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Hasło 6. edycji Festiwalu 
„Krajobrazy wewnętrzne” 

odnosi się do otaczających 
nas zmian będących na-
stępstwem kryzysów klima-
tycznego, politycznego oraz 
pandemicznego. Koncentruje 
uwagę na tych postawach 
twórczych, które zwrócone 
są „do wewnątrz” i eksplorują 
zagadnienia związane m.in. 
z pamięcią, traumą, izolacją, 
wyobraźnią indywidualną 
i społeczną. Wydarzenia 6. 
edycji Wielkopolskiego Festi-
walu Fotografii zostały po-
dzielone na Program Główny  
i Program Regionalny.

W ramach Programu Głów-
nego odbędą się 4 wystawy 
na terenie Poznania, a także 
projekty wyłonione w ramach 
otwartego naboru pt. „Plac 
zabaw”. Rozwinięciem progra-
mu wystawienniczego będą 
towarzyszące im warsztaty, 
wykłady, seminaria i spo-
tkania pogłębiające obszar 
tematyczny „krajobrazów 
wewnętrznych”.

14-31.10

6. Wielkopolski Festiwal Fotografii im. Ireneusza Zjeżdżałki

2022

Krajobrazy wewnętrzne

Program Regionalny powstał 
w wyniku współpracy z insty-
tucjami kultury, fotografami 
i fotografkami, teoretykami 
oraz teoretyczkami, a także 
grupami artystycznymi 
działającymi na terenie całej 
Wielkopolski. Bogaty i róż-
norodny program obejmuje 
szereg wystaw i wydarzeń, 
które odbędą się w: Gnieźnie, 
Kaliszu, Kleszczewie, Koninie, 
Krotoszynie, Koszutach, 
Międzychodzie, Mosinie, 
Nowym Tomyślu, Poznaniu, 
Pile, Pleszewie, Słupcy, Śre-
mie, Trzciance, Trzemesznie, 
Wągrowcu i Zbąszyniu.

Wielkopolski Festiwal Fo-
tografii im. Ireneusza Zjeż-
dżałki, odbywający się od 
2012 roku, jest największym 
w województwie przeglądem 
fotograficznym ukazującym 
kondycję regionalnej foto-
grafii, formy zaangażowania 
twórców i twórczyń w życie 
lokalnych społeczności oraz 
dokumentującym zmiany za-
chodzące w regionie i współ-
czesnej rzeczywistości.

Więcej informacji:

tiny.cc/6wff

FB @fotografiaWBPiCAK

IG @fotowbpicak

Wstęp na wszystkie wydarzenia Festiwalu jest bezpłatny.

Organizator

Dofinansowano ze środków Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego

Patronat honorowy Marszałka 
Województwa Wielkopolskiego
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7
października
U mnie na wsi
Joanna Adamczak
Nowotomyski Ośrodek Kultury 
ul. Tysiąclecia 3, Nowy Tomyśl
wernisaż g. 18:00
07-20.10.2022
→ s. 14

15
października
85
Kinga Wrona 
oprowadzanie autorskie

Galeria Centrala
pl. C. Ratajskiego 6a, Poznań
oprowadzanie g. 12-16
16.09-15.10.2022
→ s. 17

Wielkopolskie Panoramy i Weduty
Bogusław Biegowski
Muzeum Śremskie 
ul. A. Mickiewicza 89, Śrem
wernisaż g. 15:00
15.10.-06.11.2022
→ s. 18

14
października
Don’t look at me
Karolina Ćwik
Galeria WBPiCAK 
ul. Prusa 3, Poznań
wernisaż g. 17:00
14.10-10.11.2022
→ s. 12

Spojrzenia
Antoni Rut
Muzeum Ziemi Średzkiej Dwór 
w Koszutach, Koszuty 27
wernisaż g. 18:00
14-31.10.2022
→ s. 16

Wokół komina
Robert Radajewski
Krotoszyńska Biblioteka Pu-
bliczna im. Arkadego Fiedlera 
ul. Benicka 9, Krotoszyn
wernisaż g. 18:00
14-31.10.2022
→ s. 17

Program Główny
Program Regionalny

Do wywołania
Jarosław Klupś
Galeria Fotografii pf, CK Zamek 
ul. św. Marcin 80/82, Poznań
wernisaż g. 18:30
14.10-11.12.2022
→ s. 12

It was a fancy pigeon
Kamila Kobierzyńska
Muzeum Śremskie 
ul. A. Mickiewicza 89, Śrem
14.10-06.11.2022
→ s. 16

Plac zabaw
wystawy pokonkursowe
Pasaż 47 
ul. św. Marcin 47, Poznań
wernisaż g. 16:30
15-31.10.2022
→ s. 14

Wpływ próżni na organizmy żywe
Karolina Wojtas 
Maciej Cholewa
DOMIE
ul. św. Marcin 53a, Poznań
wernisaż g. 18:00
15-31.10.2022
→ s. 13

Fields of Vision
Zachar Szerstobitow
Galeria Jak 
ul. św. Marcin 37, Poznań
wernisaż g. 19:00
15-31.10.2022
→ s. 18

Kosmiczny pępek i inne historie
Marta Normington
Inkubator Kultury Pireus 
ul. Głogowska 35, Poznań
wernisaż g. 20:00
15-31.10.2022
→ s. 13

8
października
OdNowa
Marek Lapis
Galeria Sztuki w Mosinie
ul. Niezłomnych 1, Mosina
wernisaż g. 17:30
08.10-06.11.2022
→ s. 15

apartament
Klub Blenda
Galeria Refektarz, KOK
ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 18, 
Krotoszyn
wernisaż g. 18:00
08-21.10.2022
→ s. 15

pt pt

sob

sob
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16
października
Jerzy Sieczkowski – Mistrz
Jerzy Sieczkowski
Stary Ratusz w Gnieźnie
ul. Chrobrego 41a, Gniezno
wernisaż g. 16:30
16.10-06.11.2022
→ s. 19

Jerzy Sieczkowski – Moi Kursanci
Marek Lapis 
Piotr Robakowski 
Przemysław Strzyżewski
CK Scena to dziwna 
ul. Roosevelta 42, Gniezno
wernisaż g. 18:00
16.10-06.11.2022
→ s. 19

19
października
filtr: przegląd
wystawa zbiorowa
Centrum Integracji Społecznej
pl. Pocztowy 25, Trzcianka
wernisaż g. 18:00
19.10-06.11.2022
→ s. 20

Zielnik
wystawa zbiorowa
Dom Kultury w Trzemesznie 
ul. św. Jana 11, Trzemeszno
wernisaż g. 18:00
19.10-10.11.2022
→ s. 21

21
października
Obserwatorium
wystawa zbiorowa 
studentów/ek Fotografii UAP

Pani Domu 
ul. Niegolewskich 7/7, Poznań
wernisaż g. 18:00
21.10-06.11.2022
→ s. 22

