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Granica między iluzją a realizmem w dziejach sztuki jest płynna: oba pojęcia są 
sobie bliskie, różnią się właściwie stopniem nasycenia ową iluzyjnością. Do czasu 
wynalezienia fotografii historia malarstwa to dzieje doskonalenia umiejętności 
osiągania w dwuwymiarowym obrazie coraz doskonalszego złudzenia przestrze-
ni. Trójwymiarową iluzję rzeczywistości osiągano dzięki sztuczkom perspektywy, 
światłocienia, przez użycie odpowiednich barw. Artystom z biegiem czasu uda-
wało się to coraz lepiej, a obrazy „wciągały” widza do swojej głębi. 

W istocie realizm iluzji jako sztuka złudzenia wynika ze specyfiki postrze-
gania, budowy oka i błędnej interpretacji bodźców przez ludzki mózg: odpo-
wiednie zestawienie barw, kształtów i cieni sprawia, że mózg interpretuje obraz 
kontekstowo, wydaje się więc, że zestaw plam, który widzimy, to np. trójwy-
miarowy przedmiot. Sztuka wykorzystywała niedoskonałości ludzkiej percepcji, 
żeby oszukiwać i łudzić, już od czasów antyku. Jedną z najbardziej obrazowych 
opowieści o iluzjonizmie w malarstwie jest opowieść z czasów starożytnej Grecji 
o artystycznym pojedynku Zeuksisa i Parrazjosa. Zeuksis namalował winogro-
na tak bliskie prawdziwym, że do obrazu zaczęły przylatywać ptaki. Parrazjos 
natomiast przechytrzył samego mistrza Zeuksisa — namalował tak realistyczną 
zasłonę, że Zeuksis chciał ją odsunąć, żeby zobaczyć prawdziwy obraz. Moda na 
tworzenie iluzji w sztuce osiągnęła apogeum w czasach baroku, kiedy iluzjoni-
styczne malarstwo freskowe stwarzało złudzenie otwartego nieba nad nawami 
kościołów, a obrazy holenderskich martwych natur pobudzały zmysły sensual-
nym wyglądem przedstawianych owoców i kwiatów. Kiedy wynaleziono foto-
grafię, funkcja iluzji realizmu przestała odgrywać ważną rolę w malarstwie, stała 
się główną kompetencją fotografii, a współcześnie przynależy jeszcze bardziej 
wyspecjalizowanemu w tej dziedzinie medium — wirtualnej rzeczywistości. 

Twórcy biorący udział w dorocznej wystawie Okręgu Dolnośląskiego Związ-
ku Polskich Artystów Fotografików potraktowali temat wielowymiarowo. Każdy 
artysta poruszył inny aspekt złożonej problematyki. Powstała wystawa, która jest 
zestawem wielu różnych interpretacji i możliwości odbioru. Wystawa Realizm iluzji 
jest zatem zbiorem iluzji różnego rodzaju, a to, co odczytuje interpretator, jest 
również jego własną, osobistą iluzją na ten temat. 

Na ludzkie oko, jako doskonały mechanizm optyczny, skierował obiektyw 
swojego aparatu jeden z twórców wystawy Tomasz Jodłowski. Oko znajduje się 
w centralnym punkcie jego Labiryntu jako główny sprawca zamieszania z iluzją 
— to ono ze względu na specyficzną budowę jest odpowiedzialne za percepcję 
wrażeń wizualnych i jest poddawane złudzeniom różnego rodzaju. 

O specyfice widzenia opowiada zestaw dwóch obrazów Andrzeja Rutyny. 
Autor zaprezentował dwie identyczne pod względem formalnym fotografie 
kobiecego aktu — Kobiety z Venus: jeden z obrazów dyptyku w czerwieni i dru-
gi — w zieleni. Wizualny kontakt z jednym z obrazów, na przykład czerwonym, 
powoduje powstanie w naszym umyśle powidoku tego drugiego — aktu w zie-
leni. To wizualne wyjaśnienie zjawiska optycznego, zwanego kontrastem następ-
czym, wynikającym z połączenia receptorów reagujących na barwę czerwoną 
i zieloną w naszym mózgu. Jeden obraz istnieje realnie, drugi jest iluzją, artysta 
zatem przedstawił na wystawie dwa obrazy i dwie iluzje. Każdy z obrazów ma 
swoją iluzję w postaci analogicznego obrazu, którego iluzja istnieje również jako 
rzeczywistość.
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The line between illusion and realism in the history of art is fluid: both concepts 
are similar, differing only in the degree to which they are saturated with the said 
illusion. Until the invention of photography, the history of painting reflected our 
progress in the ability to create an increasingly better illusion of space on a two-di-
mensional painting. This three-dimensional illusion of reality was created through 
various effects of perspective, chiaroscuro and through the use of appropriate 
colors. Over time, artists kept getting better and better at creating depth and the 
paintings “drew” the viewer in. 

