wywiadami stworzy naszym zdaniem 
doskonały pretekst do przemyśleń o bardziej ogól-
nym charakterze. Teoria fraktali mówi, że przez jed-
nostkowy przykład można zobaczyć cały świat. Każdy  
z naszych bohaterów – rzemieślników – jest dla nas 
(mikro)opowieścią o zmieniającym się świecie.

Wywiady i sesje fotograficzne przeprowadziliśmy 
w maju i czerwcu tego roku. Efekty to cykl fotogra-
fii, które eksponowane będą w galerii Wieża Ciśnień  
w październiku, i obszerne wydawnictwo zawierające 
zebrane materiały.

Anna Tabaka, Przemysław Dunaj, Mariusz Hertmann
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Q KęPnO

Powiatowa Biblioteka Publiczna 

Kępno ul. Sienkiewicza 26 a  
www.bibliotekakepno.pl

Przemek Zimoch  
„Mój Woodstock – spełnienie marzeń” 

wernisaż: 15.10.2016 godz 18:00

Przemek Zimoch (1979) – ukoń-
czył LO w Kępnie, a następnie 
filologię germańską na UAM  
w Poznaniu. Przez kilka lat był 

nauczycielem języka niemieckiego, 
następnie przeszedł do branży me-

blowej i obecnie zajmuje się zakupami w swojej firmie. 
Przemek jest fotografem amatorem samoukiem. 

Wszyst kiego, co wie o fotografii, nauczył się z ksią-
żek, internetu i kilku warsztatów. Nigdy nie sądził, 
że fotografia może spełniać marzenia nastolatka,  
a tak właśnie się stało w jego przypadku. Około 20 lat 
temu stał pod sceną przystanku Wood stock i podczas 
jednego z koncertów zamarzył o tym, żeby kiedyś móc 
stanąć na tej scenie...

Droga do fotografii zaczęła się dość niespodzie-
wanie. Jeszcze podczas pracy w szkole kupił pierwszy 
aparat cyfrowy, który po tygodniu zaginął w jednym 
z krakowskich autobusów podczas powrotu od na-
rzeczonej z Nowego Sącza. Ból był straszny, ale po 
tygodniu kupił kolejny aparat, już z większą możli-
wością ustawień manualnych. Miłość jednak po raz 
kolejny spowodowała, że i drugi aparat zaginął. Stało 
się to na „kawalerskim” Przemka. Po kilku miesiącach 
odnalazł się, ale Przemek był już po weselu i zakupie 
pierwszej lustrzanki.

Jak to zwykle bywa na początku ciężko jest zrobić 
poprawnie naświetlone zdjęcie na ustawieniach ma-
nualnych, co irytowało Przemka i zaczął czytać książki 
i szukać wiedzy w internecie. Pierwszymi modelami 
były żuczki, biedronki, roślinki i oczywiście żona. Po 
przełamaniu bariery z fotografowaniem ludzi Prze-
mek był gotowy, by spełnić swoje marzenie, by stanąć 
na najpiękniejszej scenie na świecie.
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Q KOłO

Muzeum Technik Ceramicznych

ul. Kajki 44 
www.muzeum-kolo.pl

Ryszard Lenartowicz 
„Jesienne inspiracje”

wernisaż: 19.10.2016 godz. 15:00 
wystawa czynna do 20.11.2016

Ryszard Lenartowicz to dojrza-
ły twórca, który w świadomy 
sposób interpretuje otacza-
jący go świat. Fotografuje od 

dzieciństwa. Zainteresowanie to 
z czasem stało się jego autentyczną 

pasją życiową. Jest aktywnym, wieloletnim człon-
kiem Kolskiego Klubu Fotograficznego „FAKT” im. 
prof. dr. Tadeusza Cypriana. Prezentował już z po-
wodzeniem prace na indywidualnej wystawie au-
torskiej „Nadwarciańskie pejzaże”, uczestniczył 
w wielu prezentacjach klubowych. Zdjęcia publikował 
w albumie: „Powiat kolski w obiektywie”, w „Katalo-
gu zbiorów Muzeum Technik Ceramicznych w Kole” 
oraz w periodyku „Poznaj Świat” i w folderze mia-
sta Koła. Główne zainteresowania tematyczne to: akt, 
krajobraz, przyroda, portret i architektura. Nie obce 
jest mu doświadczenie filmowe, przed laty realizował 
na potrzeby lokalnej telewizji kablowej cykl reporta-
ży: „Pocztówki z wakacji”. Poza filmem i fotografią 
artysta ma szereg innych zainteresowań takich jak np. 
malarstwo i rzeźba, ale także sport i kultura fizyczna. 
Przez lata był organizatorem „Międzynarodowego 
Biegu Warciańskiego” i innych ponadregionalnych  
i Ogólnopolskich imprez sportowych. Za działalność 
sportową został odznaczony „Złotym Krzyżem Zasłu-
gi”, a za działania na rzecz dzieci „Orderem Uśmie-
chu”.
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Q KOłO

Miejski Dom Kultury, Galeria J. Buszy

ul. Słowackiego 5 
www.kino-kolo.pl

Olga Głowacka „Coming out”

wernisaż: 21.10.2016 godz. 17:00 
wystawa czynna do 20.11.2016

Olga Głowacka (1984) – jest 
przedstawicielką trzeciego po-
kolenia rodziny prowadzącej  
w Kole rzemieślniczy zakład fo-

tograficzny. W 2013 r. wstąpiła do 
Kolskiego Klubu Fotograficznego 

„Fakt”, w którym od 2014 r. pełni funkcję prezesa. 
Zajmuje się głównie portretem, fotografią komer-
cyjną i reportażem. Pasję nieustannie pogłębia po-
przez realizację nowych wyzwań. Prace prezentowała 
w wystawach zbiorowych m.in. takich jak: „Obrazki 
z przedmieścia”, „Koło Nocą”, „Ślad odosobnie-
nia” oraz „Portrety” podczas Dnia Sztuki Kolskiej.  
Obok aparatów cyfrowych i analogowych wykorzy-
stuje również możliwości oferowane przez telefon 
komórkowy.

A więc czas na moje „wyjście z szafy” poprzez prezentacje 
autorskiej wystawy. Jako że nagość od wieków fascynuje 
artystów, zarówno malarzy, jak i fotografów, to właśnie 
ona stała się tematem mojej wystawy. Fotografia aktów, 
to nie tylko zdjęcia erotyczne, to przede wszystkim dowód 
na to, że ludzkie ciało jest wspaniałym tworzywem arty-
stycznym.
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Q KOłO

Miejski Dom Kultury, Foyer

ul. Słowackiego 5 
www.kino-kolo.pl

Tomasz Starzyński „Fotografie”

wernisaż: 21.10.2016 godz. 17:00 
wystawa czynna do 20.11.2016

Tomasz Starzyński (1947) – jest 
członkiem kolskiego klubu foto-
graficznego „FAKT” (od 1980 r.). 
Poza licznymi wystawami klu-

bowymi prezentował swoje prace  
w Koninie oraz w Dortmundzie 

(RFN). Dwukrotnie jego zdjęcia zostały zakwalifiko-
wane do wystawy pokonkursowej w Trzciance („Por-
tret”) oraz w Gorzowie Wlkp. („Konfrontacje”). Od 
1989 r. jest honorowym członkiem „The Leica So-
ciety” (Wielka Brytania). Na łamach periodyku tegoż 
stowarzyszenia publikuje zdjęcia i teksty. Posługuje 
się techniką wyłącznie czarno-białą, używając analo-
gowego aparatu 35 mm oraz sporadycznie średniego 
formatu.

Prezentowane prace pochodzą z trzydziestoletniego 
dorobku autora. Cechuje je pełna dojrzałość warsz-
tatowa, staranna narracja tematyczna, przemyślany 
i dobrze skomponowany kadr, celne wyczucie chwili 
fotografowanej sceny oraz indywidualny sposób in-
terpretacji. Jak widać z prezentowanych zdjęć, autor 
nie ma szczególnych preferencji tematycznych.
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Q KOMOrniKi

Gminny Ośrodek Kultury     
Klub Miłośników Fotografii „Migawka”

ul. Stawna 7/11    
www.gokkomorniki.pl

„Muzyczne impresje” 

wystawa pokonkursowa,  
wernisaż: 13.10.2016 godz. 17:00

Klub Miłośników Fotografii „Migawka”działający przy 
Gminnym Ośrodku Kultury w Komornikach powstał 
w 2011 roku z inicjatywy dyrektora GOK-u Antoniego 
Pawlika. Celem klubu jest integrowanie grupy osób 
z terenu Gminy Komorniki, które lubią fotografo-
wać, dla których fotografia stanowi pasję i jest czymś 
więcej niż „pstryknięciem” spustu migawki. Na spot- 
kaniach miłośnicy fotografii mogą wymieniać do-
świadczenia, porozmawiać o nowych technikach fo-
tografowania oraz przygotować nowe tematy wystaw 
lub pójść w plener. Jedną z pierwszych wystaw były 

„Bezkrwawe łowy”. Późniejsze wystawy to „Cudowna 
natura”, „Cztery Pory Roku” czy „Wakacyjna przy-
goda pod słońcem” oraz „Komornickie opowieści”. 
Położenie Gminy Komorniki w bliskości Wielkopol-
skiego Parku Narodowego sprawia, że będąc w samym 
centrum przyrody członkowie Klubu mogą ją podglą-
dać i utrwalać, a najciekawsze zdjęcia prezentować na 
wystawach. 

Przygotowując się do III Wielkopolskiego Festiwalu 
Fotografii im. Ireneusza Zjeżdżałki Klub ogłosił kon-
kurs fotograficzny pt.: „Muzyczne impresje”, pragnąc 
w ten sposób zachęcić swoich członków i mieszkań-
ców gminy do twórczego interpretowania tego popu-
larnego tematu. 

Termin nadsyłania konkursowych zdjęć uniemoż-
liwia podanie jego wyników, ale wśród autorów na 
pewno będą członkowie „Klubu Miłośników Fotogra-
fii”: Morgan de Backer, Marta A. Bielawska, Michali-
na Bielawska, Sebastian Cichocki, Małgorzata Górna, 
Jacek Idzikowski, Jacek Jaworski, Bogdan Koliński, 
Antoni Pawlik, Maciej Pawlik, Tomasz Siuda, Iwona 
Szczerbiak, Małgorzata Szewczyk, Emil Witt.

fot. Maciej Pawlik
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Q KOnin

Wystawa zbiorowa nieformalnego klubu istniejące-
go przy Centrum Kultury i Sztuki w Koninie. Klub 
tworzą miłośnicy fotografii o różnym stopniu za-
awansowania, a wystawa jest kolejnym wspólnym 
przedsięwzięciem skupionym na przestrzeni miej-
skiej. Wszystkie prace wykonane zostały w Koninie 
i są próbą opowieści o mieście widzianym oczami jego 
mieszkańców, poszukiwaniem odpowiedzi na pytanie: 
czym jest dla nas to miejsce? Co widzimy idąc ulicą, 
z czego jesteśmy dumni, co nas cieszy, a co drażni lub 
powoduje frustrację. To subiektywne obrazy miasta, 
jego mieszkańców, życia codziennego i odświętnego. 
Konina – naszego miasta.

II Koniński Fotomaraton

22.10.2016 
Fotomaraton jest formą spotkania integrującego mi-
łośników fotografowania oraz ćwiczeniem dającym 
możliwość twórczego spędzenia czasu. Odbywa się 
w formie konkursu. Zadaniem uczestników będzie 
wykonanie kilku zadań fotograficznych w plenerze 
w określonym czasie (ok. 1,5-2 godzin). Zadania będą 
podane na starcie fotomaratonu. Po upływie przewi-
dzianego czasu prace będą zgrywane na komputer 
i oceniane przez jury. Dla zwycięzców przewidziane 
są upominki.

Centrum Kultury i Sztuki w Koninie

ul. Okólna 47 a 
www.ckis.konin.pl

„Konin... moje miasto”

wystawa zbiorowa   
Konińskiego Klubu fotograficznego ff 
galeria za Progiem, 11-31.10.2016
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Q KOSzuty

Muzeum Ziemi Średzkiej 
Dwór w Koszutach

ul. Koszuty 27 
www.koszuty.pl, www.fotoplastykon.com.pl 

Antoni Rut „Czarne i białe”

wernisaż: 6.10.2016 godz. 18:00 
wystawa czynna do 30.10.2016

Antoni Rut – fotograf, członek ST 
Fotoklub RP, WZAP, ZPAF, Eko-
Art. Jest pomysłodawcą i orga-
nizatorem piętnastu edycji Ogól-

nopolskiego Konkursu Fotografii 
„Przestrzeń wyobraźni”.

Zdjęcia czarno-białe wymagają czystości i auten-
tyczności od fotografa. U Antoniego Ruta wydoby-
wanie czerni i bieli to wywoływanie ciepła, światła, 
pewnej tajemnicy, to obcowanie z magią, z czymś nie 
do końca odkrytym, to poznawanie nowych światów 
i odkrywanie dobra i zła. Wszystko na tak i nie, 
a jednak z pewną otoczką, z pewnym miejscem po-
zostawionym na niedopowiedzenie. Dla niego prawda 
na równi z pięknem jest drogowskazem twórczości. 
W tym, co codzienne, stara się wykryć głębię. W jego 
przesyconych światłem obrazach wyczuwa się radość 
odprężenia, nastrój rajskiego, fotograficznego szczę-
ścia. Jako główne motywy występują: czerń, cisza, 
tęsknota za pięknem. Jakby nie spojrzeć na czarno- 
-białą fotografię Antoniego, zaraz jawi się nam przed 
oczyma jego zaczarowany świat, tajemniczy, sym-
boliczny, filozoficznie głęboki, a zarazem swojski, 
tchnący mądrością i przejmująco prosty.

Fotografia czarno–biała ma bardzo dużo wspólnego 
z piękną kobietą, która zgasiła lampę. Nie widzimy 
jej w pełni, ale urzeczeni jesteśmy jej pięknem. Dla 
człowieka zawsze pozostanie ważne i powabne to co 
jest tajemnicą i zarazem marzeniem.