Przebrnąć przez chaos / 
Nie mogę przebrnąć przez chaos
Michał Adamski
Muzeum Ziemi Zbąszyńskiej 
ul. Rynek 8, Zbąszyń
wernisaż g. 18:00
21.10-10.11.2022
→ s. 23

Where will they live?
Ao Ngan Wa
CKiS – DK Oskard 
al. 1 Maja 7a, Konin
wernisaż g. 18:30
21.10-06.11.2022
→ s. 23

17-21
października
Camera à la minute.  
Jednodniowy zakład 
fotograficzny
prowadzący:  
Tomasz Kowalczyk
5 dni – 5 miejscowości
codziennie g. 12:00-18:00
→ s. 25

18
października
Topolowy Fyrtel
Magdalena Fornalik i 
Schron Trzeciego Wieku
Schron Kultury Europa
ul. Rolna 24, Poznań
wernisaż g. 18:30
18.10-01.11.2022
→ s. 20

Powracające obrazy – 
pamięć, ciało, fotografia
wykład otwarty
prowadząca: Julia Stachura
g. 18:00
Uniwersytet Artystyczny
al. Marcinkowskiego 29, P-ń
→ s. 26

20
października
Las
wystawa zbiorowa
Powiatowa i Miejska  
Biblioteka Publiczna w Pile
Filia nr 1, ul. Ludowa 11, Piła
wernisaż g. 17:00
20-31.10.2022
→ s. 21

Kurz
Mariusz Forecki
wystawa i premiera książki

Pix.House
ul. Głogowska 35, Poznań
wernisaż g. 18:00
20.10-06.11.2022
→ s. 22
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• pon. 17.10. Pleszew – 
Biblioteka Publiczna Miasta  
i Gminy w Pleszewie
• wt. 18.10. Słupca – 
Muzeum Regionalne w Słupcy
• śr. 19.10. Kleszczewo – 
Gminny Ośrodek Kultury  
i Sportu w Kleszczewie
• czw. 20.10. Szamotuły –  
Szamotulski Ośrodek Kultury
• pt. 21.10. Międzychód –  
Biblioteka Publiczna i Centrum 
Animacji Kultury im. J. D. Ja-
nockiego w Międzychodzie 
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22
października
Pracownia Technik  
Szlachetnych i Historycznych.  
Warsztaty naświetlania
wystawa zbiorowa
Miejski Dom Kultury – Galeria
ul. Kościuszki 55, Wągrowiec
wernisaż g. 17:00
22.10-30.11.2022
→ s. 

It was a fancy pigeon
Kamila Kobierzyńska 
spotkanie z artystką

Muzeum Śremskie 
ul. A. Mickiewicza 89, Śrem
spotkanie g. 18:00
→ s. 24

26
października
Mydłopowidło
Arkadiusz Szymański
OKP Wieża Ciśnień
ul. Górnośląska 66a, Kalisz
wernisaż g. 18:30
26.10-26.11.2022
→ s. 24

Strony fotografii
spotkanie z Martą  
Normington
Biblioteka Raczyńskich, Filia 
Sztuki, pl. Wolności 19, Poznań
spotkanie g. 18:00
→ s. 27

27,30
października
Fenomen błędu
warsztaty ciemniowe
prowadząca: 
Kamila Kobierzyńska
Pracownia Fotografii CK Zamek
ul. św. Marcin 80/82, Poznań
cz. I czw. 27.10: g. 16:00-19:00
cz. II nd. 30.10.: g. 10:00-13:00
[zapisy]
→ s. 27

25
października
Wspólnota (w) fotografii
Dyskusja panelowa 
wokół numeru „Kultury 
Współczesnej”
prowadząca: 
Marianna Michałowska
g. 18:00
Scena Nowa, CK Zamek
ul. św. Marcin 80/82, Poznań
→ s. 26

28
października
Oddech miasta
Lokalni Pstrykacze PPL
Biblioteka Publiczna Miasta  
i Gminy w Pleszewie
ul. Kolejowa 1, Pleszew
wernisaż g. 18:00
28.10-31.12.2022
→ s. 25

sob śr czw, nd

wt
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Don’t look at me
Karolina Ćwik
14.10-10.11.2022
Galeria WBPiCAK 
ul. Prusa 3, Poznań
wernisaż pt. 14.10 | 17:00

Nie jestem pewna gdzie 
kończy się moja kobiecość, 

a zaczyna macierzyństwo. 
Bywa, że czuję się spełniona, 
kompletna, a innym razem 
chciałabym być znowu tylko 
kobietą. Moje ciało jest zmę-
czone – wciąż dotykane  
i przytulane przez małe  
ramiona i delikatne rączki,  
penetrowane i testowane... 
W macierzyństwie istnieje 
cienka granica pomiędzy  
całkowitym spełnieniem  
i bezgraniczną miłością  
a bólem i wyrzeczeniami.

Wyświetlony, utajony, 
wywołany, utrwalony… – 

obraz fotograficzny w każdej 
z tych form fascynuje mnie 
od najmłodszych lat. Wy-
stawa „Do wywołania” jest 
subiektywnym spojrzeniem 
w nieodległą przeszłość 
domowych, fotoamatorskich 
realiów lat siedemdziesiątych 
i osiemdziesiątych. Inspirując 
się doświadczeniami i emo-
cjami towarzyszącymi pozna-
waniu fotografii, rodzinnymi 
zdjęciami oraz fascynującym 
warsztatem fotografa-ama-
tora tamtych czasów, odkry-
wam narrację o nieustannie 
ewoluującym medium i latach 
jego osobliwego, pełnego 
ograniczeń rozwoju w Polsce.

* Poza wernisażem, bezpłatny 
wstęp na wystawę możliwy 

po pobraniu Festiwalowej 
wejściówki w kasie CK Zamek.

Do wywołania
Jarosław Klupś
14.10-11.12.2022
Galeria Fotografii pf, CK Zamek 
ul. św. Marcin 80/82, Poznań
wernisaż pt. 14.10 | 18:30

Wyprawy kosmiczne 
stanowiły nieznany 

dotąd, najkosztowniejszy ze 
wszystkich możliwych rodzaj 
dezercji z obszaru historycz-
nych przemian”, głosił Starck 
w antyastronautycznej 
diatrybie wykreowanej przez 
Stanisława Lema w „Powrocie 
z gwiazd”. Ucieczka w kosmos 
jest niczym innym jak pod-
daństwem w rozwoju i próbą 
znalezienia pozaziemskiej 
scenerii dla aktualnie wynisz-
czających świat systemów, 
tych opartych na kapitali-
stycznej eksploatacji i wyzy-
sku. Katastroficzne myślenie 
jest przez artystów pożądane, 
a wręcz ma charakter poboż-
nego życzenia rozpisanego  
na pocztówce z kosmosu.