In essence, realism of illusions as the art of deception results from the spe-
cificity of perception, the structure of the human eye and the misinterpretation 
of stimuli by the human brain: the appropriate combination of colors, shapes and 
shadows trick the brain into interpreting the image contextually, which is why 
we think we see e.g. a three-dimensional object when looking at a set of colored 
forms. Already in antiquity art took advantage of the imperfections of human per-
ception to deceive and delude people. One of the most vivid stories about illusion-
ism in painting is the story about the artistic contest between Zeuxis and Parrha-
sius in ancient Greece. Zeuxis painted grapes that appeared so real that birds flew 
down to the painting. But Parrhasius outwitted master Zeuxis — he painted such 
a realistic curtain that Zeuxis wanted to pull it aside to see the painting behind 
it. The popularity of illusions in art reached its peak in the Baroque era, when 
illusionistic ceiling paintings created the illusion that ceilings above church naves 
are open to the sky, and Dutch still life paintings stimulated the senses with the 
sensual appearance of painted fruits and flowers. After photography was invented, 
the function of illusion of realism in painting lost in importance as it became the 
main focus of photography, whereas today it is performed by a medium that is 
even more specialized in this field — virtual reality. 

The artists selected for the annual exhibition of the Lower Silesian Division of 
the Association of Polish Art Photographers have approached the subject from 
many angles. Each artist explores a different aspect of the complex subject matter. 
The resulting exhibition is a series of many different interpretations and reactions. 
The “Realism of Illusions” exhibition is therefore a collection of different kinds of illu-
sions, whereas the interpretation of the subject matter by the viewer is yet another, 
personal, illusion. 

Tomasz Jodlowski, one of the creators of the exhibition, pointed his camera 
lens at the human eye, as the perfect optical mechanism. The eye is located in 
the central point of his “Labyrinth” and is the main cause of the problem of illu-
sion — because of its specific structure, it is the eye that is responsible for perceiv-
ing visual stimuli and is susceptible to various kinds of illusions. 

A set of two images by Andrzej Rutyna explores the specificity of vision. The 
artist presented two formally identical photographs of female nudes — “Women 
From Venus”: one of them in red tones and the other in green tones. Exposure to 
one of the images, for example the red one, produces an afterimage in our vision 
of the other image, i.e. the nude in green tones. This is a visual explanation of the 
physical phenomenon of afterimage which is caused by the simultaneous stimula-
tion of photoreceptors in our brain that react to the red color and the green color. 
One image is real, the other one is an illusion. Thus, in this exhibition, the artist pre-
sented two images and two illusions. Each of the images produces an illusion in 



Inspirację w rzeczywistości odnajduje Krzysztof Miller. Jego Rymy to jed-
nostajne rytmy śladów działalności człowieka. Abstrakcyjny rysunek pewnego 
porządku form to konstrukcyjne szkielety budynków szklarni. W obiektywie arty-
sty nabierają zupełnie innych znaczeń. Iluzja matematycznego porządku obrazu 
świata jest w tym wypadku złudzeniem — w rzeczywistości chodzi o ruinę, upa-
dek pewnego porządku.

Dokumentalną ironię z tłumaczenia słowa Pobieda (zwycięstwo), słynnej 
marki radzieckiego samochodu, wyczuwa się w fotografii Aliny Ścibor. Rejestra-
cja śladów czasu, który na karoserii samochodu zaznaczył rysy, rdzę i destrukcję, 
w fotografii tej autorki pokazuje, że w przypadku materii upływ czasu oznacza 
raczej wyłącznie przegraną.

Podejście dokumentalisty wyraźne jest w zestawie kilku fotografii Krzyszto-
fa Kowalskiego Zachwyty, refleksje, zdumienia, z których każda rejestruje temat 
iluzji w najbliższym otoczeniu człowieka. Malowidło na drzwiach jest iluzją okna, 
widzowie oglądający rzucony z projektora efemeryczny obraz na folii wyglądają 
jak z opowiadania Platona o obrazie odbitym na ścianie jaskini. W wielu miej-
scach rzeczywistości dostrzec można iluzje różnego rodzaju.

Magia fotografii polega nie tylko na umiejętności zapisu ulotnego stanu po-
strzegania świata, ale także na możliwości wyboru sposobu zapisu zjawisk czasu, 
istnienia i przemijania. 

Duszę prawdziwego reportera pokazał Stanisław Kulawiak. Billboard z twarzą 
celebryty (Agroart — Idol), po zakończeniu życia w świecie reklamy — czyli w świe-
cie iluzji, zyskał w końcu praktyczny wymiar w wiejskim gospodarstwie. Iluzja lep-
szego życia, zwykle obiecywana przez reklamy, została zamieniona w realizm życia. 

Równie świetny reporterski dokument zaprezentował Piotr Komorowski 
w Inscenizacji. Fotografia zestawia elementy różnego rodzaju iluzji: symbolu reli-
gijnego — krzyża oraz billboardu handlowego, który w intencji raczej nie odnosił 
się do symbolu religijnego. W kontekście brutalnie potraktowanych, uciętych 
w połowie drzew całość nieświadomie powstałej instalacji jest doskonałym ko-
mentarzem współczesności jako pomieszania światów, upadku wartości i braku 
szacunku dla natury.