Leszek Lesiczka
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Sławomir Skrobała – urodzo-
ny w Lesznie, niezależny foto-
graf prasowy, specjalizujący się 
w fotografii społecznej. Foto-

grafią zajmuje się od lat 80. XX 
w. gdy podjął współpracę z „Estra-

dą Poznańską”, dla której fotografował ludzi sceny. 
Przez kilka lat fotografował i był dziennikarzem „Ga-
zety Poznańskiej”, w międzyczasie współpracując  
z „Głosem Wielkopolskim” i „Expressem Poznańskim”,  
a także z poznańskim oddziałem „Gazety Wyborczej”, 
tygodnikiem „Panorama Leszczyńska” oraz wieloma 
tytułami krajowymi. Pracuje dla agencji „FORUM”. 
Publikuje w kraju i zagranicą.

Prezentował zdjęcia na kilkunastu wystawach 
indywidualnych i wielu zbiorowych, między innymi  
w Bydgoszczy, Gnieźnie, Kościanie, Lesznie, wielo-
krotnie w Poznaniu, Pradze, Warszawie i Wrocławiu.

Wielokrotnie nagradzany w konkursach fotogra-
ficznych w kraju i za granicą. Uczestnik społecznych 
projektów fotograficznych. Między innymi presti-
żowych Warsztatów Gierałtowskich i programu fo-
tograficznego „Gazety Kościańskiej” – Projekt PKS.

Na zaproszenie miasta Kościan i dokumentalnego 
Projektu PKS Sławomir Skrobała przez rok przyglądał 
się różnym formom handlu w Kościanie. Fotografował 
sklepy, hurtownie, targowiska, wszechobecną rekla-
mę, okna wystawowe, wyłożony na półkach asorty-
ment. Utrwalił na zdjęciach miejsca, które codziennie 
odwiedzamy, ale rzadko im się przyglądamy.

Kościański Ośrodek Kultury

ul. Mickiewicza 11

Sławomir Skrobała „Handel”

organizator: Projekt PKS, „gazeta Kościańska”

wernisaż: 17.10.2016 godz. 18:00 
wystawa czynna do 27.10.2016
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Epoché

Na wystawie prace prezentuje dwóch tegorocznych 
absolwentów oraz student trzeciego roku Katedry 
Fotografii, Uniwersytetu Artystycznego w Pozna-
niu. Wszystkie trzy projekty powstały w IV Pracow-
ni Fotografii, którą prowadzą prof. Piotr Chojnacki 
i dr Michał Bugalski. IV Pracownia charakteryzuje 
się szczególnym rodzajem otwartości i wrażliwości 
na wszelkie poszukiwania w sferze wizualnej, jak  
i intelektualnej. Prowadzący prowokują do podej-
mowania prób mierzenia się z osobistymi, często 
intymnymi tematami, które w sposób alegoryczny, 
wkraczają w obręb rozważań o świecie zewnętrznym 
i wewnętrznym. W przypadku tej wystawy mamy do 
czynienia, właśnie z takimi postawami. 

Wspólną cechą tych trzech projektów są rozwa-
żania o przemijaniu i niepewności tego, co nastąpi. 
Uwydatnia się to szczególnie u dwóch tegorocznych 
absolwentów studiów magisterskich – Tomasza 
Hołyńskiego i Pawła Wawrzyniaka. Kończąc studia 
artystyczne, zostali postawieni w pewnym stanie 
zawieszenia, pomiędzy kilkoma latami intensywnej 
pracy twórczej, pod opieką wykładowców, a twardymi 
prawami rynku sztuki i samodzielności artystycznej. 
Tych dylematów dotyka Wawrzyniak w poetyckim 
tekście do swojego projektu Widziałem siedem wscho-
dów słońca: „Spojrzenie na świat taki jaki jest w swojej 
istocie to powrót do pierwotnego wrażenia i ahisto-
ryczności czasu, cykliczności natury; to stan zawie-
szenia, swoiste epoché”. Powyższy cytat, być może  
w podświadomy sposób, ujawnia uczucia związane  
z potrzebą ponownego zwrócenia się ku światu  
w sposób pierwotny, bez nadpisanych kontekstów 
kulturowych, w które obrastamy, zajmując się sztuką, 
fotografią

epoché – termin filozoficzny wywodzący się z filozofii starożytnych sceptyków. 
Oznacza wstrzymanie lub moment wstrzymania sądu metafizycznego co do 
sposobu istnienia świata, czasowe wzięcie w nawias pewności co do przekonań 
i założeń. epoché charakteryzuje m.in. chwilowość oraz niepewność względem 
dotychczas uznawanych praw natury.

* MateuSz KiSzKa

Nieco bliżej namacalnej rzeczywistości jest cykl 
„Tankow. Gwałt architektury” Tomasza Hołyńskiego. 
Jest to historia przedstawiająca stosunek społeczeń-
stwa polskiego do zastanej architektury niemieckiej 
na tzw. Ziemiach Odzyskanych po 1945 r. Opowieść 
ta traktuje o mikrospołeczeństwie, w którego ramy 
wdarła się osobista tragedia, której następstwem po-
została pustka i otchłań. Jak sam Hołyński pisze: „Nie 
ma już młynarza, zostało zboże i mysz młyńska, która 
stara się kręcić kołem młyńskim”

Student trzeciego roku Piotr Zaworski w pro-
jekcie „Kończy się nam czas” snuje opowieść o lu-
kach powstałych w pamięci i próbie ich uzupełnienia  
o brakujące obrazy. Zaworski przez gest, podjęcia pró-
by wypełnienia owych luk pamięci, jak sam twierdzi, 
próbuje oswoić proces przemijania. Po czym za chwilę 
dodaje: „czy na pewno?” Wątpliwości Piotra Zawor-
skiego są tożsame z wątpliwościami jego starszych 
kolegów, którzy dotychczasowe doświadczenia biorą 
w „czasowy nawias”, konstruując swoje fotografie  
w swoistej Epoché, pomiędzy abstrakcją a dokumen-
tem.
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Q KórniK

QQ!Ryku – Centrum Twórczego Rozwoju

ul. reja 2

Tomasz Hołyński, Paweł Wawrzyniak, 
Piotr Zaworski „Epoché”

 
wernisaż: 19.10.2016 godz. 18:00

Kuratorzy wystawy:  
prof. Piotr chojnacki, dr Michał Bugalski

Tomasz Hołyński – mieszka w Dankowie, ukończył 
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu w Katedrze 
Fotografii. Dyplom: „Tankow. Gwałt architektury” 
zrealizował u profesorów Piotra Wołyńskiego i Piotra 
Chojnackiego. Promotorem pracy dyplomowej była 
dr hab. Marianna Michałowska. Doświadczanie i sto-
sunek do niemieckiej architektury na terenach odzy-
skanych po 1945 r., to przewodni temat pracy magi-
sterskiej. Tego doświadczania poszukuje w Dankowie, 
który jeszcze w styczniu w 1945 r. nazywał się Tankow.

Paweł Wawrzyniak – z wykształcenia jest przyrod-
nikiem. Absolwent fotografii na UA w Poznaniu. Eks-
perymentuje z różnymi technikami fotograficznymi. 
Punktem wyjścia dla działań w obszarze sztuki jest 
jego relacja z rzeczywistością, która staje się inspira-
cją do tworzenia inscenizacji lub stanowi przedmiot 
analizy i interpretacji w procesie poznawczym. Wyko-
rzystując właściwości medium fotografii oraz tworząc 
własne programy aparatu, stara się poszerzać do-
świadczenie percepcji. Podejmowane przez niego pró-
by mają często charakter procesu, którego końcowy 
efekt jest jedną z części, czy też etapem jego działań.

Piotr Zaworski (1988) – podjął kiedyś studia na jed-
nym z powszechnych kierunków, które zakończył 
licencjatem. Nie kontynuował tej drogi edukacji, po-
szukując dalej. Od 2014 r. studiuje Fotografię na Uni-
wersytecie Artystycznym w Poznaniu.

fot. Tomasz Hołyński „Bażanciarnia”

fot. Piotr Zaworski „Kończy się nam czas”

fot. Paweł Wawrzyniak
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Q KrOtOSzyn

Krotoszyńska Biblioteka Publiczna 
im. Arkadego Fiedlera

ul. Benicka 9      
www.biblioteka.krotoszyn.pl

Leszek Zdrach „Kule świetlne 
w przestrzeni miejskiej”

wernisaż: 18.10.2016 godz. 18:00 
wystawa czynna do 30.10.2016

Leszek Zdrach (1982) – z wy-
kształcenia mechatronik. Od 
wielu lat fotografuje amatorsko, 
głównie obiekty turystyczne, 

na potrzeby swojej strony: www.
rodzinna-turystyka.pl. Autor nie 

ogranicza się jedynie do tej tematyki, nie boi się po-
dejmować innych fotograficznych tematów i wyzwań. 
W minionych latach Leszek zorganizował kilka wy-
staw swoich prac, jedną z nich można było oglądać 
od kwietnia do końca lipca 2016 r. na krotoszyńskim 
rynku. Tematem ostatniej wystawy są „Duchy Historii 
Krotoszyna”, a motywem przewodnim jest zespolenie 
archiwalnego zdjęcia z rzeczywistym, co daje odbior-
cy możliwość podróży w czasie i zobaczenie miasta, 
jakiego wielu ludzi już nie pamięta. Autor przez kilka 
lat pozyskiwał archiwalne zdjęcia, prowadząc fanpage 
https://web.facebook.com/Krotoszyn.Niezwykly/ oraz 
skorzystał ze zbiorów lokalnego muzeum.

W ramach III Wielkopolskiego Festiwalu Fotografii im. 
Ireneusza Zjeżdżałki, Leszek Zdrach chce przedstawić 
swój kolejny projekt pt. „Kule Światła w Przestrzeni 
Miejskiej”.
Istotą prezentowanych fotografii jest artystycz-
ne przedstawienie w nocnej, zagadkowej scenerii, 
zwiewnej i delikatnej Kuli Światła na tle ciekawych 
obiektów architektonicznych miasta Krotoszyna. Pra-
ce te, nie są wynikiem fotomontażu, lecz wykonane 
są dość czaso i pracochłonną, wymagającą wyczucia 
i skupienia techniką malowania światłem. W wyko-
naniu zdjęć pomógł Piotr Szyja.
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Klub fotograficzny Blenda 

galeria refektarz i galeria SMS  
ul. Mały rynek 1  
www.kok.krotoszyn.pl/  
www.facebook.com/BlendaKlub

„Tu i teraz”. „Tam i wtedy”

wernisaż: 21.10.2016 godz. 19:00

autorzy: Malwina faja, zuzanna nadzieja, 
Maciej Karolewski, Mirosław Kazowski, Witold 
gruszka, Paweł dułaj, Marcin Pawlik (kurator)

„Tu i teraz” to prosta historia o ludziach i przestrzeni, 
zarówno tej namacalnej, do bólu szorstkiej, niewy-
muskanej, jak i tej metafizycznej. To chwile zastane. 
Sekundy pomiędzy słowami. Coś, na co nie zwracamy 
uwagi w ciągłym biegu. 
Stop.
Człowieku. Zatrzymaj się. Rozejrzyj dookoła. Ile rze-
czy przegapiasz w każdej dobie, godzinie, sekundzie? 
Łapiemy chwile, by złożyć z nich coś głębszego, niż 
tylko krótkie spojrzenie. Tu i teraz to nie tylko obraz. 
To historia, to emocje. To opowieść o drugim czło-
wieku. Widzisz tego gościa? Był portierem. Zawsze 
uśmiechnięty, pogodny. Nie wiem, gdzie jest teraz  
i na jakiej portierni opiera się zmęczony o wytarty blat, 
ale pamiętam jego radość, gdy zrobiłam mu to zdjęcie. 
Fotografia tu i teraz to szczerość. To brak wyrafino-
wanych póz czy plastikowych uśmiechów. To chwila, 
ze wszystkimi jej przywilejami. To tu i teraz. 

„Tam i wtedy” to tytuł drugiej, równolegle odbywają-
cej się wystawy. Poznajemy tu ludzi i miejsca, których 
już nigdy nie poznamy. Których już dawno nie ma. 

„Tam i wtedy” to wystawa intrygująca. Wchodzimy  
w świat szklanych negatywów znalezionych kiedyś 
na strychu. Nie wiemy, kto jest autorem fotografii, 
nie wiemy, kogo przedstawiają, ba! Nie wiemy nawet 
gdzie zostały wykonane. Wiemy tylko, że ktoś, tam  
i wtedy, kilka pokoleń przed nami czuł i myślał to samo. 
Chciał zatrzymać chwile i emocje. Spędziliśmy długie 
godziny na wydobyciu z kawałków szkła zaklętych  
w nich obrazów. Długie godziny na poszukiwaniu 
miejsc, w których mogły być zrobione. Trop prowadzi 
do krotoszyńskiego szpitala. I tam się urywa. 