Miejsce środka świata 
podobno wyznaczył 

Zeus wypuszczając dwa orły 
w przeciwne strony świata. 
W miejscu przecięcia się ich 
szlaków lotu dookoła kuli 
ziemskiej umieszczony został 
omfalos i wyrocznia delficka. 
Oznaczać to może, że przy-
padkowe przecięcia się szla-
ków naszych myśli z tym, co 
napotykamy w otaczającym 
nas świecie może mieć głę-
bokie znaczenie symbolicz-
ne. Myśli wprawione w ruch 
poprzez kontakt ze światem 
wyznaczają świadomość, a ta 
zarysowuje zakres naszego 
świata. Myśli jednak należy 
wypuścić w przeciwległe 
strony, aby w sposób intu-
icyjny i naturalny znalazły 
swój punkt przecięcia.

Wpływ próżni na  
organizmy żywe
Karolina Wojtas 
Maciej Cholewa
15-31.10.2022
DOMIE
ul. św. Marcin 53a, Poznań
wernisaż sob. 15.10 | 18:00

Kosmiczny pępek  
i inne historie
Marta Normington
15-31.10.2022
Inkubator Kultury Pireus
ul. Głogowska 35, Poznań
wernisaż sob. 15.10 | 20:00
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Plac zabaw
wystawy pokonkursowe
15-31.10.2022
Pasaż 47 
ul. św. Marcin 47, Poznań
wernisaż sob. 15.10 | 16:30

U mnie na wsi
Joanna Adamczak
07-20.10.2022
Nowotomyski Ośrodek Kultury 
ul. Tysiąclecia 3, Nowy Tomyśl
wernisaż pt. 7.10 | 18:00

Mieszkamy w wielopokole-
niowym domu z gospo- 

darstwem we wsi Rudniki. 
Uwieczniam mój rodzinny 
dom i osoby, wśród których 
się wychowałam. Na zdję-
ciach można zobaczyć moją 
młodszą siostrę, rodziców, 
a w szczególności moich 
dziadków – to oni spędzili tu 
największą część swojego 
życia. Fotografie powstawały 
od 2019 r. w różnych porach 
roku, w dużej mierze podczas 
pandemii. Choć wiele z nich 
przedstawia osoby podczas 
pracy, czas tutaj kojarzy mi 
się z beztroską i spokojem. Nie 
brakuje tu bliskości zwierząt  
i natury, jest także zabytkowy 
wiatrak-koźlak, przewieziony 
w 1936 r. z pobliskiej wsi przez 
mojego prapradziadka.

1-2-3 Baba Jaga Patrzy 
Aleksandra Przybysz
Pawilon nr 14

Palec zabaw
Berenika Pyza
Pawilon nr 6

Lolpop
Anna Sobolewska
Pawilon nr 17

Płacz a baw
wystawa zbiorowa
Asia Bubak, Mikołaj Grabowski, 
Łukasz Horbów, Maciej 
Kryński, Paweł Janczaruk, 
Grzegorz Sosiński, Barbara 
Stańko-Jurczyńska
Pawilon nr 1

Plac zabaw
wystawa zbiorowa 
Melania Bobrowska, Natalia 
Dudek, Jakub Januszewski, 
Katerina Kouzmitcheva,  
Monika Kwiecień, Aneta  
Lis, Aga Sochal
Pawilon nr 20
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OdNowa
Marek Lapis
08.10-06.11.2022
Galeria Sztuki w Mosinie
ul. Niezłomnych 1, Mosina
wernisaż sob. 8.10 | 17:30

Projekt „OdNowa” – interme-
dialna wystawa z użyciem 

fotograficznych technik 
szlachetnych, analogowych 
i cyfrowych – przedstawia 
refleksje związane ze spotka-
niem się osób z szerokiego 
przekroju społeczeństwa  
z SARS-CoV-2. Co się zmieniło 
w ich „krajobrazie wewnętrz-
nym”, w ich życiu, w ich 
postrzeganiu świata? Co się 
skończyło, a co zaczęło? Przy 
użyciu medium obrazu i słowa 
Marek Lapis dociera do tych 
intymnych przestrzeni do-
świadczeń, aby je uwolnić.

Projekt zrealizowano w ra-
mach stypendium Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego, a także obchodów 
75-lecia Związku Polskich 
Artystów Fotografików.

apartament
Klub Blenda
kurator: Marcin Pawlik
08-21.10.2022
Galeria Refektarz, KOK
ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 18, 
Krotoszyn
wernisaż sob. 8.10 | 18:00

7 pokoi pełnych myśli.
7 różnych lokatorów 
tworzących przestrzeń.
7 różnych wizji rzeczywistości 
jaką znamy.
 

Wystawa przedstawia wie-
le niedokończonych my-

śli, zapomnianych wspomnień 
umieszczonych w małych 
pokojach nowo wybudowa-
nego apartamentowca. Każdy 
lokator przeżywa własne 
poruszenie; tworzy świat, do 
którego nikt nie ma wstępu. 
Pokoje zostaną otwarte po 
raz pierwszy, zobaczymy tam 
wizje rzeczywistości, jakie 
stworzyli ich lokatorzy.

artyści i artystki:
Zuzanna Nadzieja
Sylwia Olesińska
Patryk Wygralak
Maciej Karolewski
Artur Radojewski
Igor Sebastian
Marcin Pawlik
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Spojrzenia
Antoni Rut
kurator: Leszek Lesiczka
14-31.10.2022
Muzeum Ziemi Średzkiej Dwór 
w Koszutach, Koszuty 27
wernisaż pt. 14.10 | 18:00

Podczas lockdownu zba-
wienne okazały się space-

ry po najbliższej okolicy,  
w których towarzyszyły mi 
miejskie ptaki, przede wszyst-
kim gołębie. Dorastając mia-
łam zwyczaj obserwowania 
ławic szybujących gołębi, 
wykonujących akrobacje po-
wietrzne na znak ich hodow-
cy. Istnieje hipoteza mówią-
ca o dezercji hodowlanych 
gołębi, które zasilają miejską 
grupę tego rodzaju gatunku. 
Na podstawie zdjęć z róż-
nych źródeł, m.in. atlasów, 
podręczników zoologicznych 
i dla amatorów-hodowców, 
stworzyłam tableau, którego 
przedstawiciele składają się 
na rodzaj kolekcji ptaków-
-rzeźb umieszczonych  
na ażurowej konstrukcji.

Fotografie i foto-grafiki mają 
przemyślaną kompozycję  

i pulsuje w nich żywa miłość 
do piękna. W swym wyrazie 
stają się kontemplacją ciszy  
i wartkim splotem kolorowych 
błysków tajemniczego spoj-
rzenia. Zestaw zdjęć to pe-
wien rodzaj medytacji, który 
ma pomóc wyrwać się z kręgu 
myśli, aby doprowadzić do 
szczęśliwego stanu czystej 
świadomości w drodze całko-
witego odprężenia fizyczne-
go i umysłowego. Bogactwo 
natury, wybranej, tej zastanej 
rzeczywistości i tak naprawdę 
do końca jej niepoznawalność 
wyzwalają podziw i pewną 
pokorę.