Z kolei dokumentaryzm o zabarwieniu duchowym, egzystencjalnym cechuje 
sposób rejestracji świata Janusza Moniatowicza. Fotografia rzeźby Chrystusa V. K. 
Novaka i jej cienia kreuje w fotografii nową rzeczywistość iluzji. Cienie są reflek-
sami prawdziwego życia. Autor podkreśla wieloznaczność sztuki metaforycznej. 
Janusz Moniatowicz kieruje skojarzenia odbiorcy w stronę poezji surrealnych 
znaczeń obrazów; jego Mechanizm życia to martwa natura, której komponenta-
mi są stare zamki, mechanizmy otwierające i zamykające, części zegarów, okucia. 
Zestawienie ich w jeden mechanizm wywołuje skojarzenia jak ze świata snu. 
W istocie to, co wydaje się, że tym jest, jest czymś zupełnie innym. Mechanizmy 
życia są martwe i niczego już nie otwierają. 

Egzystencjalne podejście prezentuje również Marek Liksztet w zestawie 
Umarli widzą nas. Artysta wykreował iluzję postaci zaglądających przez zamar-
zniętą taflę lodu albo szybę okna, w której odcisnęły się trwałe odbicia śladów 
ludzkich istot. Realizm tej iluzji jest aż nadto prawdziwy…

Klimat efemeryczności ludzkiej egzystencji porusza Marek Wesołowski. 
Jesteśmy tu tylko przez chwilę to rodzaj instalacji, w której fotograficzny portret 
jest iluzją wiecznego trwania, przezwyciężenia śmierci. To rzeczywiście jedna 
z ważniejszych ról fotografii.
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Złożoność problematyki naszego widzenia lub tego, czego w pewnych wa-
runkach nie możemy zobaczyć, ilustruje Mateusz Palka w fotografii O widzeniu. 
Pokazuje, jaka jest rola światła w naszym postrzeganiu rzeczywistości. Kiedy pro-
mień światła odbija się od powierzchni obrazu (artysta posłużył się reprodukcją 
obrazu Eugène Delacroix Barka Dantego), widzimy przede wszystkim odbicia 
i refleksy, które pochłaniają wyrazistość materii malarskiej, przez co szczegóły 
obrazu również przestają istnieć. Mateusz Palka za pomocą światła padającego 
na obraz tworzy własną wizję Piekła Dantego. Ponieważ zamiast sceny przed-
stawionej przez Delacroix widzimy tylko plamę światła, mamy prawo mieć na-
dzieję, że piekło również nie jest pozbawione światła, czyli dobra.

Wśród twórczych postaw artystów fotografii wybranych do wystawy Realizm 
iluzji wyczuwa się na pewno fascynację tematem w różnych kontekstach i pojęciach.

Horyzonty Iwony Wojtyczy-Fronckiewicz to na pierwszy rzut oka wysma-
kowane estetycznie, niemal abstrakcyjne dwa różne pejzaże. Iluzja albo idea pej-
zaży, ponieważ w istocie fotografiami krajobrazu nie są. Artystka pokazała nam 
relatywizm naszego postrzegania. Dyptyk Horyzonty skonstruowany został na 
podobieństwo stereoskopowej pary fotografii, które sugerowałyby możliwość 
uzyskania iluzji głębi przestrzeni przez przesunięcie jednego z obrazów i spojrze-
nie przez specjalne okulary. Iwona Wojtycza-Fronckiewicz zastosowała przesu-
nięcie obrazu, nie w poziomie jak w typowych stereoskopach, ale aż o 180 stopni, 
czyli odwracając jeden z dwóch identycznych obrazów do góry nogami. Udało 
jej się uzyskać efekt dwóch zupełnie innych pejzaży i pokazać iluzyjność nasze-
go widzenia: poprzez dwie odsłony tego samego obrazu, z których jeden jest 
odwrócony do góry nogami, zmienia się zupełnie nasze postrzeganie widoku. 
Widzimy dwa zupełnie inne krajobrazy, zmienia się nasze odczucie przestrzeni.

Ponieważ ludzki mózg ma skłonność do widzenia kontekstowego, do łą-
czenia obrazów z ich otoczeniem, zabieg wyrwania z kontekstu szczegółów 
rzeczywistości również powoduje powstanie różnego rodzaju iluzji jako błędnej 
interpretacji, skłonności ludzkiego oka do uogólniania, ale także do nadawania 
znaczeń kształtom abstrakcyjnym. 

Czyste abstrakcje fotograficzne KB 3, 4, 5 (Horyzont zdarzeń) pokazał Janusz 
Piotr Musiał. Jego fotografie to cykl obrazów, wydawałoby się, abstrakcyjnych, 
które w obszarze znaczeń zredukowane zostały do najprostszych symboli. Sku-
pienie na jednym motywie, powiększenie go, wyrwanie z kontekstu powoduje, 
że motyw nabiera innych znaczeń i wymiarów, w sztuce staje się czymś innym 
niż w rzeczywistości.