Malwina Faja

imprezy towarzyszące w kinie „Przedwiośnie”:
20.10.2016, godz. 20.00, film: Szukając Vivian Maier 
27.10.2016, godz. 20.00 film: Sól Ziemi - o Sebastiano 
Salgado
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Q KWilcz

Kwileckie Centrum Kultury i Edukacji 
im. Floriana Mazurkiewicza

ul. Stefana Wyszyńskiego 19  
ckie.kwilcz.pl

Tomasz Frąk  
„Fotograficzny wehikuł czasu”

wernisaż: 21.10.2016 godz. 18:00

Tomasz Frąk – rodowity siera-
kowianin, absolwent Akademii 
Wychowania Fizycznego w Po-
znaniu, szczęśliwy mąż i tro-

skliwy ojciec. Z wykształcenia 
nauczyciel wychowania fizycznego, 

z pasji sportowiec i fotograf. Zawodowo związany ze 
Szkołą Podstawową w Sierakowie, gdzie ma okazję 
angażować dzieci i młodzież w życie lokalne oraz za-
rażać je pasją do aktywnego spędzania wolnego czasu. 
Aktywnie uczestniczy w życiu sportowym gminy Sie-
raków, prowadzi liczne sportowe zajęcia pozalekcyj-
ne, współorganizuje imprezy rekreacyjno-sportowe  
o zasięgu ogólnopolskim. Każdą wolną chwilę stara się 
wykorzystać z aparatem w ręku, zatrzymując piękno 
okolicy w kadrze. W fotografii najbardziej fascynuje go 
pejzaż, portret oraz fotografia reportażowa. Od 2010 r. 
mocno związany z fotografią ślubną. Współpracuje  
z Gminą Sieraków, prowadząc dokumentację foto-
graficzną imprez odbywających się na terenie miasta 
i gminy. Na wystawie prezentuje fotografie, które 
wykonał 13 sierpnia 2016 r. podczas koncertu Zespo-
łu Dżem na sierakowskiej plaży nad jeziorem Jaro-
szewskim.
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Q leSznO

Miejska Biblioteka Publiczna 
im. Stanisława Grochowiaka

ul. Bolesława chrobrego 3    
www.mbpleszno.pl

Andrzej Przewoźny „Człowiek”

wernisaż: 17.10.2016 godz. 17:00 
wystawa czynna do 29.10.2016

Andrzej Przewoźny – dziennikarz, 
fotoreporter, fotograf. Fotografią 
zajmuje się od 28 lat. Absolwent 
Wyższej Szkoły Pedagogicznej  

w Zielonej Górze oraz Instytutu 
Filozofii Uniwersytetu im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu. Wykładowca Szkoły Foto-
grafii Artystycznej. Specjalista ds. komunikacji spo-
łecznej. Autor albumów fotograficznych poświęco-
nych Lesznu, kilkudziesięciu publikacji folderowych 
promujących region leszczyński oraz kilku własnych 
książek. Redaktor techniczny wielu wydawnictw ogól-
nopolskich.
Na koncie ma 8 wystaw fotograficznych. Współtwór-
ca (wraz z Krzysztofem Millerem - fotoreporterem 
wojennym i jurorem World Press Photo) Szkoły Fo-
tografii Fotosynteza. Prowadzi warsztaty kreatywnej 
fotografii. Zainteresowania: fotografia portretowa i 
reportażowa, psychologia społeczna, retoryka i teoria 
argumentacji. Koordynator krajowych i międzyna-
rodowych warsztatów fotograficznych. Pracownik 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie.

Wystawa pt. „Człowiek” to zestaw fotografii 
przedstawiajacych spotkanie z drugim człowiekiem. 
Spotkanie w przestrzeni studia fotograficznego oraz 
spotkanie w przestrzeni pozastudyjnej. To portre-
ty prawdziwe, które nie są poddane modyfikacjom 
za pomocą programów graficznych. To zapis uczuć  
i myśli, jakie wywołuje w człowieku spotkanie z dru-
gim człowiekiem, który w dłoni trzyma aparat foto-
graficzny.
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Q MurOWana gOŚlina

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy  
im. Bonawentury Graszyńskiego

Murowana goślina, ul.Poznańska 16   
www.biblioteka.murowana-goslina.pl

Wojciech Ogrodowczyk „Himalaje”

Wystawa Objazdowej galerii Wielkopolskiej 
fotografii czynna od 1.09 do 30.10.2016

Wojciech Ogrodowczyk - absol-
went poznańskiego UAM, wciąż 
związany z fotograficznym Na-
ukowym Kołem Medialnym. Fo-

tograficznie amator, poza tym 
entuzjasta podróży, wspinaczki, gór  

i dwukołowych pojazdów. Aktualnie przesyła pocz-
tówki z wygnania w Berlinie.
Zdjęcia do wystawy powstały w trakcie kilkutygodnio-
wego trekkingu naokoło jednego z najniebezpiecz-
niejszych ośmiotysięczników – Annapurny. Jest to 
miejsce gdzie styka się surowe piękno najwyższych 
gór świata z życiem zwykłych ludzi. Zdjęcia ukazu-
ją piękno Himalajów i prostotę codziennego życia  
w samym ich sercu.
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Nowotomyski Ośrodek Kultury 

ul. tysiąclecia 3    
www.nok.home.pl/

Portret Prawdziwy IV 

wystawa pokonkursowa  
21.10.2016 godz. 18:00

organizator: adam Polański

Pomysł na temat konkursu naro-
dził się w mojej głowie parę lat 
temu. Ideą jest promowanie fo-
tografii portretowej jako sposobu 

na przekazanie prawdy o człowie-
ku, jego historii, emocjach, zdarze-

niach odciskających się w jego twarzy. 
W pierwszej edycji Konkursu Fotograficznego „Portret 
Prawdziwy” w 2013 r. udział wzięło 178 fotografów, 
zgłaszając ponad 750 prac. W 2014 r. zaryzykowałem 
wyjście poza granice naszego kraju, tworząc w ten 
sposób konkurs międzynarodowy. W tym roku mie-
liśmy 549 uczestników z 22 krajów świata. 

Adam Polański

Jury, w składzie: Magdalena Berny, Paweł Brzeziński 
i Adam Polański, z ponad tysiąca zdjęć wybrało 32. 
laureatów tegorocznej edycji i przyznało: 

I miejsce Małgorzacie Masarz,
II miejsce Barbarze Garus, 
III miejsce Kornelii Głowackiej-Wolf.

Po zakończeniu serii wystaw pokonkursowych prace 
zostaną przekazane Wielkiej Orkiestrze Świątecznej 
Pomocy i będą licytowane podczas najbliższego Finału.

Patronat honorowy:
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Q OBOrniKi

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy 
im. Antoniego Małeckiego

ul. Kopernika 10   
www.biblioteka.oborniki.pl

Piotr Zarówny    
„1/125 czyli zapiski nieoczywiste”

wernisaż: 14.10.2016 godz 18:00

Piotr Zarówny (1964) – foto-
graficzną pasję odziedziczył po 
dziadku i ojcu. Obserwuje, fo-
tografuje i podróżuje. Realista  

z natury, z wyboru optymista. Po-
trafi dostrzec to, co niedostrzegal-

ne, uchwycić nieuchwytne. W reportażu, którym jest 
zafascynowany i którego warsztat konsekwentnie 
zgłębia, trzyma się zasady „im bliżej, tym lepiej”. Od 
kilku lat jego pasją jest fotografia uliczna, która do 
dziś wyznacza szlak fotograficznych wędrówek.

Zdjęcia Piotra Zarównego można było obejrzeć na 
Ogólnopolskim Festiwalu Fotocooltura w Obornikach, 
którego organizacją również się zajmuje. Chętnie włą-
cza się także w lokalne inicjatywy fotograficzne. Naj-
większą motywacją do działania i zastrzykiem ener-
gii są dla niego warsztaty fotograficzne prowadzone 
przez znanych fotografów.  Z tej inspiracji zrodziła się 
wystawa „ 1/125 czyli zapiski nieoczywiste”.

Wystawa jest zbiorem zdjęć zrobionych w trakcie 
kilku wypraw fotograficznych do: Barcelony, Wenecji, 
Berlina, Brighton i Paryża. Codzienne życie mieszkań-
ców, gra świateł i lustrzane odbicia. 

Co można zrobić w czasie krótszym od sekundy? 
To dość mało czasu, aby coś zjeść, mało czasu, aby 
przeczytać to zdanie do końca. Jednak to wystarcza-
jąco dużo czasu, aby nacisnąć spust migawki.
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Q OBOrniKi

Obornicki Ośrodek Kultury 
Klub OBIEKTYW

ul. armii Poznań 18 
www.fotocooltura.pl

Fotocooltura 2016 – relacja

pokaz slajdów: 15.10.2016 godz 12:00

Festiwal Fotografii Fotocooltura, to wydarzenie, które 
od 2013 r. na stałe wpisało się w kalendarz imprez fo-
tograficznych w Wielkopolsce. Prezentując prace arty-
stów już uznanych, ale też i młodych, początkujących 
twórców, rozwija fotograficzną kreatywność i inte-
gruje wielkopolskie środowisko pasjonatów fotografii.

Oborniki, 4 czerwca 2016
Spotkania autorskie: Maciej Moskwa, Maciek Na-

brdalik, Krzysztof Gierałtowski. 
Pokazy fotografii: Jerzy Wierzbicki, Joanna Mrów-

ka, Paweł Kosicki.
Wystawy. Na festiwalu można było obejrzeć po-

nad 20 różnych wystaw, zarówno plenerowych, jak  
i w przestrzeniach galeryjnych. Wśród autorów zna-
leźli się m.in.: Anna Bedyńska, Maciej Moskwa, Chris 
Niedenthal, Grzegorz Wełnicki, Piotr Nowak.

W jednej z sal Ośrodka Kultury odbyła się wystawa 
zabytkowych aparatów przygotowana przez Studio 
Skład Pozytywów. Wśród 20 eksponatów znalazły się 
wielkoformatowe kamery z końca XIX w. Obok apa-
ratów zawisła przekrojowa wystawa fotografii miesz-
kańców Obornik z lat 1960-1980. 

W plenerze Bogusław Biegowski prowadził pokaz 
technik klasycznych, wykonując zdjęcia w zrekonstru-
owanym zakładzie wędrownego fotografa.

W programie festiwalu znalazły się również: prze-
gląd portfolio, warsztaty prowadzone przez instrukto-
rów akademii „Widzieć więcej”, pokaz filmów jedno-
minutowych, ArtPark, stoisko z albumami PixHouse, 
stoisko FujiFilm oraz koncert zespołu Moonrose.

Kuratorzy Festiwalu: 
Dariusz Foetke, Kosma Walkowiak. fot. Piotr Zarowny, Dariusz Foetke
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Q OStróW WielKOPOlSKi

Stowarzyszenie Ocalić Od Zapomnienia

ul. Konopnickiej 3/12     
sooz.pl

„Wielkopolska Press Photo 2014”

Wystawa Objazdowej galerii Wielkopolskiej 
fotografii czynna od 3.10.2016 do 30.10.2016

Konkurs „Wielkopolska Press Photo” jest doroczną 
konfrontacją dokonań fotoreporterów województwa 
wielkopolskiego. Wywołuje liczne dyskusje o roli foto-
grafii w praktyce dziennikarskiej i stwarza forum pre-
zentowania dorobku dziennikarzy. Do przewodnicze-
nia jury w tym konkursie zapraszamy największych 
polskich i zagranicznych fotoreporterów takich jak:  
W. Krassowski, Ł. Trzciński, M. Forecki, A. Zygmunto-
wicz, Ch. Niedenthal, M. Kavaliauskas, S. Maksimishin 
czy W. Grzędziński. Częstymi laureatami konkursu są 
wybitni wielkopolscy fotoreporterzy, odnoszący suk-
cesy również na arenie ogólnopolskiej, ale także na-
grody w nim zdobywają nieznani szerszej publiczności 
fotografujący dziennikarze z małych miejscowości.

W 2015 r. jury w składzie: Mindaugas Kavaliauskas, 
Mariusz Forecki, Jerzy Mianowski oraz Władysław 
Nielipiński obejrzało 209 zdjęć pojedynczych i 1101 
zdjęć w 152 zestawach (razem 1310 zdjęć) nadesłanych 
przez 66 autorów, w pięciu kategoriach tematycznych. 
Grand Prix zdobył Adrian Wykrota za zestaw Powrót.
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Stowarzyszenie Ocalić Od Zapomnienia 
Galeria „33"

 ul. Wiosny ludów 17

Ostrowski Maraton Fotograficzny 
sooz.pl/fotomaraton

15.10.2016 godz. 10:00

Już po raz ósmy na wspólnym fotografowaniu 
w Ostrowie spotkają się miłośnicy fotografii z Wiel-
kopolski: ci, którzy nie rozstają się z aparatami na co 
dzień i ci, którzy fotografują od święta. To ósma edycja 
Ostrowskiego Maratonu Fotograficznego.
Tak jak co roku organizatorzy – Stowarzyszenie Ocalić 
Od Zapomnienia – zapraszają wszystkich na rozpo-
częcie zabawy do siedziby zaprzyjaźnionej Galerii 33 
przy ul. Wiosny Ludów 17. To tu w sobotę, 15 paź-
dziernika, o godz. 10.00 uczestnicy tego nietypowego 
konkursu poznają swoje pierwsze zadanie. Tradycyj-
nie bowiem czekać będą na nich trzy fotograficzne 
tematy, które – póki co – nie są ujawniane. Uczestnicy 
zabawy poznawać je będą w trakcie trwania maratonu. 
Na wykonanie każdej pracy będą mieli dokładnie jedną 
godzinę. Właśnie to wyróżnia ostrowskie spotkanie od 
wielu innych podobnych imprez.
W dotychczasowych edycjach fotomaratonu udział 
brali zarówno uczniowie, jak i emeryci, osoby fotogra-
fujące aparatami popularnymi i ci, którzy dysponują 
sprzętem półprofesjonalnym - mówi Anna Kłopocka 
ze Stowarzyszenia Ocalić Od Zapomnienia. - To nie 
ma większego znaczenia. Formuła spotkania, która 
uniemożliwia komputerową obróbkę zdjęć przed ich 
przedstawieniem jurorom, wyrównuje szanse. Waż-
niejszy jest pomysł, spojrzenie przez obiektyw niż 
aspekty techniczne.
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Grzegorz Kosmala (ur. 1975) znalazł powołanie bardzo 
wcześnie. Już w wieku 11 lat terminował u Antoniego 
Bajerleina w Ostrzeszowskim Klubie Fotograficznym 
KADR. Przypadek to czy rekompensata za dziecię-
cą traumę kilkugodzinnej wędrówki ze szpikulcem  
w oku w poszukiwaniu odważnego doktora. Fizycz-
nie pozostał drobny ślad, psychicznie syndrom utra-
ty oka obudził w nim wrażliwość wizualną – widzę, 
więc jestem. Antidotum w tym przypadku stała się 
fotografia, pozwoliła mu okiełznać organiczną cie-
kawość, zatrzymać świat w archiwalnych szufladach. 
Kilkuletnią praktykę w ciemni fotograficznej, naukę 
klasycznych sposobów obróbki negatywów i pozy-
tywów, pracę reporterską w regionalnych gazetach 
wieńczy dyplom na wydziale fotografii poznańskiej 
ASP. Utalentowany amator zostaje wykształconym 
i odpowiedzialnym profesjonalistą. Przeobrażenie 
ogromne, paralelne do rewolucji w fotografii – pół-
torawieczne technologie uzyskiwania obrazów na 
coraz doskonalszych materiałach światłoczułych 
w skomplikowanych procesach chemicznych wy-
pierają elektroniczne sensory i programy kompu-
terowe. W 2005 r. Grzegorz Kosmala otwiera studio 
fotograficzne w rodzinnym Ostrzeszowie i staje się 
zawodowym fotografem realizującym różnorodne 
zlecenia klientów. Tysiące cyfrowych zdjęć przeni-
ka przez skalibrowane monitory, a ujarzmiona nowa 
technologia generuje perfekcyjne obrazy. Powtarzal-
ność i uniwersalność umożliwia odpowiedzialne życie  
w małym miasteczku na południu Wielkopolski. 