It was a fancy pigeon
Kamila Kobierzyńska
14.10-06.11.2022
Muzeum Śremskie 
ul. A. Mickiewicza 89, Śrem
spotkanie z artystką:  
sob. 22.10 | 18:00
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Wokół komina
Robert Radajewski
14-31.10.2022
Krotoszyńska Biblioteka Pu-
bliczna im. Arkadego Fiedlera 
ul. Benicka 9, Krotoszyn
wernisaż pt. 14.10 | 18:00

Tytuł nie jest przypadkowy. 
Wszystkie miejsca przed-

stawione na zdjęciach można 
tak naprawdę zobaczyć  
w kilkanaście czy kilkadziesiąt 
minut drogi od miejsca za-
mieszkania. Wystarczy podje-
chać, a może nawet podejść. 
Projekt skupia prace z ostat-
nich lat powstałe podczas 
eskapad rowerowych po 
najbliższej okolicy. Fotografie 
przedstawią szerszemu gronu 
małą ojczyznę, miejsca, które 
osobiście bardzo dobrze zna-
ją, a które łatwo przeoczyć na 
co dzień. Wbrew pozorom, ten 
sam zakątek stawu czy sa-
motnie stojące drzewo wyglą-
dają bardzo różnie nie tylko  
o różnych porach roku, ale  
też porach dnia.

85
Kinga Wrona
kuratorka: Anka Gregorczyk
16.09-15.10.2022
Galeria Centrala
pl. C. Ratajskiego 6a, Poznań
oprowadzanie autorskie:  
sob. 15.10 | 12:00-16:00

85 Dokładnie tyle dni 
trwała erupcja wulkanu 

Cumbre Vieja na hiszpańskiej 
wyspie La Palma. Wybuch  
i niespodziewany do końca 
kierunek płynącego ogniste-
go potoku, spowodowały naj-
bardziej kosztowną katastrofę 
naturalną w historii tego kraju. 
Zalane lawą zostało ponad 
tysiąc hektarów wyspy,  
a pod pokrywą wulkaniczne-
go pyłu znalazły się nie tylko 
tysiące domów, ale i plantacje 
bananów, winnice, a ponad 
7 tys. osób musiało zostać 
ewakuowanych. Wulkan, który 
został uznany za wygasły, 
bezpowrotnie zniszczył 
dobytek życia wielu ludzi, 
pokazując niemoc człowieka 
wobec żywiołu.
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Wielkopolskie Panoramy 
i Weduty
Bogusław Biegowski
15.10.-06.11.2022
Muzeum Śremskie 
ul. A. Mickiewicza 89, Śrem
wernisaż sob. 15.10 | 15:00

Fields of Vision
Zachar Szerstobitow
15-31.10.2022
Galeria Jak 
ul. św. Marcin 37, Poznań
wernisaż sob. 15.10 | 19:00

Prezentacja przedstawiać 
będzie najbardziej charak-

terystyczne panoramy i wido-
ki wielkopolskich miast oraz 
mniejszych miejscowości. Od-
noszą się one do utrwalonych 
historycznie przedstawień  
i schematów ikonograficz-
nych, ale także podejmują 
próbę uchwycenia dynamiki 
przemian krajobrazu kulturo-
wego Wielkopolski. 
Wystawa „Wielkopolskie 
Panoramy i Weduty” ma być 
argumentem w dyskusji  
o ochronie specyficznych 
wartości krajobrazu kul-
turowego, zwłaszcza jego 
trwałych dominant architek-
tonicznych, na przykład wież 
ciśnień, które decydują  
o szczególnym wyrazie  
estetycznym danego  
miasta czy miejscowości.

Gwałtowny rozwój techno-
logii wizualnych, z jakim 

mamy do czynienia przynaj-
mniej od początku zeszłego 
stulecia, sprawił, że powsze- 
chnie dostępne stały się 
również perspektywy obrazo-
wania rzeczywistości do tej 
pory zastrzeżone wyłącznie 
dla przemysłu zbrojeniowego, 
agencji wywiadowczych, czy 
wyspecjalizowanych gałęzi 
nauki. Możliwość tworzenia 
obrazów za pomocą ogólnie 
dostępnych bezzałogo-
wych jednostek latających 
(UAV) rozszerzyło, a wręcz 
stworzyło nowe obszary dla 
eksploracji fotograficznych.
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Jerzy Sieczkowski – 
Mistrz
Jerzy Sieczkowski
kurator: Marek Lapis
16.10-06.11.2022
Stary Ratusz w Gnieźnie 
(Miejski Ośrodek Kultury)
ul. Chrobrego 41a, Gniezno
wernisaż nd. 16.10 | 16:30

Jerzy Sieczkowski (1957-
2002) znany był głównie 

jako dokumentalista rejestru-
jący codzienne życie Gniezna, 
edukator i artysta owiany 
aurą tajemniczości. Tworzył 
fotografię czarno-białą, to-
nowaną chemicznie i ręcznie 
barwioną. Był jednym z lide-
rów gnieźnieńskiego środo-
wiska fotograficznego. Mimo 
powszechnego uznania, jego 
twórczość w większości po-
zostawała jednak w ukryciu. 
Wychował w ramach warszta-
tów fotograficznych około 50 
adeptów sztuki, zaszczepiając 
w nich miłość do fotografii 
przez duże F. 
Wystawa jest formą hołdu 
złożonemu wybitnemu  
fotografowi i edukatorowi  
w 20. rocznicę jego śmierci.

Jerzy Sieczkowski –  
Moi Kursanci
Marek Lapis 
Piotr Robakowski 
Przemysław Strzyżewski
kurator: Marek Lapis
16.10-06.11.2022
CK Scena to dziwna 
ul. Roosevelta 42, Gniezno
wernisaż nd. 16.10 | 18:00

Relacja „mistrz-uczeń” jest 
podstawą kształcenia 

artystycznego. W dawnych 
czasach i obecnie kursanci 
czerpali ugruntowana wiedzę, 
doświadczenie czy tajniki 
sztuki od swojego przywódcy 
duchowego. Teraz ta relacja 
zanika, więc to odpowiedni 
czas, aby ją zaakcentować  
i wskrzesić. 
W 20. rocznicę śmierci Jerze-
go Sieczkowskiego powstał 
pomysł złożenia mu hołdu 
przez „jego kursantów” –  
Marka Lapisa, Piotra Roba-
kowskiego i Przemysława 
Strzyżewskiego. „Jego kur-
sanci” realizują w autorskich 
wypowiedziach swoisty 
testament artystyczny 
Jerzego, widać w nich „krajo-
braz wewnętrzny” i „oko” ich 
Mistrza.
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Topolowy Fyrtel
Magdalena Fornalik  
i Schron Trzeciego Wieku
wystawa fotografii portretowej