Realistyczna rzeczywistość przekształcona w abstrakcję jest również punk-
tem wyjścia dla Michała Pietrzaka. Konstruktywistyczny kolaż, który widzimy ad 
hoc, jest zestawem dokumentalnych fotografii materii. Artysta fotografuje frag-
menty ścian różnego rodzaju budowli. Kwadratowy format jednakowy dla wszyst-
kich fotografii i wybrane fragmenty, wycinki powierzchni ścian różnych budynków, 
porządek i zachowanie reguł kompozycji dają w rezultacie obrazy o abstrakcyj-
nym na pierwszy rzut oka wymiarze. Zestawienie ich obok siebie w większą ca-
łość tworzy iluzję gry, układanki bez jednego elementu, który w miejscu pustki 
tworzy iluzję, zagadkę, co powinno się w tym miejscu znaleźć. 

Rzeczywisty pejzaż, który w fotografii staje się obrazem abstrakcyjnym, za-
prezentowała Barbara Górniak. Jej Pustynia jest pustką wodną, równie rozległą 
i pustą co abstrakcyjną. Przestrzeń jest monotonna, jednorodna, z tajemniczym 
okręgiem w centrum, a odrealniające światło buduje nastrój iluzji. 

the form of an analogous image, while the illusion of this image also exists in reality.
The complexity of our vision, or rather what we cannot see under certain con-

ditions is illustrated by Mateusz Palka in the photograph “On Vision.” It shows the 
role of light in our perception of reality. When a ray of light reflects off the surface of 
a painting (the artist used a reproduction of the painting “The Barque of Dante” by 
Eugène Delacroix), we mainly see reflections, which cloud the clarity of the painting 
thereby erasing the details. Mateusz Palka uses the light incident on the painting to 
form his own vision of Dante’s “Hell”. Since instead of the scene depicted by Delacroix 
we only see a patch of light, we have the right to hope that hell is also not devoid 
of light, or good.

Among the creative attitudes expressed by the creators of photographs that 
were selected for the “Realism of Illusions” exhibition, one can certainly sense a fasci-
nation with the subject in a variety of contexts and concepts.

At first glance, “Horizons” by Iwona Wojtycza-Fronckiewicz is a depiction of 
two different landscapes that are aesthetically pleasing and almost abstract. An 
illusion or an idea of landscapes, because in fact they are not landscape photo-
graphs. The artist showed us the relativism of our perception. The “Horizons” dip-
tych was constructed in the likeness of a stereoscopic pair of photographs, which 
might suggest the possibility of creating an illusion of depth by offsetting one of 
the images and looking through special glasses. Iwona Wojtycza-Fronckiewicz did 
not offset the image in the horizontal plane, as is typical for stereoscopic images, 
but rotated one of the two identical images by 180 degrees, i.e. upside down. She 
produced two completely different landscapes and illustrated the illusiveness of 
our vision: when we look at two versions of the same image, one of which is upside 
down, our perception of what we see changes completely. We see two completely 
different landscapes, our sense of space changes.

Because the human brain tends to see things in context and to relate images 
to their surroundings, the process of taking details of reality out of context also 
produces various illusions which are misinterpretations resulting from the tendency 
of the human eye to generalize but also to ascribe meanings to abstract shapes. 

Janusz Piotr Musial showed pure photographic abstractions “KB 3, 4, 5 (Event 
Horizon)”. His photographs are a series of seemingly abstract images whose mean-
ings have been reduced to the simplest of symbols. By focusing on one theme, en-
larging it, and taking it out of context, the theme acquires different meanings and 
dimensions, and in art becomes something different than in reality.

Realistic reality transformed into abstraction is also the starting point for Michal 
Pietrzak. A constructivist collage which we see ad hoc is a set of documentary pho-
tographs of matter. The artist photographs fragments of walls of various types of 
buildings. The fact that all photographs have the same square format, the choice 
of fragments and sections of wall surfaces of different buildings, and the order 
and adherence to principles of composition, all this produces images that, at first 
glance, have an abstract dimension. By placing them next to each other to form 
a larger whole, the artist creates an illusion of a game, a puzzle with one missing 
piece, which, in the empty spot, creates an illusion, a riddle about what should 
be there. 

A real landscape, which becomes an abstract image in the photograph, was 
presented by Barbara Gorniak. Her “Desert” is a void of water, just as vast and emp-
ty as it is abstract. Space is monotonous, homogeneous, with a mysterious circle in 
the center, while the unrealistic light creates an atmosphere of illusion. 

Krzysztof Miller finds inspiration in reality. His “Rhymes” are monotonous 
rhythms of traces of human activity. An abstract drawing of a certain pattern of 
forms depicts structural skeletons of greenhouse buildings. In the artist’s lens, they 
take on completely different meanings. The impression of the mathematical struc-
ture of the world in the image is, in this case, an illusion — in fact, this is about ruin, 
the collapse of a certain order.