Imperatyw kategoryczny Kanta określa mak-
symę życiową, ale paradoks organiczny odwołuje 
się do doświadczeń z dzieciństwa. Magia fotografii, 
zawsze podświadomie obecna, odzyskuje miejsce  

w pracowni (klasyczna ciemnia) i sposobie myśle-
nia w fotografowaniu tylko na swój osobisty użytek. 
Następuje powrót do aparatów średnio- i wielkofor-
matowych oraz materiałów światłoczułych sprzed 
epoki cyfrowej. Codzienne komputerowe pikselowanie 
według precyzyjnych zasad, reguł i żądań bywa raz 
po raz zamieniane w poszukiwania jednego ujęcia na 
staromodnym tworzywie. Tematem stają się „miej-
sca wrażliwe” w najbliższej i dalszej okolicy — stare 
wiatraki, młyny, dwory, cmentarze różnych wyznań, 
samotne w archaicznej pozie lub też ostatki wizu-
alne po nich. Ziemia ostrzeszowska, ten graniczny  
i kulturowy tygiel (prusko-rosyjska granica zaborów, 
pogranicze Śląska i Wielkopolski) pełen świadectw 
historycznych zawirowań, od zawsze była inspiracją 
dla twórców – malarzy, pisarzy, fotografów. Marian 
Pilot w nagrodzonej Nagrodą Literacką NIKE powieści 
Pióropusz (Wydawnictwo Literackie, Kraków 2010) tak 
pisze o siedlikowskim wiatraku: 

„Żaden natomiast ze wsi mądry, ani nawet nikt  
z tych, co siedzą na urzędach, nigdy by się nie spo-
dziewał zdarzenia takiego: w niebo się wzbijał siedli-
kowski nasz wiatrak! Grzmiąc i klekocząc potężnie, 
śmigał podartymi i dziurawymi swoimi skrzydłami,  
i rżąc i kwikając żwawo niczym fest nafutrowana ko-
byłka, okręcając się wokół swojej osi. Jakieś niepojętej 
mocy wichry niespodziewanie tchnęły w niego takie 
wielkie życie, że się rozśmiglił i rozbujał potężnie, 
mocarnie – krzywy, połamany, pogruchotany taki! 
Poruszyły się też w jego wnętrzu kamienie młyńskie, 
ich dudnienia i huki ze snu cucić musiały głuchych, 
i budzić czujność i gotowość bojową drużyn ochot-
niczych straży nie tylko w samym Siedlikowie tylko, 
ale też w Bukownicy, a może na Myjach i w Mikstacie 

Podmiot liryczny 
w stanie krytycznym 
Szaleństwo i metoda w fotografii grzegorza Kosmali
 
 
Prawdziwa oryginalność objawia się w harmonii cech indywidualnych  
z ogólnymi prawami dobra i piękna 
E. Lerminier, O Michelecie i Lamartine’ie, „Revue des Deux Mondes”, 15.06.1847

* StaniSłaW KulaWiaK
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tak samo. I to nie młyn był już ani żaden wiatrak, jeno 
nawietrzny okręt, którego zębate koła, pasy transmi-
syjne i młyńskie kamienie poszły w ruch, by nieba-
wem wysadzić go wysoko w powietrze”. 

W naszym mateczniku trudno oprzeć się napiera-
jącym zewsząd atrybutom przeszłości, potraktowanym 
radykalnie przez wichurę historii, ale też w ostatnim pół-
wieczu po macoszemu – w imię jedynie słusznego syste-
mu – przez nas samych. Fotografia jest tego świadkiem,  
a papier bywa cierpliwy i głuchy na wszelkie interpretacje. 
To siła dokumentu zapisanego przez kamerę na światło-
czułym negatywie czy pozytywie. 

Fotografia od narodzin posądzana była o naj-
bliższy prawdzie związek z rzeczywistością, chociaż 
stanowi jedną z wielu możliwości percepcyjnego po-
znawania świata. Również od początku jej istnienia 
wiarygodność ta była podważana i do dzisiaj stanowi 
popularny temat dywagacji filozoficzno-etycznych 
o kradzieży cienia (duszy) i zdejmowaniu warstwy 
wizualnej (analogonu) z fotografowanego obiektu. 
Sięgając do istoty fotografii, można stwierdzić, że to 
Słońce – władca światła – jest artystą, a fotograf tylko 
jego posłusznym medium. Ale to fotograf używający 
świadomie kamery do wizualnej ekspresji własnej wy-
obraźni kreuje obraz na każdym etapie jego poczęcia. 
Technika optyczna, technologia chemiczna, wiedza 
nabyta i doświadczona składają się na uzyskany efekt. 
Im więcej możliwości i zmiennych parametrów, tym 
więcej pytań i wątpliwości. Stąd powrót Grzegorza 
Kosmali do aksjomatów fotografii – prostej kame-
ry na ławie optycznej, z możliwością kształtowania 
obrazowej przestrzeni pomiędzy przednią ścianką 
z obiektywem a tylną z materiałem światłoczułym – 
negatywem lub pozytywem żyjącym podług własnych 
fizycznych i chemicznych reguł. To strefy widzenia,  
a przecież za powstanie tych obrazów odpowiedzialne 
są także wrażliwość i sposób myślenia. Jak w każdym 
procesie twórczym transponującym zewnętrzne i we-
wnętrzne bodźce w konkretne dzieło sztuki pytające 
odbiorcę, co artysta miał na myśli. 

Obecnie perfekcja w odzwierciedlaniu rzeczywi-
stości została doprowadzona w fotografii do absurdu 
realności. Współczesna fotografia cyfrowa za pomocą 
skomplikowanych narzędzi i programów konstru-
uje nową wirtualną utopię. Pozornie bezkonfliktową  
i idealistycznie tożsamą z naszą codziennością, tra-
giczną w skutki w chwili pomylenia obu światów. Jak 
bezpiecznie poruszać się dzisiaj w tym bezbrzeżnym 
obszarze fotografii, co to znaczy być fotografem – ar-
tystą z premedytacją wykorzystującym to medium do 
porozumienia się ze światem zewnętrznym? Odpo-

wiedź od wieków jest ta sama – ascetyzm środków  
i ogromna praca poparta Bożą iskrą talentu. 

I taką odpowiedź znajdujemy w fotografiach Grze-
gorza Kosmali. Tematem jego prac są obiekty z czasów 
zaprzeszłych, często z zatartą tożsamością i trudną 
do zrekonstruowania fizycznością. Porzucone przez 
człowieka i historię, zakorzenione w swoje magiczne 
miejsca upiornie trwają w niebycie jako prowoka-
cja dla światłoczułego artysty. Wizualne szaleństwo  
z wykorzystaniem klasycznych sposobów obrazowa-
nia stało się metodą na artystyczną prawdę i próbą 
odpowiedzi na pytanie – czy piękno może obronić nas 
przed barbarzyństwem egzystencji. 

fot. Grzegorz Kosmala
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Muzeum Regionalne w Ostrzeszowie 
Stowarzyszenie Regionalny Ośrodek 
Dokumentacji Wieża 1916 

 
ul. rynek 19  
www.wieza1916.pl

Grzegorz Kosmala „Strefy widzenia”

wernisaż: 11.09.2016 godz. 15:00  
wystawa czynna od 11.09 do 30.10.2016

Grzegorz Kosmala (1975) – ukoń-
czył Szkołę Podstawową nr 2  
w Ostrzeszowie, Technikum Me-
chaniczne przy FUM Ostrzeszów 

i Wydział Komunikacji Multime-
dialnej, kierunek fotografia, na ASP 

w Poznaniu. Liczne wystawy zbiorowe i indywidualne.
Prezentowane na wystawie fotografie wykonane 

zostały na różnego typu materiałach fotograficznych 
czarno-białych i barwnych, negatywowych lub po-
zytywowych, starych czy też nowych. Obok standar-
dowych procesów autor stosował również metodę 
wywoływania crossowego przeźroczy w procesie 
negatywowym. Efekt ostateczny uzyskany został 
na drodze naświetlania różnorodnych materiałów 
światłoczułych w kamerze wielkoformatowej na ła-
wie optycznej (możliwość selektywnego wyboru stref 
ostrości) oraz klasycznych metod obróbki chemicznej.

„Tematem fotografii Grzegorza Kosmali są obiekty  
z czasów zaprzeszłych, często z zatartą tożsamością  
i trudną do zrekonstruowania fizycznością. Porzucone 
przez człowieka i historię, zakorzenione w swoje ma-
giczne miejsca upiornie trwają w niebycie jako prowo-
kacja dla światłoczułego artysty. Wizualne szaleństwo 
z wykorzystaniem klasycznych sposobów obrazowa-
nia stało się metodą na artystyczną prawdę i próbą 
odpowiedzi na pytanie – czy piękno może obronić nas 
przed barbarzyństwem egzystencji”. 

Stanisław Kulawiak
 (fragment tekstu do katalogu), lipiec 2016 r.
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Wieża Ciśnień, Stowarzyszenie 
Regionalny Ośrodek Dokumentacji 
Wieża 1916 

ul. gen. Władysława Sikorskiego 
www.wieza1916.pl

Dni otwarte z okazji 100-lecia Wieży 
Ciśnień, Pokaz Camery Obscura  
i wystaw towarzyszących

15-16.10.2016

Wieża
Wzniesiona w 1916 roku Wieża Ciśnień to jedna 
z architektonicznych wizytówek Ostrzeszowa. Do-
strzegając powolną degradację obiektu, władze mia-
sta postanowiły kilka lat temu przeprowadzić jego 
remont kapitalny. Prace, których koszty przekroczyły 
1.400 tys. zł, przywróciły wieży jej dawny blask. Ko-
lejną fundamentalną kwestią do rozwiązania pozo-
stało jednak jej odpowiednie zagospodarowanie. I tu 
godną uwagi koncepcję przedstawiło Stowarzyszenie 
Regionalny Ośrodek Dokumentacji Wieża 1916, które 
opracowało wstępny plan wykorzystania pięciu kon-
dygnacji, o powierzchni ok. 100 m2 każda. 

Plany zakładają, że na I kondygnacji powstanie Ga-
leria Autorska prezentująca prace artystów nie tyl-
ko z regionu, ale również z Europy i ze świata. Na II 
kondygnacji przeznaczone jest miejsce dla Wydaw-
nictwa Pustkowie, a na III – dla Pracowni fotografii 
klasycznej i multimediów oraz dla klubu fotografii. To 
właśnie Klub Fotograficzny im. Antoniego Bajerleina 
KADR II ma być trzonem działalności. IV kondygnacja 
to idealne miejsce na kawiarnię i galerię regionalną. 
Atrakcją Wieży będzie taras widokowy, dzięki któremu 
będzie można podziwiać panoramę miasta. Panoramę 
Ostrzeszowa będzie można oglądać również dzięki 
urządzeniu camera obscura. Jest to ciemnia optyczna, 
w której na paraboliczny stół o średnicy ok. 2 metrów 
rzutowany będzie on-line obraz miasta. Byłby to ewe-
nement w skali kraju. Wieża znalazłaby się w gronie 
zaledwie 14 obiektów na świecie, w których camera 
obscura jest wykorzystana do projekcji tego typu.

na podstawie: www.wieza1916.p
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Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy 
Ostrzeszów im. Stanisława Czernika 

Pl. Borek 17  
www.bp.ostrzeszow.pl 

1050 lat chrześcijaństwa na ziemi 
ostrzeszowskiej

  
wystawa od 15.10. do 30.11.2016

AUTORZY:

Ewa Dytfeld
Urodzona 20 grudnia 1960 r. w Ostrzeszowie. Ewka o 
swojej pasji: „Była przy mnie od zawsze... lecz dopiero 
od 2005 r. stała się pasją. Dzięki fotografii mogę po-
kazać, jak widzę świat i całe jego piękno. Lubię błąkać 
się w „złotych godzinach” po uliczkach mego uko-
chanego miasta, szukając tych wyjątkowych chwil, 
które czynią, że miejsce nam znane staje się piękne 
wręcz magiczne i niepowtarzalne. Chcę zatrzymać te 
chwile i pozostawić tę magię dla innych”. Członkini 
Stowarzyszenia ROD Wieża 1916. 

Marek Dytfeld
Urodzony 7 października 1959 r. w Ostrzeszowie, fo-
tografia jest jego pasją od 1974 r. Członek klubu KADR 
w Ostrzeszowie. Fotografuje rzeczy i przestrzeń, która 
go interesuje. Utrwala mijający czas. Prywatnie mąż 
Ewy. Członek Stowarzyszenia ROD Wieża 1916. 

Katarzyna Treśka
Rocznik 80’. Fotografią interesuje się od zawsze, 
pierwsze zdjęcia wykonała mając 5 lat, obiektyw kie-
ruje głównie w stronę przyrody, krajobrazu swojej 
Małej Ojczyzny i jej okolic. Członkini Stowarzyszenia 
ROD Wieża 1916. 
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Pilska Grupa Pasjonatów Foto-
grafii KADR działa wspólnie od 
2009 r. Jest organizatorem Pil-
skich Spacerów Fotograficznych 

KADR i innych imprez kultural-
nych, warsztatów fotograficznych, 

wystaw. Prace grupy prezentowane były podczas 
różnych prestiżowych wydarzeń oraz w publikacjach 
np. Do końca w Pile (Joseph Sztukowski – książka hi-
storyczna).