18.10-01.11.2022
Schron Kultury Europa
ul. Rolna 24, Poznań
wernisaż wt. 18.10 | 18:30

Topolowy Fyrtel” to zestaw 
fotografii portretowych 

powstałych latem 2022 roku. 
Bohaterami wystawy zostali 
Uczestnicy i Uczestniczki 
Wildeckiego Klubu Senioralne-
go „Schron Trzeciego Wieku”. 
Zdjęcia są wynikiem obserwa-
cji i wsłuchania się w opo-
wieści o zainteresowaniach 
mieszkańców Wildy. Topolowy 
Fyrtel – przestrzeń, która żyje 
radością relacji międzyludz-
kich, okazała się być najlep-
szym tłem do stworzenia por-
tretów. To miejsce spotkań, 
warsztatów, zajęć i koncer-
tów, gdzie mieszkańcy reali-
zują swoje marzenia. Wystawa 
powstała dzięki inicjatywie 
Stowarzyszenia Schron Kultu-
ry Europa, a autorką zdjęć jest 
Magdalena Fornalik.

filtr:” to konkurs sztuk wizu-
alnych dla młodzieży szkół 

średnich, organizowany od 
2021 roku przez Wojewódzką 
Bibliotekę Publiczną i Centrum 
Animacji Kultury w Pozna-
niu. Do tej pory odbyły się 
dwie edycje pod hasłami 
„error_2k20…” i „_reset”. 
Wystawa jest wyborem zdjęć 
z tych dwóch lat działalności 
konkursu. „filtr:” odnosi się do 
zjawiska stosowania filtrów 
fotograficznych i filmowych, 
które jest jednym z podsta-
wowych narzędzi funkcjono-
wania w mediach społecz-
nościowych i rzeczywistości 
cyfrowej w ogóle.

artyści i artystki:
Maria Ambroż, Mona Chadid, 
Zofia Cierpisz, Paweł 
Dyczkowski, Anastazja Filipiak, 
Olga Gałuba, Agata Gmerek, 
Victoria Grygier, Nikodem Kin, 
Monika Lisak, Wiktoria Maik,  
Julia Matelska, Michał Musiał, 
Anastazja Nowak, Daria 
Nowicka i Nadia Burzyńska, 
Julia Pospieszna, Nikola 
Stępień, Maria Szczepkowska, 
Hubert Świderski

filtr: przegląd
wystawa zbiorowa
19.10-06.11.2022
Centrum Integracji Społecznej
pl. Pocztowy 25, Trzcianka
wernisaż śr. 19.10 | 18:00
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W połowie XIX w. powstał  
w Trzemesznie dwutomo-

wy zielnik „Herbarium Vivum”, 
którego twórcą jest Wojciech 
Pampuch, nauczyciel trzeme-
szeńskiego gimnazjum i autor 
książki „Flora Tremesnensis” 
wydanej w 1840 r. Wspomnia-
ny zbiór nadal znajduje się  
w zbiorach Liceum w Trze-
mesznie. Zielnik Pampucha 
stał się inspiracją do zre-
alizowania fotograficznego 
zielnika przez seniorski klub 
fotograficzny działający 
w trzemeszeńskim Domu 
Kultury. Fotogramy zostały 
wykonane z użyciem cyja-
notypii, prostej i efektow-
nej alternatywnej techniki 
fotograficznej.

artyści i artystki:
Barbara Antas, Anna Beśka, 
Daniela Bodda, Bogumiła 
Matuszak, Piotr Talaga, Jerzy 
Karczewski, Lucjan Wełniak

Zielnik
wystawa zbiorowa
opiekun: Marceli Konieczny
19.10-10.11.2022
Dom Kultury w Trzemesznie 
ul. św. Jana 11, Trzemeszno
wernisaż śr. 19.10 | 18:00

Las
wystawa zbiorowa
kuratorka: Katarzyna Olter
20-31.10.2022
Powiatowa i Miejska  
Biblioteka Publiczna w Pile
Filia nr 1, ul. Ludowa 11, Piła
wernisaż czw. 20.10 | 17:00

„Ciemny, pachnący, wielki las!
Ile tu kwiatów, ziół i traw!
Jak złotem ku mnie  
błyszczy mech!
Ile tu duchów lata w krąg!
Jak błyszczą skrzydła  
pośród drzew!

O Boże! Cóż za cud i czar!
Sto dębów z wiatrem  
szumi wraz!
Sto dębów mgłę  
przerzyna wpław,
złotą, słoneczną, letnią mgłę,
i wonny, świeży wiatru dech
złotych rozwiesił  
arfę wstąg…”

fragment wiersza  
Kazimierza Przerwy-Tetmajera  

pt. „Ciemny, pachnący las”

artyści i artystki:
Andrzej Osesek, Agnieszka 
Kajkowska, Barbara 
Podlecka, Katarzyna Olter, 
Dariusz Trojanowski, Iwona 
Leśniewicz, Janusz Lenart, 
Justyna Wojakiewicz, 
Robert Puciata, Roman Oleś, 
Dariusz Madziński, Waldemar 
Kwaśniak
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Obserwatorium
wystawa zbiorowa 
studentów/ek Fotografii UAP

21.10-06.11.2022
Pani Domu 
ul. Niegolewskich 7/7, Poznań
wernisaż pt. 21.10 | 18:00

Kurz
Mariusz Forecki
wystawa i premiera książki

20.10-06.11.2022
Pix.House
ul. Głogowska 35, Poznań
wernisaż czw. 20.10 | 18:00

Zebrałem fotografie z wielu 
moich podróży po byłym 

ZSRR – w końcowym stadium 
jego istnienia i w czasie 
kształtowania się nowego 
ładu społeczno-politycznego. 
Nie zdawałem sobie wtedy 
sprawy, że jestem świadkiem 
wydarzeń, które okazały się 
symbolami rozpadu państwa, 
zbudowanego na tyranii 
i niewyobrażalnym cierpieniu 
ludzi. Z kurzu, powstałego po 
tym upadku, wyłonił się obraz 
nowego imperium, które za 
pomocą brutalnej propagan-
dy i nowoczesnej socjotech-
niki, przekształciło się –  
pod pozorami demokracji –  
w imperium zła, zagrażające 
światu opartemu na ideach 
humanizmu i prawie człowieka 
do wolności i szczęścia.

Prace młodych artystek  
i artystów prezentowane 

w ramach „Obserwatorium” 
łączy uważność i intensyw-
ność doświadczania. Działania 
podejmowane przez twórców 
różnią się obszarami, które 
poddają obserwacji oraz na-
rzędziami, jakimi ją prowadzą. 
Wszyscy odchodzą jednak od 
omiatającego dominującego 
spojrzenia na rzecz pochy-
lenia się do/nad, w miejsce 
dystansu wybierają pełne 
zanurzenie. 