A hint of documentary irony in the translation of the word Pobeda (victory), 
which was a famous Soviet automobile, is detectable in the photograph by Alina 
Scibor. The traces left by time, such as scratches, rust, and destruction on the car’s 
body, captured in this artist’s photograph, show us that when it comes to matter, 
the passage of time almost always means a defeat.

A documentarian’s approach is very clear in a set of photographs by Krzysztof 
Kowalski entitled “Delights, Contemplations, Consternations”, each of which ex-
plores the topic of illusion in the immediate human environment. A painting on a 
door is an illusion of a window, viewers watching an ephemeral image projected 
on film look like people from Plato’s cave watching shadows on the wall. Different 
kinds of illusions can be seen in real places.

The magic of photography lies not only in its ability to capture the fleeting 
state of perception of the world but also in the possibility to choose how to record 
the phenomena of time, existence and transience. 

The soul of a real reporter was shown by Stanislaw Kulawiak. Once its life 
was over in the world of advertising — i.e. in the world of illusion, a banner with 
the face of a celebrity (“Agroart — Idol”) finally found a practical application on 
a rural farm. The illusion of a better life, usually promised in advertisements, has 
been transformed into the realism of life. 

Piotr Komorowski also presented an excellent journalistic documentary in 
“Staging”. The photograph juxtaposes elements of various types of illusions: the 
religious symbol of a cross and a sale sign, which, originally, was probably not meant 
to relate to any religious symbols. In the context of the brutally treated half-cut trees, 
the entire unknowingly created installation is a perfect commentary on modernity 
as a mixture of worlds, downfall of values and disrespect for nature.

A documentary with a spiritual or existential twist is how one could describe 
Janusz Moniatowicz’s method of capturing the world. The photograph of the 
sculpture of Christ by V. K. Novak and its shadow creates a new reality of illusion in 
the photograph. Shadows are reflections of real life. The author emphasizes the 
ambiguity of metaphorical art. Janusz Moniatowicz evokes echoes of the poetry 
of surreal meanings of images; his “Mechanism of Life” is a still life composed of old 
locks, opening and closing mechanisms, parts of clocks, and fittings. When they 
form a single mechanism, they conjure up meanings as if from a dream world. 
What seems to be one thing, is, in fact, something completely different. The mech-
anisms of life are dead and they won’t ever open anything. 

Marek Liksztet also strikes an existential chord in the set “The Dead Can See 
Us”. The artist created an illusion of figures peeping through a frozen sheet of ice or 
a windowpane, with permanently imprinted traces of human beings. The realism 
of this illusion is all too real…

The theme of the ephemerality of human existence is explored by Marek 
Wesolowski. “We Are Only Here for a Little While” is a kind of installation in which 
a photo portrait is an illusion of eternal existence, triumph over death. This is in-
deed one of the most important roles of photography.
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Maciej Stawiński wybrał proces zapisu odbić w wodzie świata rzeczywiste-
go oraz śladów światła gwiazd na niebie. Zapis świateł gwiazd to regularne linie, 
koncentryczne kręgi. Pozorny chaos wszechświata po transpozycji w obraz foto-
graficzny okazuje się doskonałą, matematycznie uporządkowaną materią. 

Patrycja Basińska kontynuuje realizowany już cykl Blank Maps with Instruc-
tions (Wotton End) 2019 wskazujący, że mapa jest iluzją pewnej przestrzeni, ma 
swoje legendy, szyfry i znaki. Umiejętność ich odczytywania staje się sztuką po-
ruszania się w świecie iluzji.

Na wystawie Realizm iluzji nie mogło zabraknąć motywu zwierciadła, reflek-
sów i iluzji wynikających z łudząco sobie bliskich odbić rzeczywistości w lustrach 
czy szybach witryn sklepowych, jak w przypadku Romana Hlawacza. W zestawie 
Florencja oraz Matera wskazuje źródło omyłek — szybę jako granicę dwóch świa-
tów — życia codziennego i jego lustrzanego wizerunku. Światy za i przed szybą 
mieszają się, tworzą razem iluzję rzeczywistości, które przylegają do siebie, ale 
pochodzą jakby z innego wymiaru. 

Lustrzane odbicia w wodzie rejestruje Przemek Piwowar. Jego Wenecja to 
refleksy światła na wodzie, nieostrość, ale i lśnienie, niezwykłe światło i drżenie 
powierzchni obrazu. Odbicia w wodzie są tylko refleksami, ale nie istniałyby bez 
realnej rzeczywistości. Nie ma więc iluzji bez realności.

Katarzyna Laskus rejestruje widoki miasta, które pojawia się jakby ze snu, 
nierealne, niedopowiedziane, poruszone, tytuł jednak wskazuje na coś bardzo 
przyziemnego — miasto to jest miejscem pobytu. Realizm miesza się z ideali-
zmem, iluzją i poezją przedstawienia. 