Pilska Grupa Pasjonatów Fotografii KADR w 2015 r. 
brała udział w cyklicznych warsztatach fotogra-
fii dokumentalnej w PIX.HOUSE w Poznaniu, które 
prowadzili Mariusz Forecki i Adrian Wykrota, stąd 
też pomysł na kontynuowanie projektu w Pile. „Mój 
fyrtel” przedstawia dokumentalny obraz rodzinne-
go miasta, w którym wspólne życie na co dzień jest 
niezauważalne. Zamierzeniem było uchwycenie za-
pomnianych podwórek, placów, ludzi podczas pracy 
i życia towarzyskiego.

Autorzy: 
Bożena Andrzejewska, Maria Bednarowska, Beata 
Góra, Klaudia Kordylewicz, Janusz Lenart, Dariusz 
Madziński, Miras Magones, Marta Nowakowska, Ro-
man Oleś, Katarzyna Olter, Andrzej Osesek, Marcin 
Pielacha, Dariusz Trojanowski.
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Regionalne Centrum Kultury  
– Fabryka Emocji 

ul. Plac Staszica 1 
www.rck.pila.pl

Pilska Grupa Fotografii KADR  
„Mój fyrtel”

wernisaż: 4.10.2016 godz. 18:00
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Wojciech Beszterda – absolwent 
Wydziału Komunikacji Multi-
medialnej Uniwersytetu Arty-
stycznego w Poznaniu. Od 1990 r. 

 należy do ZPAF. Członek Rady 
Artystycznej ZPAF. Autor wystaw 

indywidualnych oraz uczestnik ponad 200 wy-
staw zbiorowych. Twórca i współorganizator wy-
staw, m.in.: „Wymiary czasu i przestrzeni”, BWA 
Piła, 2013; „Anastazy B. Wiśniewski – Przystanek 
na żądanie”, BWA Piła, 2015; „Ślad”, BWA Piła, 2016. 
Kurator kilku z organizowanych przez pilskie BWA 
Interdyscyplinarnych Spotkań Twórców. W 2015 r. 
ukazała się monograficzna publikacja Anastazy  
B. Wiśniewski – Przystanek na żądanie, której Beszterda 
jest współautorem, wspólnie z L. Duszką-Kołczem  
i W. Kanickim. Od 2003 r. prowadzi Galerię w pilskim 
Muzeum S. Staszica.

Na wystawie „Pokaz roboczy...” znajdą się nie tylko 
fotografie z otwartych i kontynuowanych przez autora 
cykli (Nie-znajomi, Obrazy idealne, Notatki), ale także 
obiekty wykorzystujące fotografię (Antynomie, Spadek, 
H. Glassel). Oprowadzając po ekspozycji, autor będzie 
komentował i zapraszał do rozmowy o prezentowa-
nych pracach.

Biuro Wystaw Artystycznych 
i Usług Plastycznych

ul. Okrzei 9/2 
galeriabwa.pila.pl

Wojciech Beszterda „Pokaz roboczy... ”

autorski komentarz do wystawy:   
20.10.2016 godz. 18:00

wystawa czynna od 30.09 do 23.10.2016  
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Muzeum Stanisława Staszica w Pile

ul. Browarna 18  
www.muzeumstaszica.pl

Zdzisław Mackiewicz 
„Tożsamość fotografii”

spotkanie autorskie: 21.10.2016 godz. 18:00

Zdzisław Mackiewicz (1961)  
– mieszkaniec Torunia, studio-
wał na Wydziale Sztuk Pięk-
nych w Uniwersytecie Mikołaja 

Kopernika w Toruniu. Dyplom  
z wyróżnieniem w 1988 r. w pracow-

ni serigrafii prof. B. Przybylińskiego. Od 1992 r. pe-
dagog na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Instytucie 
Artystycznym. Od 2004 r. w Zakładzie Grafiki w pra-
cowni Grafiki Multimedialnej, którą obecnie prowadzi, 
(dr habilitowany sztuki w dyscyplinie artystycznej 
fotografia, profesor UMK).
Zorganizował 35 wystaw indywidualnych, brał udział 
w 68 wystawach zbiorowych.

Uprawia fotografię i grafikę. Realizacje fotograficzne: 
cykle „Blachy, szmaty, folie, papier…”, „Światła”, 

„Polaryzatory”, „Awers Rewers”, „Awers Rewers – 
kalejdoskop”, „Obrotowe”, „Odwróceni – rewers”, 

„Odwróceni – awers”, „Odwróceni – awers XZ”, „Od-
wróceni – awers XS”. Realizacje graficzne: cykle „PL”, 

„Pad”.

O temacie spotkania:
„Definiowanie fotografii poprzez sztukę fotograficzną 
w kontekście klasycznych i cyfrowych metod rejestra-
cji obrazu, prawda ukryta w kliszy a prawda zapisana 
na nośniku cyfrowym na wybranych przykładach mo-
jej fotografii z lat 1996-2016”. 

Zdzisław Mackiewicz

Awers rewers – kalejdoskop nc 1

Awers rewers – kalejdoskop nc 2

Awers rewers – dia
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Ciemnica

łęgi rogalińskie 
ciemnica.weebly.com

Heinz Ebert „Dramat destrukcji”

autorskie oprowadzanie po łęgach połączone 
z opowieścią o dębach, które już nie istnieją

22.10.2016 godz. 10:00 – zbiórka w rogalinku 
na parkingu przy sklepie agh

FotoFusyFun (Heinz Ebert) fo-
tografuje od 1968 r. Od 1990 r. 
mieszka w Hanowerze i zajmując 
się twórczością własną, propa-

guje wymianę kulturalną między 
Poznaniem a Hanowerem. W latach 

1996-2006 realizował cykl „Dęby-Łęgi-Agonia”,  
w ramach którego powstał m.in. zestaw: „Dramat 
destrukcji”. Pracuje na srebrowych materiałach świa-
tłoczułych przy pomocy średnio- i małoformatowych 
aparatów.

„(...) najpełniej wypowiada się we wciąż rozszerzanym 
cyklu «Dramat destrukcji». Tworzące go fotografie 
pochodzą z nadwarciańskich łęgów, rozciągających 
się w okolicach Rogalina. Autor nie rejestruje rzeczy-
wistości chłodnym okiem. On ją pokazuje w świetle 
własnej osobowości. Przede wszystkim antropomor-
fizuje ginące drzewa, które wyciągają konary w geście 
rozpaczy w stronę nieodgadnionego nieba. Po wtóre 

– nie tylko nadaje fragmentom świata przyrody nie-
pokojący klimat, lecz niejednokrotnie ukazuje je na 
podobieństwo wyobrażeń zaczerpniętych z panopti-
kum wyobraźni”. 

 Andrzej Haegenbarth 

Członkowie „Ciemnicy” zafascynowani fotografiami 
Heinza Eberta wykonanymi 20 lat temu na podpo-
znańskich łęgach postanowili wspólnie odwiedzić 
tamte miejsca i skonfrontować stan obecny z zacho-
wanym na fotografii. Nietypowy wernisaż będzie oka-
zją do wykonania niepowtarzalnych obrazów zawiera-
jących historię i teraźniejszość umieranie i odradzanie 
się życia wpisane w nieuchronny cykl wegetacji. 
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...kochane przestrzenie nadwarciańskich Łęgów –
starorzecze Warty k. Rogalinka – pokryte barwnymi 
dywanami kwitnących ziół i wybujałych, kołysanych 
porywami wiatru traw. Niefizyczny nastrój wypeł-
niony rozedrganą gorącą ciszą letnich dni, szmer 
chłodnych wód przepływającej  rzeki, pokrzykiwania 
lecących gęsi i klekot bocianów z oddali.

To  miraż. W klimacie idylli czai się dramat. Dramat 
destrukcji wielowiekowych, potężnych  dębów pod-
danych przyspieszonej degradacji na skutek działania 
sił przyrody, a przede wszystkim – człowieka. 

Fragmenty tego dramatu, na przestrzeni niemal dwu-
dziestu lat, zostały  „zakonotowane” na negatywach  
i czarno-białych, barytowych fotografiach. Ideą au-
tora było wydobycie emocji  i spotęgowanie esencji 
tego „pola bitwy”, na  którym padają kolejne drzewa: 
pomniki przyrody i świadkowie historii.

Heinz Dieter Ebert, Hannover, wrzesień, 2016
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Pracownia Artystyczna Pod Patronatem 
Przyjaciół Dębów Rogalińskich

 ul. Kościelna 3

„Chrzcielnice”

Wystawa Objazdowej galerii Wielkopolskiej 
fotografii zrealizowana przez Stowarzyszenie 
artystyczno-rehabilitacyjno-terapeutyczne 
„Promyk” dębnica

wernisaż: 12.10.2016 godz 17:00

W 2014 r., z okazji zbliżającej się 1050. rocznicy Chrztu 
Polski, Stowarzyszenie Artystyczno-Rehabilitacyjno- 

-Terapeutyczne „Promyk” Dębnica rozpoczęło 3-letni 
program arterapeutyczny o tematyce: „Chrzcielnice 
w kościółkach drewnianych i zabytkowych na Szlaku 
Piastowskim”. Organizatorzy kierowali się przeko-
naniem, że wielkie wydarzenie, jakie będzie miało 
miejsce w 2016 r. potrzebuje oprawy artystycznej 
wzbogacającej świadomość społeczną o roli chrztu, 
w życiu kulturalnym, społecznym i politycznym na-
rodu polskiego i jego wpływie na losy Europy.

Prace plastyczne prezentowane na wystawie po-
wstały w ramach warsztatów prowadzonych m.in 
przez ks. Zdzisława Firleja (proboszcza parafii 
Dębnica), który zapoznał uczestników z tematyką 
chrzcielnic i obrzędów chrztu św. oraz scharaktery-
zował chrzcielnice z różnych epok kształtowania się 
chrześcijaństwa na ziemiach polskich.

Dla zobrazowania różnorodności form architekto-
nicznych chrzcielnic, zaproszono do współpracy także 
zaprzyjaźnionych fotografów z Gniezna i Poznania 
oraz członków organizacji osób niepełnosprawnych 
z Niemiec i Węgier.

Autorzy fotografii:
Jerzy Andrzejewski, Gracjan Dąbkowski, Agnieszka 
Filipiak, Klaus Friedrich, Magdalena Karpińska, Hen-
ryk Maćkowiak, Attila Mudrak, Władysław Nielipiński, 
Janusz Nowacki, Paweł Kostusiak.
Autorzy prac plastycznych:
Małgorzata Bartkowska, Jadwiga Czerkawska, Dorota 
Detlloff, Krystyna Dickhard, Teresa Górna, Barbara 
Krawczyk, Jan Łącki, Zdzisław Nitecki, Łucja Patryas, 
Lucyna Smok.
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Muzeum Zamek Opalińskich  
Powiatowa instytucja Kultury

ul. Stadnina 3 a  
muzeum-sierakow.pl

„To co żywe zostaje w nas” 
1050. rocznica chrztu Polski

podsumowanie Powiatowego Konkursu 
fotograficznego im. ireneusza linde  
7.10.2016 godz. 19:00

Patron konkursu:
Ireneusz Linde (1950-2004) 
mieszkaniec Sierakowa, czło-
nek ZPAF, Fotoklubu RP, FIAP. 

Instruktor fotografii w Technikum 
Rybackim w Sierakowie i Sierakow-

skim Ośrodku Kultury. Animator warsztatów i spotkań 
fotograficznych, uczestnik i laureat licznych konkur-
sów oraz wystaw. Wyróżniony Odznaką Zasłużony 
Działacz Kultury.

Tematem przewodnim konkursu były inspiracje fo-
tograficzne związane z jubileuszową 1050. rocznicą 
chrztu Polski. Głównym zamysłem organizatorów 
było zachęcenie fotografujących do ukazania tego, 
co żywe – co pozostało w naszym życiu codziennym, 
w kulturze i tradycjach po ponad 1000 latach życia 
w świecie cywilizacji chrześcijańskiej. Oczekiwano 
analitycznego podejścia do szeroko rozumianej pro-
blematyki związanej z przyjęciem przez władcę Polski 
Mieszka I chrztu w 966 r. i wypływających z niego 
konsekwencji dla naszego narodu.