Prace powstały pod 
opieką merytoryczną 
dr Anny Kędziory i mgr Maxa 
Radawskiego prowadzących 
pracownię Neofotografii na 
Wydziale Fotografii UAP.

artyści i artystki:
Małgorzata Ciesielska, Mikołaj 
Karczewski, Oliwia Oleszak, 
Julia Sokołowska, Andrzej 
Staniek, Natalia Sulikowska, 
Urszula Urban
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Przebrnąć przez chaos / 
Nie mogę przebrnąć 
przez chaos
Michał Adamski
21.10-10.11.2022
Muzeum Ziemi Zbąszyńskiej  
i Regionu Kozła 
ul. Rynek 8, Zbąszyń
wernisaż pt. 21.10 | 18:00

To był dla mnie ciężki rok. 
Przyglądałem się powolne-

mu umieraniu moich rodziców. 
Widziałem ich fizyczny ból,
cierpienie ciała. O więcej nie 
potrafiłem ich zapytać.  
Nie umiałem. Nie mogłem.
Po pewnym czasie mogłem 
tylko robić zdjęcia.
Dopiero wtedy uświadomi-
łem sobie to, że odchodzą. 
Do tego czasu nie zauważa-
łem tego albo nie chciałem 
zauważać.

Te zdjęcia są opowieścią  
o naszym wspólnym milczeniu 
i samotnym cierpieniu.

Nie mogę przebrnąć przez 
chaos.

Where will they live?
Ao Ngan Wa
21.10-06.11.2022
CKiS – DK Oskard 
al. 1 Maja 7a, Konin
wernisaż pt. 21.10 | 18:30

Fotografia wernakularna to 
taka, która utraciła swój 

pierwotny cel, funkcję i war-
tość – to znaczy pamiątkową, 
komercyjną itp. Dopiero gdy 
takie zdjęcia zostaną odcię-
te od ich pierwszego życia, 
mogą one rozpocząć swój 
drugi żywot jako fotografie 
wernakularne, by jako takie 
kontynuować swoją wędrów-
kę”*.

Jaki jest jednak cel ich  
podróży?

Ile żyć może przeżyć foto-
grafia? Ile form i zestawów 
wartości może w sobie nosić? 
W jaki sposób fotografie krążą 
i jakie są ich miejsca docelo-
we? Jak wygląda życie po ży-
ciu fotografii? Jakie są dalsze 
losy naszych obrazów?

Twoje zdjęcia umarły –  
co dalej?

* tekst Barbary Kirshenblatt-
-Gimblett, w: „Imagining Everyday 

Life”, wyd. Walther Collection
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Pracownia Technik Szla-
chetnych i Historycznych.
Warsztaty naświetlania
wystawa zbiorowa
kurator: Lech Szymanowski
22.10-30.11.2022
Miejski Dom Kultury – Galeria
ul. Kościuszki 55, Wągrowiec
wernisaż sob. 22.10 | 17:00

Mydłopowidło
Arkadiusz Szymański
kuratorka: Nadzeya Minzer
26.10-26.11.2022
OKP Wieża Ciśnień
ul. Górnośląska 66a, Kalisz
wernisaż śr. 26.10 | 18:30

Tytułowa Pracownia wy-
łoniła się z „wirtualnej 

pracowni fotograficznej”, 
powstałej w sieci podczas 
pandemii, i spośród uczestni-
ków dotychczasowych zajęć 
fotograficznych dla zaawan-
sowanych. Członkami Grupy 
są fotografowie, miłośnicy, 
adepci i debiutanci, którzy 
pragną wykonywać lepsze 
zdjęcia, dzielić się swoimi do-
świadczeniami i ciągle uczyć 
się fotografii, bez względu na 
stopień zaawansowania. Od 
wiosny 2022 grupa spotyka 
się na cotygodniowych zaję-
ciach ciemniowych, podczas 
których uczestnicy poznają  
i doskonalą historyczne, XIX  
i XX w. techniki fotograficzne.

artyści i artystki:
Julia Andriichuk, Bogusław 
Biegowski, Piotr Duszejko, Ra-
dosław Dubielewicz, Damian 
Ganszczyk, Witold Jagiełło-
wicz, Dominika Kaczmarek, 
Piotr Kucharczyk, Marek 
Noniewicz, Dominik Paździor, 
Karol Wilczyński, Janusz Szku-
dlarek, Lech Szymanowski

Każdy z nas potrzebuje 
odskoczni, swojego pry-

watnego świata, krajobrazu 
wewnętrznego. Dla Arkadiusz 
Szymańskiego taką wewnę- 
trzną przestrzeń wypełniają 
muzyka i fotografia. Te dwie 
dziedziny pozwalają mu na 
spokojne i bystre obserwo-
wanie zewnętrznego świata 
i ludzi. Szymański, chowając 
się za obiektywem, dostrzega 
więcej i przeżywa mocniej. 
Jego fotografie stanowią 
niepowtarzalne portrety 
muzyki i muzyków zatopio-
nych w dźwiękach. Krajobraz 
wewnętrzny trwa i zatrzy-
many na fotografii rezonuje 
na widza, który słyszy echa 
muzyki, widzi emocjonalny  
i, choć indywidualny, to  
jednak wspólny pejzaż.
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Oddech miasta
Lokalni Pstrykacze PPL
28.10-31.12.2022
Biblioteka Publiczna Miasta  
i Gminy w Pleszewie
ul. Kolejowa 1, Pleszew
wernisaż pt. 28.10 | 18:00

Wystawa prezentuje 
pleszewskie krajobrazy 

miejskie. Fotografowie podjęli 
temat zieleni w przestrzeni 
publicznej, starając się po-
kazać jak ważną pełni funk-
cję oraz jak istotna jest dla 
przyszłości miasta. Fotografie 
przedstawiają miejsca „zielo-
ne” znane mieszkańcom, ale 
także zakamarki, o których 
często zapominamy w co-
dziennym pędzie. 
Klub „Lokalni Pstrykacze 
PPL” zrzesza pełnych zapału 
amatorów o różnym stopniu 
zaawansowania i zaangażo-
wania. Głównym celem dzia-
łalności jest popularyzacja 
fotografii i promocja Ziemi 
Pleszewskiej.

Camera à la minute” to spe-
cyficzny rodzaj aparatu 

fotograficznego, który poza 
wykonaniem zdjęcia pozwala 
również na dalszą jego obrób-
kę – wywołanie oraz zrobienie 
odbitki. Takie konstruowane 
przez fotografów aparaty 
pozwalały na „otworzenie” 
zakładu fotograficznego wła-
ściwie w dowolnym miejscu, 
a przekazanie odbitki odby-
wało się w kilkanaście minut. 
Podążając śladami ulicznych 
fotografów początku XX 
wieku, Tomasz Kowalczyk uda 
się w podróż po Wielkopol-
sce, wykonując portrety ich 
mieszkańców i mieszkanek. 
Spotkania z „camera à la mi-
nute” będą doskonałą okazją 
do rozmów związanych  
z fotografią.