Iluzje nierealnych przestrzeni pokazuje nam Wojciech Miatkowski. Zestawia 
ze sobą widoki pochodzące z różnych rzeczywistości, ale przez łączenie zaskaku-
jących perspektyw osiąga efekty surrealne. Tworzy iluzje niezwykłych przestrze-
ni, które wywołują w nas poczucie niepokoju, niezwykłości, a nawet zakłócenia 
równowagi.

Podobny efekt, choć uzyskany za pomocą innego środka wyrazu — papiero-
wych negatywów — osiągnął Paweł Sokołowski. Jego przestrzenie pochodzą 
z ziemskiej rzeczywistości, ale miękkość obrazu, długi czas naświetlania, znie-
kształcenia i rozmycie ostrości widzenia zakłócają prawidłowy odbiór tej przestrze-
ni, wydobywając z niej iluzję nierealności. Świadome wykorzystanie przez niego 
możliwości techniki pozwoliło mu na uchwycenie esencji niezwykłości pejzażu.

Wszystko, co dostępne zmysłowemu postrzeganiu, dzieje się za pośrednic-
twem światła. Świat widzialny objawia się nam dzięki światłu, także fotografia 
istnieje poprzez tę substancję.

Iluzję materialnej struktury światła w świątyni udało się zarejestrować Je-
rzemu Wojtowiczowi. Jest to Lśnienie, które w postaci świetlnego promienia 
wpada przez okno świętego miejsca i wskazuje na ołtarz. W fotografii Jerzego 
Wojtowicza jest to światło niezwykłe, boskie.

Rolę światła jako głównego kreatora materii w fotografii przedstawia także 
Maciej Stobierski. Jego mocno kontrastowe fotografie fragmentów skał poprzez 
izolację fragmentów oświetlonych od ciemności dodają obrazom nowych zna-
czeń. Skały wydają się zawieszone w przestrzeni, przez co tworzą iluzje kosmo-
goniczne. 

Jest na wystawie kilka zestawów, których autorzy próbują odnieść swoją 
dotychczasową twórczość do tematu, odnaleźć go w zagadnieniach, które po-
ruszają od dawna. 

Realne iluzje dawnego życia Czarnobyla przed wybuchem elektrowni ją-
drowej przedstawia Grzegorz Sawa-Borysławski. Artysta ujawnia klisze pamięci 
przez złożenia warstw wizualnych, przenikania obrazów jakby z czasu przed i po 
wybuchu.

Waldemar Zieliński w fotografii Jaskinia na Špičáku w samych formach 
natury odnalazł interpretację tematu. Jego fotografia przywołuje surrealne wizje 
senne, a jednak jest wyłącznie czystą rejestracją form odnalezionych w naturze.

Krzysztof Kuczyński poprzez fotografie Esencje pokazuje struktury materii 
różnego rodzaju. Doskonałość przedstawienia pozwala na stworzenie iluzji ma-
terii istniejącej, ale także iluzji sztuki wykreowanej.

Ilustrację dwóch całkowicie przeciwstawnych sposobów postrzegania rze-
czywistości w sztuce pokazali Czesław Chwiszczuk i Zdzisław Dados. Co cieka-
we, ich całkowicie odmienne idee ilustrują wizualnie bliskie, niemal abstrakcyjne 
obrazy. Czesław Chwiszczuk, a także Zenon Harasym zaczynają od tradycyjnej 
rejestracji, ale jest ona tylko punktem wyjścia. Artyści zafascynowani światem na-
uki, nowych technologii, wirtualnych światów komponują w fotografii zupełnie 
nowe przestrzenie. Magia sztuki polega na kreowaniu nowych rzeczywistości, 
czasem takich, które udają, że są czym innym, niż nam się wydaje. I takie iluzje po-
kazują nam Czesław Chwiszczuk i Zenon Harasym. Natomiast jeden z najbardziej 
„abstrakcyjnych” obrazów na wystawie — Zdzisława Dadosa — jest realistycznie 
ujętą fotografią powierzchni kamienia. Abstrakcyjność tego ujęcia jest iluzją, ponie-
waż jest czystym dokumentem. Autor zainteresował się tą właśnie sprzecznością. 

Podobną drogę poszukiwań wybrała Ewa Gnus. Artystka również widzi abs-
trakcję w powiększeniach rzeczywistości, udało jej się nawet pokazać iluzję natu-
ralistyczną. Tytuł: Hisce compactus LARYNX (krtań) Adam lat 68, Prosektorium 2018 
wskazuje dokładnie na obszar badań, który zainteresował artystkę.

Waldemar Grzelak przedstawia wykreowane przez siebie iluzje, dość pe-
symistyczne wizje przyszłości. Rok 0000 to fantazja na temat końca świetności 
pewnego industrialnego miejsca w Jeleniej Górze, a może jest to wizja końca 
świata w ogóle. W fotografii artysty widzimy być może iluzję przyszłości — efekt 
działania czasu, totalną destrukcję, która w końcu zamienia się w nicość. Walde-
mar Grzelak kreuje krajobraz ciszy po katastrofie i zadaje pytanie o egzystencję 
świata, o bliższą i daleką przyszłość planety.