Jury w składzie: Natalia Czarnecka, Robert Jędrzej-
czak, Agnieszka Konieczna, Witold Kmieciak, Rafał 
Litke, Mateusz Kiszka, Elżbieta Linde po obejrzeniu 
nadesłanych prac przyznało nagrody: 
w I kategorii wiekowej:
I – Blanka Białek, II – Michał Mleczak, 
w II kategorii wiekowej:
I – Karol Budziński (wyróżnienie WBPiCAK),
II – Natalia Jabłońska, III – Hanna Andrzejewska. 
Wyróżnienia: Jerzy Kościjanczuk, Magdalena Kalemba.

fot. Ireneusz Linde „Las”

fot. Karol Budziński

fot. Natalia Jabłońskafot. Blanka Białek
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Muzeum Regionalne ul. rynek 8  
www.muzeum-steszew.pl

„Sielskie widoki okolic Stęszewa  
w czasie II wojny światowej  
w obiektywie niemieckiej propagandy”

wernisaż: 07.10.2016 godz. 17:00  
wystawa czynna do 31.10.2016

W 2015 r. Muzeum Regionalne w Stęszewie kupiło 
na aukcji w Berlinie 20 szt. fotografii o wymiarach 
14,7 cm × 10,4 cm ukazujących okolice Stęszewa. Na 
rewersie znajdują się enigmatyczne napisy nie in-
formujące o dokładnym miejscu ich wykonania. Taki 
zresztą był zamysł samego autora/pomysłodawcy 
tychże propagandowych materiałów. Miały w czasie 
okupacji hitlerowskiej ukazywać sielskość Kraju Warty 
i zachęcać niemieckich obywateli do osiedlania się na 
tych terenach. 
Pocztówki sygnowane są znakiem firmowym „Fo-
to-Stewner”, można więc domniemywać, że ich au-
torem jest Ernst Stewner (1907-1996) – niemiecki 
fotograf, który żył w międzywojennej Polsce, biorąc 
aktywny udział w polskim życiu artystycznym. W mo-
mencie wybuchu wojny przejął największe na terenach 
II Rzeczpospolitej atelier fotograficzne K. Gregera  
(w Poznaniu). Koniec wojny zmusił jednak Stewnera 
do opuszczenia Polski i wyjazdu do Niemiec. Stop-
niowo wycofywał się z życia fotograficznego, a jego 
dorobek artystyczny uległ z czasem zapomnieniu. 

na podstawie: www.zamek.poznan.pl/news,pl,6,4757.html
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Na ulotce reklamowej z 1956 r. mogliśmy przeczytać 
„DRUH - polski aparat fotograficzny dla młodzieży 
(...) W celu jak najszerszego spopularyzowania foto-
grafii, zwłaszcza wśród młodzieży, wypuszczono na 
rynek w 1956 tani popularny aparat DRUH”. Zbigniew 
Jarzyński w książce „Kupujemy aparat fotograficzny” 
z 1960 roku tak opisywał dzieło Warszawskich Zakła-
dów Foto-Optycznych: 

„DRUH 6x6 cm (4,5 x 6 cm) - najpopularniejszy i jed-
nocześnie najtańszy na naszym rynku aparat produk-
cji Warszawskich Zakładów Foto-Optycznych. Jest to 
aparat dostępny dla wszystkich, głownie zaś dla mło-
dzieży. Wykonany z bakelitu, posiada zgrabny kształt 
i jest niezmiernie prosty w obsłudze. Odpada kłopot 
oceniania odległości i nastawiania ostrości. Obojętnie 
czy fotografowany przedmiot znajduje się w odległości 
dwudziestu, czy też kilku metrów, obiektyw zawsze 
rysuje ostro...”

Średzkie Towarzystwo Fotograficzne postanowiło 
uczcić pamięć o aparacie DRUH i w 60. rocznicę wy-
puszczenia go na polski rynek przygotowało wysta-
wę składającą się z fotografii wykonanych aparatem 
DRUH. Co wyjdzie z połączenia 60-letniego aparatu  
z nowoczesnymi materiałami światłoczułymi prze-
konamy się na wystawie „DRUH - 60 lat”.

Ośrodek Kultury  
Średzkie Towarzystwo Fotograficzne

ul. 20 Października 30 
www.oksroda.pl

„DRUH - 60 lat”

autorzy: Bartłomiej Król, Monika Pogorzelec, 
janis Proksa, Maciej frąckowiak, Krzysztof 
ratajski, robert Śniegocki 

 
wernisaż: 18.10.2016 godz. 19:00
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Q ŚrOda WielKOPOlSKa

Podwórko – przydomowa przestrzeń otoczona za-
budowaniami. Przestrzeń żywa i oddychająca, ściśle 
związana z ludźmi mieszkającymi wokół niej. Trzepak, 
śmietnik, sznurek na pranie, miska dla kota. Ławecz-
ka, ogródek, huśtawka. Każde podwórko jest inne - 
swoje. Nie ma dwóch takich samych. Dla dzieci bywają 
to miejsca prawdziwie czarodziejskie. Dla dorosłych 
często tylko użytkowe.

Fenomen podwórek bywał już tematem wielu fo-
tograficznych starań. Urokowi tych miejsc nie opar-
li się również członkowie Średzkiego Towarzystwa 
Fotograficznego. Dla jednych z nich to znane światy,  
w których szukali znajomych obrazów; dla innych 
odkrywanie tego typu przestrzeni od początku. Po-
kazują prace, mając nadzieję, że chęć przedstawienia 
tych miejsc swoimi oczami nie naruszyła zbytnio ich 
subtelnej prywatności.

Monika Pogorzelec

Galeria Miejska 
Średzkie Towarzystwo Fotograficzne

Stary rynek 16

„Podwórko”

autorzy: Bartłomiej Król, Monika Pogorzelec, 
janis Proksa, Maciej frąckowiak,  
robert Śniegocki, adam Serowik 

 
wernisaż: 14.10.2016 godz. 18:00

fot. Bartłomiej Król
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Q trzeMeSznO

Dom Kultury 

ul. Św. jana 11      
www.dktrzemeszno.net

„Pejzaż sentymentalny”

wernisaż: 12.10.2016 godz. 18:00

Autorzy zdjęć to członkowie „Pra-
cowni na Jana” w Domu Kultury 
w Trzemesznie: Monika Białecka, 
Bartek Szablewski, Maciej Wal-

da, Mateusz Kmiecikowski, Jakub 
Kmiecikowski, Zbigniew Witryk  

i Marceli Konieczny (instruktor DK). 
 
Podróżują po swojej okolicy „ciemniobusem”, czy-
li busem pełniącym funkcje prowizorycznej ciemni. 
Korzystają z dwóch własnoręcznie zbudowanych apa-
ratów „camera obscura” w formacie panoramicznym. 
Fotografują miejsca szczególnie im bliskie, nasycone 
wspomnieniami. Jest to proste pozbawione jakiejś 
szczególnej kalkulacji działanie fotograficzne, nawią-
zujące do początków fotografii. Odbitki, które znajdują 
się na wystawie, to kopie stykowe 15×40 cm wywołane 
w kawie i tonowane w herbacie. 

„Tu bije prawdziwe serce fotografii. Nie jakiejś cele-
bryckiej, hochsztaplerskiej, gdzie liczy się jednorazo-
wy blichtr i poklask. Jest mi niezmiernie przyjemnie, 
że mogę być w takim miejscu, które być może jest 
ostatnim miejscem w Wielkopolsce a może i w Polsce, 
gdzie realizuje się taki klasyczny model uprawiania 
fotografii. Czyli jest Dom Kultury, jest ciemnia, jest 
człowiek, który się na tym zna i jest grupa osób tym 
zainteresowana.” 

Bogusław Biegowski.
(podczas spotkania 28.01.2016)
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Noteć Barka Sztuki 
vol. 4/1

Sezon nad rzeką 
W minionej dekadzie zrealizowano wiele fotograficz-
nych działań związanych z wielkopolskimi rzekami. 
Powstały albumy, wystawy, działania edukacyjne. 
Wzrost zainteresowania tą tematyką jest zastanawia-
jący. Może prócz wyświechtanych i banalnych intencji 
kulturowo-mitycznych, symbolicznych, traktujących 
rzekę jako dający się ze wszystkim powiązać archetyp, 
na przykład mistyczną oś, granicę światów, zaświa-
tów (Styksy, Lety, Wierne rzeki i niewierne, wredne lub 
dzieciństwa) istnieją bardziej konkretne motywacje, 
dlaczego niektórzy fotografowie kierują się w stro-
nę rzeki? Pytanie brzmi: Co Fotograf robi nad rze-
ką? Po latach zapomnienia i zaniedbań duże miasta  
i mniejsze miejscowości zwracają się z powrotem  
w stronę rzeki. Powstają bulwary, plaże miejskie, 
przystanie. Rozwija się powoli wodny ruch turystycz-
ny. Fotograficzne działania są częścią szerszego pro-
cesu przywracania rzeki w wymiarze symbolicznym  
i kulturowym.

Statek szaleńców/światy równoległe
W tym miejscu warto wspomnieć zrealizowane  
w ostatnich latach działania fotograficzne związane  
z wielkopolskimi rzekami. Pierwszy był Maciej Fiszer. 
Jego Warta (2006) wyróżnia się wyrafinowaną, spekta-
kularna i zaskakującą estetyką. Na zdominowanym przez 
dokumentalistów fotograficznym rynku zdystansowany 
umiar i chłodna powściągliwość to do dziś rzecz wyjąt-
kowa. Drugi to Sławomir Tobis z zespołem. W „Opo-
wieściach z pogranicza” (2011 ) Noteć interesuje go jako 
granica historyczna i mentalna. Dokumentuje istniejące 
do dziś jej pozostałości w realnej przestrzeni i w świado-
mości mieszkańców. Rzeka to oś rekonstrukcji.

* BOguSłaW BiegOWSKi

Świetlica Kolektyw Fotograficzny (2011) – „Warta To-
pografia Lokalności” to kolektywne doświadczanie 
rzeki, ekstatyczne rytuały i zmagania z absolutem. 
Waldemar Śliwczyński w swej pracy pt. 808,02 (2015) 
skrupulatnie z kartograficzną precyzją, od źródeł 
Warty do ujścia, próbuje uchwycić całość, idee rzeki, 
odkryć jej tajemnicę.

„Noteć Barka Sztuki” to realizowane od 2009 r.dzia-
łanie edukacyjne. Fotografia jest tu jedynie na-
rzędziem w procesie komunikacji z przestrzenią  
i ludźmi, pomaga lepiej doświadczać, współodczuwać 
i rozumieć.

Rekonstrukcja
Kolejne, tegoroczne, działanie „Noteć Barka Sztuki vol. 
4/1” różni się od poprzednich. W tej edycji głównym 
celem była rekonstrukcja fotograficznego wędrow-
nego warsztatu jarmarczno-odpustowego, zbieranie 
relacji i świadectw działalności wiejskich fotografów.
Istotna jest również próba przełamania opcji doku-
mentalnej w wersji typologicznej, stopniowe odcho-
dzenie od rejestracji, inwentaryzacji. Teraz jest to 
bardziej przebywanie nad rzeką, relacje, rozmowy 
doświadczanie miejsc, intensywna obecność.
Prezentowane na wystawie fotografie to ślady tych 
spotkań i emocji. Ważną częścią tej edycji „Barki 
Sztuki” było przekazanie portretów wykonanych nad 
Notecią w latach poprzednich. Galeria objazdowa z do-
stawą do domu. Wzruszające przeżycia chyba dla obu 
stron. Były niezliczone kawy, poczęstunki, gruszki, 
ogórki, uściski, mnóstwo życzliwości i zadziwienie, 
że fotograf pamiętał. Przy okazji powtórka z podstaw 
etnografii, a może nawet z zapomnianego dobrego 
obyczaju, że dar nie może krępować obdarowywanego 
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Q ujŚcie

Ujski Dom Kultury, Galeria w Rynku

ul. czarnkowska 32

Bogusław Biegowski  
„Noteć Barka Sztuki vol. 4/1”

wernisaż: 28.10.2016 godz. 18:00

i powinien być niezwłocznie zrównoważony, „żeby 
dobrze się darzyło”.

Rzeka pamięci
Z Ireneuszem Zjeżdżałką spotkałem się ostatni raz 
jesienią 2006 r. po otwarciu wystawy Macieja Fiszera 
pt. „Warta” w Starym Browarze (sic!). Po dość kon-
wencjonalnym i typowym dla naszego środowiska 

„omówieniu” wystawy po kilku kolejkach w legen-
darnym i nieistniejącym już klubie MO przy ul. Bóżni-
czej przeszliśmy do rzeczy poważniejszych. Utkwił mi  
w pamięci jeden fragment ostatniej rozmowy. Wła-
ściwie jedno zdanie. Refleksja, wskazówka meto-
dologiczna. Za każdym razem kiedy jadę nad rzekę 
przypominam sobie: Ireneusz mówił: „...żeby nie fo-
tografować samej rzeki, wody, refleksów, przełomów, 
itp. „atrakcji” tylko to, co znajduje się dookoła...”, 
czyli szeroko rozumiany krajobraz kulturowy. Chciał 
w ten sposób sfotografować swoją Wrześnicę. Marzyła 
mu się wielka monografia małej rzeczki.

Post scriptum
Roman był śluzowym w Pianówce koło Czarnkowa. 
Jego portret wykonałem drugiego października 2009 r. 
Niedługo potem zaginął. Jego szczątki odnaleziono 
po ponad roku w Noteci za Gorzowem. Dowiedziałem 
się o tym w 2012 r. na wystawie „Z drugiej strony”. 
Obiecywałem Romanowi, że kiedyś przyjadę i przy-
wiozę jego portret, przez kilka lat nie miałem śmia-
łości. Pamiętam nasze ostatnie spotkanie, powiedział 
wtedy: „jakby mnie nie było, to zdjęcie oddaj matce”. 
Przyjechałem, nie było go. Fotografię oddałem matce 
28 sierpnia 2016 r. Długo rozmawialiśmy. Z opowieści 
zapamiętałem, ostatni ślad, rozsypane mandarynki 

na zakręcie zamarzniętej drogi koło jazu. Wracając 
długo stałem w tym miejscu i patrzyłem na rzekę.  
Nie chciałem robić zdjęć.

B+B, 9 września 2016

28.08.2016, Pianówka – mama Romka M.
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110 Q WągrOWiec

Miejski Dom Kultury

ul. Kościuszki 55 
www.mdkwagrowiec.pl

Janusz Szkudlarek „Astrofotografia”

wernisaż: 14.10.2016 godz. 18:00 
wystawa czynna do 6.11.2016

Janusz Szkudlarek od kilkunastu 
lat zajmuje się astrofotografią, 
należy do Pałucko-Pomorskiego 
Stowarzyszenia Astronomiczno- 

-Ekologicznego w Niedźwiadach, 
gdzie wraz z grupą przyjaciół pro-

wadzą obserwacje oraz spotkania astronomiczne 
przy wspólnie wybudowanym obserwatorium. Fo-
tografią zainteresował się z racji wykonywanej pra-
cy przy fotografii produktowej i ślubnej. Astronomię  
i astrofotografię traktuje rekreacyjnie jako okazję do 
spotkania ciekawych ludzi i odskocznię od codzien-
nych zajęć. Pierwszą astrofotografię wykonał apara-
tem kompaktowym przyłożonym do okularu telesko-
pu. Tak powstały zdjęcia kraterów na Księżycu oraz 
częściowego zaćmienia słońca. Wraz z rozbudową 
obserwatorium w Niedźwiadach, kompletowaniem  
i budowaniem własnego sprzętu obserwacyjnego 
przyszedł czas na zdjęcia obiektów głębokiego nie-
ba, czyli mgławic i galaktyk. Najbardziej ceni sobie 
możliwość obserwacji otaczającego nas Wszechświata 
i pokazywanie ludziom jego piękna – czegoś, czego 
nie widać gołym okiem.