• pon. 17.10 | Pleszew
• wt. 18.10 | Słupca 
• śr. 19.10 | Kleszczewo 
• czw. 20.10 | Szamotuły
• pt. 21.10 | Międzychód

Camera à la minute.  
Jednodniowy zakład 
fotograficzny
prowadzący:  
Tomasz Kowalczyk
5 dni – 5 miejscowości
codziennie | 12:00-18:00
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Wspólnota (w) fotografii
Dyskusja panelowa 
wokół numeru „Kultury 
Współczesnej”
prowadząca: 
Marianna Michałowska
Scena Nowa, CK Zamek
ul. św. Marcin 80/82, Poznań
wtorek 25.10 | 18:00

Fotografia jest środkiem 
grupowej komunikacji, 

nieobce jest jej społeczne 
zaangażowanie, może być 
wykorzystywana w procesach 
społecznej aktywizacji, bywa 
narzędziem walki w zbioro-
wych protestach i sporach 
politycznych, bierze udział 
w procesach związanych 
z konstruowaniem pamięci 
grupowej” – piszą we wpro-
wadzeniu do najnowszego nu-
meru „Kultury Współczesnej” 
Tomasz Ferenc i Krzysztof 
Olechnicki. 

Zapraszamy do udziału 
w dyskusji na temat społecz-
nych właściwości fotografii, 
sposobów aktywizacji arty-
stów i użytkowników foto-
grafii, a także organizowania 
wspólnych artystyczno- 
kulturowych inicjatyw.

osoby uczestniczące: 
Tomasz Ferenc, Agata Grzych, 
Mateusz Kiszka, Krzysztof 
Olechnicki

Wykład poświęcony 
będzie krajobrazom 

wewnętrznym, rozumianym 
jako nawiedzające, utajone 
i powracające obrazy oraz 
związane z tym różnorodne 
doświadczanie ciała. Omawia-
ne projekty artystyczne będą 
poruszać zagadnienia pamię-
ci, tożsamości, traumy, pra-
cy z archiwami publicznymi 
i prywatnymi czy budowania 
alternatywnych i fantastycz-
nych światów dzięki medium 
fotografii. Refleksji towarzy-
szyć będą prace Nan Goldin, 
Magdy Hueckel, Wolfganga 
Tillmansa, LaToyi Ruby Frazier, 
Golden, Weroniki Gęsickiej, 
Lorny Simpson czy Nadii 
Huggins.

Wykład otwarty jest 
inauguracją Seminarium 
teoretyczno-praktycznego 
„Obrazy wewnętrzne – ślada-
mi pamięci” (seminarium za-
mknięte – obowiązują zapisy: 
stachurajulia@gmail.com).

Powracające obrazy – 
pamięć, ciało, fotografia
wykład otwarty
prowadząca: Julia Stachura
Uniwersytet Artystyczny
im. M. Abakanowicz, Atrium
al. Marcinkowskiego 29, P-ń
wtorek 18.10 | 18:00
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Strony fotografii
spotkanie z Martą  
Normington
Biblioteka Raczyńskich, Filia 
Sztuki, pl. Wolności 19, Poznań
środa 26.10 | 18:00

Fenomen błędu
warsztaty ciemniowe
prowadząca: 
Kamila Kobierzyńska
Pracownia Fotografii CK Zamek
ul. św. Marcin 80/82, Poznań
cz. I czw. 27.10 | 16:00-19:00
cz. II nd. 30.10 | 10:00-13:00

Podczas warsztatów na-
świetlimy serię studyjnych 
portretów uczestników/czek 
z użyciem aparatu średnio-
formatowego oraz negatywu, 
następnie wywołamy samo-
dzielnie negatyw i w twór-
czy sposób poddamy go 
odręcznej ingerencji. Celem 
warsztatów jest uwrażliwie-
nie na estetykę błędu, aby 
nie powielać opinii o jednym 
kanonie piękna. Warsztaty 
są nastawione na ekspre-
syjną pracę ze światłoczułą 
materią, rysunkowy gest 
zostawiający ślad, badanie 
niedoskonałości przy pomocy 
powiększeń fotograficznych.

Warsztaty zostaną poprze-
dzone oprowadzaniem po 
wystawie Jarosława Klupsia 
„Do wywołania” w Galerii  
Fotografii pf.

zapisy: foto@wbp.poznan.pl
uczestnicy: max. 6 osób  
w wieku 15+

Strony fotografii” to pierw-
sze z cyklu spotkań wokół 

książek i albumów fotogra-
ficznych, do którego zapra-
szane będą osoby zajmujące 
się fotografią i pokrewnymi 
sztukami wizualnymi. Głów-
nym tematem będą książki  
i różnego rodzaju publikacje 
(nie tylko) fotograficzne, któ-
re wywarły największy wpływ 
na zainteresowania lub drogę 
artystyczną zaproszonych 
gości. Gościnią spotkania 
otwierającego będzie artyst-
ka Marta Normington, której 
wystawa prezentowana jest 
podczas 6. Wielkopolskiego 
Festiwalu Fotografii (→ s. 13).

* Cykl zainaugurowany we 
współpracy Biblioteki Ra-
czyńskich z Działem Fotografii 
WBPiCAK. Spotkania będą 
odbywać się raz w miesiącu  
w Filii Sztuki Biblioteki  
Raczyńskich.
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Jak pisała Jolanta Brach-
-Czaina: „Podstawę nasze-

go istnienia stanowi codzien- 
ność. A że fakt istnienia 
przeżywamy jako niezwykle 
ważny, więc ogarnia nas 
zdumienie, ilekroć uświada-
miamy sobie że upływa ono 
na drobiazgach. Codzienność 
stanowiąca tło egzysten-
cjalne zdarzeń niezwykłych, 
których oczekujemy - często 
nadaremnie - może więc 
decydować o wszystkim. Ma 
wymiar drobny. Częstotliwość 
dużą. Jest niezauważalna”*. 
Codzienność w okresie ostat-
nich dwóch lat przybierała 
rozmaite formy. Odkładała się 
w kątach sypialni, w stertach 
naczyń i nieposkładanych 
ubrań. Mijała na izolacji, tęsk-
nocie za dotykiem i oczekiwa-
niu na rozmowę. Wyrażała się 
w sile tłumu wychodzącego 
na ulice, w donośnym głosie 
pełnym odwagi, w niepo-
słuszeństwie, w sprzeciwie 
wobec nienawiści i wojny. 
Powracała dzień za dniem, dla 
każdej osoby inaczej. Udział 
obrazów wewnętrznych  
w tym procesie codziennego 
trwania był wyjątkowy - dla 
jednych stały się sposobem 
na ucieczkę, dla innych schro-
nieniem. Obrazy te czasami 
powracały niespodziewanie, 
niczym zjawy, ale częściej 
odpowiadały na zaproszenie 

pamięci. Rozrastały się, to 
znów kurczyły, aż w końcu 
zaczęły przypominać  
nierówny krajobraz. 