Pełne zagadkowości zarysy sennych widziadeł, które są przecież tylko prze-
kształceniem fotografii rzeczywistości, pokazał Stanisław Michalski. Autor za-
stosował w kreacji tego obrazu możliwości obróbki cyfrowej — zasadę symetrii, 
lustrzanych odbić i repetycji. Efektem jest niemal abstrakcyjna iluzja rzeczywisto-
ści. Poprzez cyfrowe możliwości fotografia zyskała nowe, nieznane jej przedtem 
obszary kreacji, tworzenia światów iluzyjnych, sztucznych, wizji surrealnych, ale 
także relacji ze świata realnego, nieznacznie tylko poddanych metamorfozie.

Z realności poprzez sztukę do świata nauki, iluzji, geometrii prowadzi nas 
Tomasz Fronckiewicz. Realistyczne portrety odwzorowuje matematycznie, two-
rząc rodzaj geometrycznego zapisu, makiety człowieka — idealne odwzorowanie 
rzeczywistości w świecie iluzji. Autor przekracza granice indywidualności i wkra-
cza na drogę eksperymentu, próby stworzenia w sztuce wzoru, w poszukiwaniu 
wzoru genotypu swojej najbliższej rodziny. Być może zastanawia się, czy taki 
wzorzec istnieje, czy można do niego dotrzeć poprzez sztukę, czy bliższa praw-
dy jest droga poznania przez sztukę czy naukę, a może każdy sposób poznania 
prowadzi do prawdy.

Real illusions of the former life of Chernobyl before the explosion of the nu-
clear power plant are presented by Grzegorz Sawa-Boryslawski. By assembling 
visual layers the artist reveals photographic films with memories, permeating im-
ages seemingly from before and after the explosion.

In the photograph “Cave on Špičák”, Waldemar Zielinski found his interpreta-
tion of the topic in natural forms only. His photograph evokes surreal dreamlike 
visions and yet it is merely a captured image of forms found in nature.

Through his “Essences” photographs Krzysztof Kuczynski shows the structure 
of various types of matter. The perfection of the imagery helps to create an illusion 
of existing matter but also an illusion of created art.

An illustration of two completely contradictory ways of perceiving reality in 
art was shown by Czesław Chwiszczuk and Zdzislaw Dados. Interestingly, their 
completely different ideas are illustrated by visually similar, almost abstract images. 
Czeslaw Chwiszczuk and Zenon Harasym begin by capturing images traditionally 
but this is only the starting point. Fascinated by the world of science, new tech-
nologies, and virtual worlds the artists compose completely new spaces in the 
photographs. The magic of art allows it to create new realities, sometimes ones 
that pretend to be something else than what we think they are. Such illusions 
are presented to us by Czeslaw Chwiszczuk and Zenon Harasym. However, one 
of the most “abstract” images by Zdzislaw Dados in the exhibition is a realistically 
captured photograph of the surface of a stone. The abstractness of this image is 
an illusion because it is a pure documentary. The author was interested precisely 
in this contradiction. 

Ewa Gnus chose a similar path. The artist also finds abstraction in enlarged 
reality and she even managed to create a naturalistic illusion. The title: “Hisce Com-
pactus LARYNX (Throat) Adam Aged 68, Autopsy Room, 2018” accurately describes 
the area of research that the artist is interested in.

Waldemar Grzelak presents illusions of his own making, which depict quite 
pessimistic visions of the future. “Year 0000” is a vision of the end of the greatness 
of a certain industrial place in Jelenia Gora, or maybe it is a vision of the end of 
the world in general. In the artist’s photographs, we might see an illusion of the 
future — the impact of time, utter destruction, which eventually turns into noth-
ingness. Waldemar Grzelak creates a landscape of silence after a catastrophe and 
asks questions about the existence of the world, about the near and distant future 
of the planet.

Mysterious outlines of sleepy apparitions, which are only transformations of 
photographs of reality, were shown by Stanislaw Michalski. In creating this image 
the artist took advantage of the possibilities of digital processing — the principle 
of symmetry, mirror images, and repetition. The result is an almost abstract illu-
sion of reality. Digital technology has allowed photography to expand into new, 
previously unknown areas and methods of creating illusory and artificial worlds, 
surreal visions, but also stories from the real world that are only slightly subjected 
to metamorphosis.

Tomasz Fronckiewicz takes us from reality through art to the world of sci-
ence, illusion, and geometry. He reconstructs realistic portraits mathematically 
thus creating a kind of geometric notation, a mock-up of a human being — the 
ideal representation of reality in the world of illusion. The author transcends the 
boundaries of individuality and enters the world of experimentation, attempting 
to create a pattern in art in the search of the genotype pattern of his immedi-

ate family. Perhaps he wonders if such a pattern exists, whether it can be found 
through art, whether the method of learning that is closer to the truth is through 
art or science, or maybe every method of learning leads to truth.