Janusz Szkudlarek jest uczestnikiem zajęć fotogra-
ficznych prowadzonych przez Lecha Szymanowskiego 
w Miejskim Domu Kultury w Wągrowcu.
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Q WągrOWiec

Miejska Biblioteka Publiczna

 ul. Średnia 18 
www.mbp.wagrowiec.eu

Wakacje w obiektywie – pokonkursowa

wernisaż: 20.10.2016 godz. 17:00

„Na wakacjach nie rozstajemy się z aparatem foto-
graficznym, a już na pewno z komórką, za pomo-
cą której też fotografujemy”. Tak redakcja „Głosu 
Wągrowieckiego” zachęcała czytelników do udziału 
w konkursie. Wystarczyło przesłać do redakcji co naj-
mniej jedno zdjęcie wykonane podczas tegorocznego 
lata. Z propozycji tej skorzystało 28 mieszkań ców 
Wielkopolski, nadsyłając 216 zdjęć.

Jury pod przewodnictwem Władysława Nielipiń-
skiego z WBPiCAK w Poznaniu uznało, że naj ciekawszą 
fotografię wykonała Grażyna Banaszkiewicz, nato-
miast na wystawie swoje zdjęcia pre zentować będą 
również: Kacper Bagrowski, Michał Dreczka, Alicja 
Dzwoniarska, Katarzyna Głochowiak, Małgorzata 
Hałas, Żaneta Lipska, Kacper Mazur, Kinga Mazur, 
Zuzanna Połeć, Angelika Trafas, Alina Wachowiak, 
Julia Wojciechowska. Zakwalifikowane do wystawy 
zdjęcia wzięły udział w internetowym głosowaniu 
czytelników „Głosu Wagrowieckiego”. Wyniki tego 
głosowania zostaną podane do wiadomości podczas 
wernisażu.
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Q WąSOWO

Katarzyna Olter (1973) - fotograf, 
mieszkanka Piły. Prace ekspono-
wała na wystawach indywidual-
nych w kraju oraz na wystawach 

zbiorowych, również za granicą. 
Wystawa „Moje wizje” jest konse-

kwencją wygrania w 2015 r. Ogólnopolskiego Konkur-

su Fotograficznego „Przestrzeń Wyobraźni” 

Na skrzydłach tajemnicy
„(...) Poezja, która w pracach jest bardzo żywa działa 
sama przez się i daje radość każdemu, kto potrafi się 
nią cieszyć; ma także wartości wychowawcze. Zapre-
zentowane dzieła są prawdą prostego opowiadania,  
w której na dnie nie kryje się nic przewrotnego. Znaj-
dujemy tu świadectwo własnych serc. Sama natura, 
która nadała listkom i kwiatom takie a nie inne barwy 
i kształty, ukazana na zdjęciach wywiera swe dobro-
czynne działanie na wszystkich. Swojskość dialektu, 
przekazu w połączeniu z wewnętrzną spoistością dały 
tu nader korzystne wyniki. Epickie podstawy twórczo-
ści fotograficznej zaprezentowanych autorów przy-
pominają w tak rozmaitym nasileniu o tym, że w całej 
przyrodzie występująca zieleń, która syci i łagodzi 
nigdy tak naprawdę nie nuży”. 

Leszek Lesiczka, krytyk sztuki,  
prezes Stowarzyszenia Pryzmat (ze wstępu do katalogu)

Pałac w Wąsowie

ul. Parkowa 1, 64-316 Kuślin  
www.wasowo.pl

Katarzyna Olter „Moje wizje”

Wystawa Objazdowej galerii Wielkopolskiej 
fotografii czynna od 10.10 do 30.10.2016
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Q WielichOWO

Centrum Kultury „Pod Wieżą”

ul. Pocztowa 16     
www.wielichowo.pl

Jan Grześ „Szare, bure lub pstrokate...”

wystawa czynna od 1.10 do 30.10.2016

Jan Grześ – pasjonat fotografii 
i kotów. Przygodę z fotogra-
fią rozpoczął w kółku fotogra-
ficznym w szkole podstawowej 

w 1963 r. Kocha koty, to jego pa-
sja, opiekuje się nimi, są domowni-

kami. Nie zna ich pochodzenia, są to same „znajdy” 
przygarnięte z ulicy. Jak sam mówi: „koty to bardzo 
wdzięczny temat, choć trudny do sfotografowania, bo 
mają charakter”.

W Centrum Kultury w Wielichowie zostanie zaprezen-
towana wystawa zdjęć „Szare, bure lub pstrokate...”. 
Jest to pierwsza prezentacja w Wielichowie, której 
głównymi bohaterami są zwierzęta. Na ekspozycję 
złoży się 35 fotografii. Koty są niezwykle wdzięcznym 
obiektem do fotografowania. Czasami nie zdajemy 
sobie sprawy jak mocno ingerują w nasze życie. Ce-
lem wystawy jest zaprezentowanie zwierząt żyjących 
bardzo blisko człowieka, często traktowanych jak do-
mownicy. Obserwowanie zwierząt, poznawania ich 
zwyczajów zainspirowało autorów do uwiecznienia 
tych momentów na fotografii. Dzięki takiemu po-
dejściu do tematu fotografie mają niezwykły klimat 
niepowtarzalności. W ramach wystawy zostanie ogło-
szony konkurs dla fotografów amatorów pt.: „Moje 
ulubione zwierzątko”. Szczegóły konkursu zostaną 
ogłoszone we wrześniu.
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Q WitKOWO

X Międzynarodowe Biennale Fotografii Artystycznej 
„DZIECKO”
Na zorganizowany przez WBPiCAK konkurs, 371 auto-
rów z 41 krajów świata nadesłało 1003 zdjęcia z czego 
międzynarodowe jury zaakceptowało do wystawy po-
konkursowej 94 zdjęcia 74 autorów oraz przyznało na-
grody i wyróżnienia w tym Medale FIAP I Fotoklubu RP.

„Zadaniem jury był wybór fotografii, które ukazywałyby 
całe spektrum złożoności świata dziecka, by przedsta-
wić obraz, w jakim, w miarę możliwości obiektywnie, 
mogłaby się przejrzeć cała międzynarodowa społecz-
ność. Podczas obrad jury nie było wątpliwości co do 
równomiernego rozłożenia akcentów przy wyborze 
prac, natomiast dyskusje toczyły się w stosunku do 
konkretnych kadrów, zdjęć i co do przyznania głów-
nej nagrody. Czy tegoroczną edycję konkursu powinno 
wygrać zdjęcie o pozytywnym przekazie, czy może po-
winno się zaakcentować globalne dramaty, wybierając 
fotografie je ukazujące? Na te i na wiele innych pytań, 
również dotykających moralności oraz obyczajowości, 
komisja musiała sobie odpowiedzieć. Odpowiedzi te 
nie były łatwe.
(...) Jury zdecydowało się uhonorować główną nagrodą 
fotograficzny tryptyk wykonany w Etiopii na ziemiach 
plemienia Hamerów autorstwa Zbigniewa Borysa pt.: 

„Szansa na wodę”. Jury przy tym wyborze zwróciło 
uwagę na temat katastrofy ekologicznej związanej z 
brakiem wody, która nie tylko jest tragedią dotykają-
cą kraje słabo rozwinięte, ale także, według prognoz 
ekologów, w niedalekiej przyszłości zagrażać będzie 
znacznym obszarom globu”.

Mateusz Kiszka
(ze wstępu do katalogu)

Klub 3. Skrzydła Lotnictwa 
Transportowego

ul. żwirki i Wigury 3

„Dziecko 2016”

Wystawa Objazdowej galerii Wielkopolskiej 
fotografii 
wernisaż: 13.10. 2016 godz. 17:00
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Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy 
Wolsztyn im. Stanisława Platera 

ul. gajewskich 48 
bibliotekawolsztyn.pl

Renata Zielińska „Moje marzenie”

wernisaż: 20.10.2016 godz. 17:00 
wystawa czynna do 30.10.2016

Renata Zielińska urodziła się  
w Nowym Tomyślu, ale prawie 
całe życie mieszka w Wolsztynie. 
Zawsze interesowała się otacza-

jącym światem, przyrodą, krajo-
brazem. Chciała też móc pokazać to, 

co ją porusza i zachwyca innym, stąd zainteresowanie 
fotografią. Za aparat chwyciła jednakże dopiero trzy 
lata temu. Fotografuje, korzystając z aparatu Nikona 
i manualnych obiektywów. Tematy znajduje w naj-
bliższej okolicy. Ekspozycja w bibliotece będzie jej 
debiutem wystawienniczym.

„Fotografia nie jest związana z patrzeniem, lecz  
z czuciem. Jeżeli nie czujesz nic w tym, na co patrzysz, 
nigdy nie uda ci się sprawić, aby ludzie patrząc na 
twoje zdjęcia cokolwiek odczuwali”

McCullin
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fot. Piotr Merda

fot. Damian Kołodziejczyk

Q WrzeŚnia

Wrzesiński Ośrodek Kultury

ul. Kościuszki 21 
www.wok.wrzesnia.pl

Klub Moment „Poczekalnia”

autorzy: Piotr nowak, Piotr Merda, Piotr Breś, 
damian Kołodziejczyk, robert Majewski, 
Katarzyna Kuchowicz

wernisaż: 21.10.2016 godz. 17:00

Klub Moment jest sekcją fotograficzną, działającą przy 
Wrzesińskim Ośrodku Kultury. Przez ponad trzy lata 
działalności klub zorganizował we Wrześni kilka wy-
staw i konkursów oraz uczestniczył w wielkopolskich 
wystawach i festiwalach fotograficznych. Klubowe 
zajęcia skupiają się przede wszystkim na tradycyjnych 
technikach fotografii i realizacji projektów, jak i na 
szeroko pojętej teorii, rozmowach na temat fotografii. 
Dość specyficzne podejście, jak na te czasy, do sztuki 
fotograficznej oraz ogromna pasja tworzą wizytówkę 
tej grupy: „bo fotografia to coś więcej niż...”.

„Poczekalnia”
Poczekalnią może być wiele zjawisk. Poczekalnia jest 
czymś głębszym niż nasze pierwsze skojarzenia. Po-
czekalnia może być lustrem śmierci, spojrzeniem na 
przemijanie, ogromnym ładunkiem osobistych emocji. 
Plac zabaw jest poczekalnią ku dorosłości, przysta-
nek autobusowy jest poczekalnią przed pracą, szkołą... 
Miejsca, w których czekam, rzeczy i wydarzenia, za 
którymi czekamy, rzeczy, które czekają, wszystko to 
może być dosłowną interpretacją, jak i metaforą.

fot. Piotr Breś

fot. Piotr Nowak
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Muzeum Regionalne  
im. Dzieci Wrzesińskich

ul. dzieci Wrzesińskich 13 
www.muzeum.wrzesnia.pl

„Raport z fotografii 12”

wystawa przedstawicieli służb mundurowych

wernisaż: 21.10 2016 godz. 17:00

„Raport z fotografii” to wystawa organizowana cy-
klicznie od 12 lat. Pierwszy raz wystawę przedstawio-
no w 2005 roku. Prace prezentowali wtedy policjanci 
z Komendy Powiatowej Policji we Wrześni oraz kilku 
przedstawicieli innych służb mundurowych. „Raport 
z fotografii” stał się jednym z elementów obchodów 

„Święta Policji”.
Nad wydarzeniem Honorowy Patronat obejmowali 

zawsze Starosta Powiatu Wrzesińskiego oraz Komen-
dant Wojewódzki Policji w Poznaniu. Tradycyjny już 
projekt graficzny katalogu, a także dobór zdjęć, me-
rytorycznie wspierany był przez Ireneusza Zjeżdżałkę,  
a w kolejnych latach przez Waldemara Śliwczyńskiego. 
Wystawa z roku na rok zyskiwała coraz większą popu-
larność zwłaszcza w środowisku służb mundurowych. 
Prace wystawiali strażacy, żołnierze, przedstawicie-
le Straży Granicznej, Służby Celnej, Straży Leśnej, a 
nawet duchowieństwa. Wystawa cieszyła się również 
dużym zainteresowaniem mieszkańców Wrześni. 

„Raport z fotografii” jest najstarszą tego typu im-
prezą organizowaną przez Policję w Polsce. Osobiste 
zaangażowanie policjantów Komendy Powiatowej Po-
licji we Wrześni: Marka Janusza Lewandowskiego, Se-
bastiana Walińskiego, Justyny Walińskiej wspieranych 
przez Piotra Janiuka, strażaka z Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie, pozwoliło na 
wieloletnią kontynuację przedsięwzięcia. 