Ostatnie dwa lata pod wielo-
ma względami przypominały 
mi sekwencję scen z filmu 
„Chungking Express”, gdzie 
Faye, jedna z głównych boha-
terek, odwiedzając mieszkanie 
pod nieobecność jego wła-
ściciela, wprowadzała drobne, 
niemal niezauważalne zmiany. 
Tak też w kolekcji płyt poja-
wiła się piracka wersja singla 
„California Dreamin’” zespołu 
The Mamas and The Papas,  
w akwarium przybyła nowa 
rybka, a klapki zmieniły kolor  
z niebieskich na różowe. Każ-
dy z bohaterów „Chungking 
Express” był na swój sposób 
zatopiony w samotności, 
skąpanej w żółcieniach i ziele-
niach, przepełnionej słodkim 
i pełnym smakiem ananasa, 
dusznej od pory deszczowej. 
Ten krajobraz wewnętrzny od-
zywa się w mojej głowie, gdy 
tylko usłyszę gdzieś przy-
padkiem „California Dreamin’” 
lub próbuję poukładać sobie 
codzienność. 

Odkurzanie sentymentów 
często towarzyszy pamię-
ciowym wędrówkom, które 
pokonujemy w ramach 
odwiedzania krajobrazów 

Krajobrazy wewnętrzne
Julia Stachura

wewnętrznych. To powroty do 
dziecięcej wyobraźni, zabaw  
i kreatywności, do wspomnień 
lata, ręki w gipsie, jazdy na ro-
werze, nudy podczas deszczu, 
jedzenia lodów, rozdepty-
wania mirabelek i konkursów 
spluwania pestkami wiśni na 
odległość. Jak pisała Brach-
-Czaina: „Gest splunięcia 
obwieszcza śmierć wiśni.  
Ale wiśnia wyrasta z pestki  
i zatracenie może zaowoco-
wać odrodzeniem”*. Podobnie 
z krajobrazami wewnętrznymi, 
niektórych po prostu nie 
możemy się pozbyć. 

W zawijasach pamięci czasem 
trudno jest wyrobić zakręt. 
Naturalnie, wykolejenie 
towarzyszy krajobrazom 
wewnętrznym, a często je 
wzbogaca o nowe, poszerza-
jące się wciąż terytoria odnie-
sień zmysłowych. Podróże te 
nie ograniczają się do świata 
jaki znamy, do wytyczonych 
już szlaków, do map i ziem, 
które zostały podzielone i za-
właszczone. Uważne przyglą-
danie się szczegółom i wzo-
rom otaczającego nas świata, 
zarówno w wymiarze lokalnym 
jak i globalnym umożliwia 
spojrzenie z innej perspek-
tywy, które może wnieść do 
codzienności elementy abs-
trakcji, niesamowitości czy 
oniryzmu. 

Wreszcie, w krajobrazach we-
wnętrznych tkwi siła budowa-
nia wspólnoty, zarówno ludz-
kiej, jak i międzygatunkowej. 

Procesowi temu towarzyszy 
nauka uwrażliwiania, docenia-
nia i ochrony natury, posza-
nowania życia zwierząt i ich 
środowiska. Nasze istnienie 
staje się współistnieniem,  
a tkane niczym pajęcza sieć 
obrazy, stają się miejscami 
styków, przeciętych dróg  
i wreszcie - spotkań. Falujące 
pod powiekami wspomnienia 
zapachu kwiatów, śmiechu 
bliskiej osoby, śpiewu pta-
ków,  skrzypienia śniegu, 
miękkości sierści, porowato-
ści skóry, powracają do nas 
w najbardziej (nie)oczekiwa-
nych momentach. Dbajmy 
o nie z czułością, by ich nie 
zapomnieć. 

Tegoroczny festiwal 
rozkwitnie krajobrazami 
wewnętrznymi osób twór-
czych, wrażliwych zarówno 
na tematy aktualne, badające 
współczesność, jak i tematy 
przepracowujące przeszłość. 
Licznym wystawom programu 
głównego i regionalnego to-
warzyszyć będzie seminarium 
teoretyczno-praktyczne, po-
święcone śladom pamięci oraz 
wykłady i warsztaty, posze-
rzające refleksję nad medium 
fotografii. Kończąc słowami 
Brach-Czainy, niech festiwal 
ten przyniesie Wam „niepojętą 
wspaniałość radości wnikania, 
wzbudzaną przez wewnętrzne 
poruszenia”*.

* Wszystkie cytaty pochodzą  
z książki „Szczeliny istnienia” 

Jolanty Brach-Czainy.
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Dział Animacji Kultury - Foto- 
grafia funkcjonuje w Woje-
wódzkiej Bibliotece Publicznej 
i Centrum Animacji Kultury 
w Poznaniu. Uznając foto-
grafię za kluczowy element 
współczesnej kultury wizual-
nej, zależy nam na budowaniu 
relacji i dialogu między twór-
cami w różnym wieku,  
o różnych zainteresowaniach 
i sposobach widzenia rzeczy- 
wistości, w których życiu  
i pracy ważną rolę odgrywają 

Gdzie można nas znaleźć:

wbp.poznan.pl/fotografia/

FB @fotografiaWBPiCAK

IG @fotowbpicak

Podcasty: Spotify, Google Pod-
cast, Spreaker: @Dział Fotografii

Partnerzy FestiwaluOrganizatorzy Festiwalu

Patronat medialny

Festiwal współtworzą: 

Kamila Kobierzyńska
Julia Stachura 
współpraca merytoryczna

Agata Grzych 
kuratorka „Placu zabaw”

Agnieszka Zdziabek 
identyfikacja wizualna

Kontakt:

Wojewódzka Biblioteka Publiczna 
i Centrum Animacji Kultury  
w Poznaniu 
ul. Prusa 3
60-819 Poznań

tel. 61 66 40 867 (lub 891)

foto@wbp.poznan.pl

fotografia oraz film. Wspie-
ramy i promujemy artystów 
i artystki, którzy używają 
różnorodnych narzędzi obra-
zowania oraz środków wyrazu: 
od tradycyjnych i niemal już 
zapomnianych technik foto-
graficznych, przez wciąż żywą 
fotografię analogową, po naj- 
nowsze zdobycze technologii 
cyfrowej – często wykra-
czając poza standardowo 
rozumiane granice medium.
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