Autorzy:·Alicja Dworzecka, Julian Dworzecki, Maciej 
Gołembowski, Krzysztof Iskrzycki, Piotr Janiuk, Rafał 
Klarzyński, Marcin Kwarta, Marek Lewandowski,To-
masz Licheniak, Renata Olińska-Dworzecka, Paweł 
Piątek, Sebastian Cichocki, Justyna Walińska, Seba-
stian Waliński. fo
t. 
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Pamiętnik wydawcy 
i redaktora

(...) A zdjęcia? Mają klimat, chociaż mam wrażenie, że 
Eryk (czyli Irek) nie znalazł jeszcze swojego stylu. Uza-
leżnienie od Andrzeja Jerzego Lecha, Evy Rubinstein i 
od Bogdana Konopki jest nader widoczne. To świetne 
wzorce, ale… trzeba iść dalej! Trudno patrząc na foto-
grafie Eryka powiedzieć, o czym one są. Na pewno nie 
są projektem dokumentalnym, chociaż autor zdaje się 
być – przynajmniej deklaratywnie – wielkim zwolen-
nikiem tego typu fotografii. Jest to raczej pewien zbiór 
zdjęć, w jakimś sensie „podobnych” do siebie, przy-
najmniej w „klimacie”, „nastroju”. Ale nie są na jakiś 

„temat”. Cechą wspólną wszystkich fotografii Eryka 
jest, mówiąc metaforycznie, przeszłość, a dokładniej 

– ślady przeszłości. Najczęściej żyjemy teraźniejszością 
i tym, co dopiero się wydarzy, naszymi nadziejami. 
To zajmuje nam najwięcej czasu i to najmocniej nas 
angażuje. Jednak żyjąc, chcąc nie chcąc, napotykamy 
też przeszłość: idąc do pracy na słupie ogłoszeniowym 
dostrzegamy resztki starego plakatu, przekraczamy 
jezdnię „zebrą” nie pierwszej młodości, oglądamy 
stare zniszczone elewacje budynków, pamiętające 
wczesnego Gierka, a nawet Wilusia. Przeszłość jest 
wszędzie, na każdym kroku. Czasem jest piękna, pod-
legająca opiece konserwatora, a czasem zdana na łaskę, 
a jeszcze częściej na niełaskę współczesności, bo tej 
opieki pozbawiona. Można nawet zaryzykować twier-
dzenie, że obcując z codziennością, częściej mamy do 
czynienia z czasem minionym niż bieżącym, więcej 
widzimy rzeczy starych niż nowych. Mówiąc językiem 
egzystencjalistyczno-hermeneutycznym, jesteśmy 

„zanurzeni-w-przeszłości”, choć „zwróceni-ku-przy-
szłości”. I dlatego właśnie – z powodu „zwrócenia-ku

-przyszłości” (a nie np. teraźniejszości, która – co, jak 
mniemam, jest nawet empirycznie uchwytne – pełna 

Wtorek, 8.03.2005 (fragment)
 
zapiski prowadzę od lipca 2002 r.. W zasadzie robię to dla siebie i dla najbliższej 
rodziny, choć czasem fragmenty „Pamiętnika…” udostępniam szerszej widowni.  
8 marca 2005 r. spisałem, co myślę o twórczości fotograficznej eryka. jak widzę 
dzisiaj moje poglądy na jego fotografię nie zmieniły się. nadal nie znajduję 
odpowiedzi na pytania, którymi tekst się kończy. 

* WaldeMar ŚliWczyńSKi

jest przeszłości), niezmiernie rzadko w naszym do-
świadczeniu dostrzegamy przeszłość. Nastawienie 
się na przeszłość, czyli na dostrzeżenie, że ona jest 
tak niezmiernie blisko, często i tak „istotnie” obecna 
w naszym życiu, jest niezwykle rzadkie. Jest „niena-
turalne”. Wymaga wysiłku. A Zjeżdżałka to robi. Na 
zdjęciach rejestruje te fragmenty istniejącej teraź-
niejszości, które „zawierają” przeszłość. On kocha 
przeszłość. Może nie lubi teraźniejszości, może ona 
go rozczarowuje? Może to ucieczka od doczesności? 
(…)

Waldemar Śliwczyński (1958) 
– fotograf, wydawca, dzienni-
karz. Autor albumów fotogra-
ficznych: Cisza (2008), Topogra-

fia ciszy (2012), 808,2 km (2015). 
Pomysłodawca, animator i kurator  

licznych projektów fotograficznych, w tym najnow-
szego: „Przyjaciele Eryka”

„Przyjaciele Eryka” to cykl wystaw i spotkań fotogra-
fów, których twórczość była Zjeżdżałce bliska, ludzi 
z którymi miał wspólny język, z którymi się przyjaź-
nił. Jest to grono całkiem spore. Chciałbym co roku 
pokazać jednego artystę, a zaczynam od „Suburbii” 
Jerzego Wierzbickiego. Pamiętam nasz wspólny – 
Eryka, Jurka i mój – kilkudniowy pobyt w Lipnicy 
nad Jeziorem Powidzkim w 2001 r. Rozmawialiśmy o 
fotografii do białego rana, była kawa, herbata, piwo, 
wino i... coś do picia. Eryk był fanem whisky. Za dnia 
fotografowaliśmy, snuliśmy śmiałe plany kolejnych 
fotograficznych „projektów” (wtedy to paskudne sło-
wo nie było jeszcze tak popularne, jak dzisiaj). 
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„Wiadomości Wrzesińskie”

ul. Kaliska 1d

Jerzy Wierzbicki „gdańsk Suburbia”

www.jerzywierzbicki.com  
wernisaż: 21.10.2016 godz. 18:30

Jerzy Wierzbicki (1975) – fotograf 
dokumentalista. Od połowy lat 
90. dokumentował zmiany spo-
łeczne i ekonomiczne w Gdań-

sku. Kilkakrotnie nagradzany na 
polskich i zagranicznych festiwalach 

fotografii prasowej i artystycznej. Członek kilku pol-
skich i zagranicznych misji archeologicznych pra-
cujących na Bliskim Wschodzie. Od 2007 do 2015 r. 
mieszkał i pracował jako fotograf w Sułtanacie Omanu. 
Obecnie mieszka w Poznaniu

Na wystawie znajdują się fotografie wykonane  
w Gdańsku między 1995 a 2004 r. Dziś z perspekty-
wy lat, świat gdańskich przedmieść bardzo się zmie-
nił. Postoczniowe tereny zostały zagospodarowane 
na nowo, a zaciszne rybackie przystanie z wrakami 
kutrów zniknęły bezpowrotnie, pozostając jedynie  
w pamięci oraz na fotografii. Wystawa „Gdańsk 
Suburbia” w redakcji „Wiadomości Wrzesińskich” 
jest kolejną odsłoną tych zdjęć w Polsce po ponad 10 
latach i stanowi niejako pierwszą małą retrospektywę 
autora. Ma też wymiar symboliczny. Fotografie te były 
pierwszy raz publikowane w „Kwartalniku Fotografia” 
wydawanym przez wydawnictwo Kropka we Wrześni. 

„Jerzy, wtedy bardzo młody archeolog i mało doświad-
czony fotograf, był objawieniem. Jego niezwykle pięk-
ne, czarno-białe kadry pokazujące nie-turystyczne 
fragmenty Trójmiasta wraz z jego wytatuowanymi  
i podpitymi mieszkańcami, zbudowały autorowi na-
zwisko i dały miejsce w historii polskiej fotografii”. 

Waldemar Śliwczyński
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Q WrzeŚnia

„Wiadomości Wrzesińskie”

ul. Kaliska 1d

 
Krzysztof Szymoniak „Bez przysłony. 
13 lat «Kwartalnika Fotografia»”

spotkanie autorskie: 21.10.2016 godz. 19:30

Krzysztof Szymoniak (1953)  
– urodzony w Kępnie, od 1969 r. 
 mieszka w Gnieźnie. Od poło-
wy lat 80. zawodowo związany 

z Poznaniem. Był ostatnim se-
kretarzem redakcji poznańskiego 

miesięcznika społeczno-kulturalnego „Nurt” (1986-
-1989) oraz założycielem i pierwszym redaktorem 
naczelnym ogólnopolskiego dwutygodnika literackie-
go „Nowy Nurt” (1994-1995). Laureat poznańskiego 
Medalu Młodej Sztuki z 1988 r. za reportaże literac-
kie. Absolwent filologii polskiej UAM. Poeta, prozaik, 
fotograf, dziennikarz, nauczyciel. Od 2000 r. – wy-
kładowca akademicki. W Instytucie Językoznawstwa 
UAM uczy dziennikarstwa, twórczego pisania, wiedzy 
o mediach i wiedzy o fotografii. Należy do Stowarzy-
szenia Pisarzy Polskich (SPP).

W 2009 r. podjął współpracę z WBPiCAK w Po-
znaniu jako autor serii wydawniczej „Fotografowie 
Wielkopolski”. Seria ta zawiera 25 publikacji. W latach 
2012-2015 ukazały się trzy tomy jego eseistyki około-
fotograficznej pod wspólnym tytułem „Fotografioły 

– 1, 2, 3”. Jego fotografie trafiają na okładki książek 
ukazujących się w ramach Biblioteki TOPOS-u. Autor 
kilku indywidualnych wystaw fotograficznych (Kęp-
no, Wągrowiec, Gniezno, Bydgoszcz, Kalisz, Konin, 
Sopot). Najnowsze jego publikacje dotyczą historii 
ukazującego się we Wrześni „Kwartalnika Fotografia” 
i o tym są dwie książki: „Bez przysłony. 13 lat KF” 
oraz „Wielki Indeks Osobowy KF. Nazwiska prawie 
wszystkie”.
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Celem konkursu było dzielenie się wrażeniami, spoj-
rzeniem na otaczającą nas rzeczywistość, wrażliwo-
ścią, oryginalnością ujęcia tematu, inwencją twórczą. 
Fotografia to forma artystycznego wyrazu, a jedno-
cześnie jeden z najlepszych środków komunikacji 
międzyludzkiej. Konkurs miał pokazać miejsca mniej 
znane w powiecie pilskim, zaprosić także do odkrywa-
nia na nowo miejsc powszechnie znanych i zachęcić 
do podzielenia się indywidualnym spojrzeniem na 
nasz region.

Na konkurs wpłynęły 293 prace 41 autorów. Naj-
młodszy uczestnik ma 10 lat, najstarszy 73. Komisja 
konkursowa nagrodziła i wyróżniła 90 zdjęć/zesta-
wów 9 autorów. 40 fotografii laureatów konkursu 
zostanie pokazane na wystawie.

Nagrodę główną otrzymał Tadeusz Rzepka, który 
do konkursu zgłosił zestaw 47 fotografii najciekaw-
szych zakątków powiatu pilskiego. Ich oryginalność 
potwierdzająca pasję i nieszablonowe podejście do 
tematu skłoniła jurorów do przyznania mu pierwszego 
miejsca.

Autorzy:
Tadeusz Rzepka, Kacper Spek, Jarosław Ramucki, Da-
riusz A. Trojanowski, Krzysztof Bogdanowicz, Piotr 
Brzeziński, Krzysztof Tollas, Barbara Podlecka, Woj-
ciech Przybylski.
Kurator: Artur Łazowy.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury

ul. Kościuszki 15     
www.mgokwyrzysk.pl

„Powiat pilski, jakiego NIE/znamy”

wystawa pokonkursowa foto grupy twórczej 
przy Stowarzyszeniu inicjatyw Społecznych 
effata czynna od 30.09. do 30.10.2016

fot. Tadeusz Rzepka
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Q zduny

Klub filmowo-fotograficzny PsychoFlash został za-
łożony przez Tomasza Serafiniaka w 2016 r. i sku-
pia w chwili obecnej 8 członków z całego powiatu 
krotoszyńskiego oraz z innych powiatów. Ponadto 
współpracuje z kilkudziesięcioma osobami ze świata 
fotografii, kultury, sztuki oraz klubami z innych miast. 
Przy współpracy i pod patronatem Zdunowskiego 
Ośrodka Kultury zajmuje się tematyką fotografii oraz 
filmu z naciskiem na podstawy tych dziedzin z wyko-
rzystaniem tradycyjnych, szlachetnych, analogowych 
technik tworzenia oraz wywoływania zdjęć.

„Zduny – moja tożsamość”
Jest to cykl czarno-białych portretów wykonanych 
mieszkańcom Zdun mający przedstawić tożsamość 
miejscowości poprzez wizerunki jego mieszkańców. 
Cykl wykonywany jest w sposób klasyczny, przy tra-
dycyjnej, używanej kilkadziesiąt lat temu aranżacji 
kompozycji z wykorzystaniem średnioformatowych 
aparatów analogowych. W kontekście animacji spo-
łecznej wydarzenie ma za zadanie przedstawić miasto 
za pomocą jego rdzennych mieszkańców. Ich twarze, 
sylwetki są jak linie papilarne, jak kod DNA miejsca, 
w którym mieszkają, żyją, umierają. Jednocześnie wy-
darzenie nabiera wymiaru dokumentu jednoznacz-
nie przedstawiającego sylwetki obecnie żyjących 
w mieście ludzi, co wobec obecnych czasów przepeł-
nionych ikonografią, obrazem i informacją goniącą 
wszelki konsumpcjonizm jest paradoksem. Okazuje 
się bowiem, że przeważająca większość mieszkańców 
Zdun posiada jakieś urządzenie do wykonywania zdjęć 
ba, nawet je wykonuje do kilku razy dziennie, a nie 
posiada prostego, jednoznacznego, wyraźnego zdjęcia 
portretowego...

Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta 
Zduny

ul. Sienkiewicza 9

„Zduny – moja tożsamość”

wystawa klubu filmowo-fotograficznego 
„Psychoflash” zdunowskiego Ośrodka Kultury 
autorzy: łukasz Brodala, Wojciech Bożykowski, 
Barbara łasińska, łukasz ratajek, tomasz 
Serafiniak, leszek zdrach

wernisaż: 14.10.2016 godz. 18:00

fot. Tomasz Serafiniak
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Miejska Biblioteka Publiczna 
im. Cypriana Norwida

ul. grochowskiego 17 
www.biblioteka-zlotow.pl

Piotr Chamczyk „Kolejowe impresje”

wernisaż: 21.10.2016 godz. 17:00

Piotr Chamczyk urodził się 
i mieszka w Pile. Jest entuzja-
stą kolejnictwa. Interesuje się 
zarówno historią jak i nowo-

czesnymi aspektami transportu 
szynowego. Pasjonuje go również 

fotografia. Największą przyjemność czerpie z łączenia 
obu pasji i właśnie dlatego przeważającym motywem 
jego fotografii jest kolej. Na zdjęciach stara się ukazy-
wać nie tylko sam pociąg ale też infrastrukturę oraz 
zmieniający się pod wpływem kolei krajobraz. Dlatego 
poszukuje ciekawych miejsc, w których kolej stanowi 
tylko pewien element większej całości. 

Jest laureatem konkursów fotograficznych, m.in. 
nagroda Przewozów Regionalnych w konkursie Mar-
szałka Województwa Zachodniopomorskiego „Upoluj 
Smerfa” w 2012 r., wyróżnienie w konkursie „Pociąg 
do Ekologii” w 2013 r., I nagroda w konkursie foto-
graficznym „Lubię Złotów” w 2015 r.