Maciej Stawinski has chosen the process of capturing reflections of the real 
world in water and of streaks of starlight in the sky. The captured stars have the 
form of regular lines and concentric circles. After being transposed into a pho-
tographic image, the apparent chaos of the universe turns out to be excellent, 
mathematically structured matter. 

Patrycja Basinska continues her previous series entitled “Blank Maps with 
Instructions (Wotton End) 2019”, which indicates that a map is an illusion of a cer-
tain space, with its legend, codes, and symbols. The ability to read them becomes 
an art of navigating through the world of illusion.

The exhibition “Realism of Illusions” would not be complete without the motif 
of the mirror, reflections, and illusions produced by deceptively similar reflections 
of reality in mirrors or glass of shop windows, as in the work by Roman Hlawacz. 
In the set “Florence” and “Matera” he shows the source of errors — glass which 
functions as the border between two worlds — the world of everyday life and its 
mirror image. The worlds behind and in front of the glass mingle, creating an illu-
sion of reality in which both worlds border each other but seem to originate from 
different dimensions. 

Przemek Piwowar captures mirror reflections in the water. His “Venice” shows 
reflections of light on the water, a blur, but also a shine, an unusual light and a trem-
bling surface of the image. Reflections in water are only reflections but they could 
not exist without true reality. Therefore, there is no illusion without reality.

Katarzyna Laskus captures the view of a city which emerges as if from a dream, 
unreal, unsaid, blurred, but the title suggests something very down-to-earth — this 
city is a place of residence. Realism is mixed with idealism, illusion, and poetry of the 
imagery. 

Illusions of unreal spaces are presented by Wojciech Miatkowski. He juxta-
poses images that are from different realities, but by combining unexpected per-
spectives, he produces surreal effects. He creates illusions of unusual spaces that 
evoke feelings of anxiety, wonderment, and even disequilibrium.

Although through a different means of expression, i.e. paper negatives, a simi-
lar effect was produced by Paweł Sokolowski. His spaces originate in an earthly 
reality but the softness of the image, the long exposure, and the distortions and 
blurriness of vision warp the proper perception of this space and produce an illu-
sion of unreality. By consciously taking advantage of the possibilities offered by this 
technique he managed to capture the essence of extraordinariness in the landscape.

Everything that can be perceived sensually happens through light. The visible 
world is revealed to us through light and photography also exists because of this 
substance.

The illusion of a material structure of light in a temple was captured by Jerzy 
Wojtowicz. It is a “Glow” which, in the form of a ray of light, flows through a win-
dow of a holy place and is directed at the altar. In Jerzy Wojtowicz’s photograph, 
this light is extraordinary, divine.

Maciej Stobierski also presents the role of light as the main creator of matter 
in photography. By isolating illuminated fragments from the darkness in his highly 
contrasting photographs of rock fragments he adds new meanings to images. The 
rocks seem to be suspended in space, thus creating cosmogonic illusions. 
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poddać się złudzeniu, że są to klisze z czasu, który przeminął, a autor adaptuje 
je dla swojej realizacji. Współczesność miesza się z przeszłością, przeszłość wkra-
cza do czasów współczesnych jako klisze z przeszłości. 

Iluzję przestrzeni na pozór rzeczywistej, wykreowanej przez sztukę, pokazał 
Alek Figura w Grze w klasy. Jego fotografia jest grą z widzem, z postrzeganiem 
surrealnej rzeczywistości, ideą ściany, malarstwa ściennego, zmian ciężaru ma-
terii: tynk ściany staje się delikatną tkaniną, którą można jak kurtynę odsłonić 
i pokazać, że dalej jest mur. W rzeczywistości to fotografia realności, która jest 
malarską iluzją.

Józef Ligęza fotografuje sceny uliczne, ale przeobraża je. W fotografii Nauka 
jazdy steruje kontrastem, osiągając efekty nierealne, bliższe sztuce już — grafi-
ce. Realność staje się sztuczna, a sztuczność przynależy już do świata sztuki, czyli 
iluzji.

Fotografie pozostałości dawnych iluzji w postaci rekwizytów teatralnych 
prezentuje Tomasz Mielech. Teatralne scenografie zagrały już swoje role, pozo-
stawione w przestrzeniach mieszkalnego domu — siedziby teatru w Michałowi-
cach, tworzą nowe relacje i odgrywają nowe role. 

Bardzo ciekawą formułę teatralnej iluzji stworzyła Agnieszka Antosiewicz-
Mas. W pracach: Psychoza nierozpoznana, Swoją podobiznę przesyła Danusia, Tak 
pracuję, Weź braciszka na kolanka kreuje wizje przedstawienia teatralnego, forma 
jej obrazów jest również jakby rodem z teatru — fotograficzne kolaże, monta-
że gotowych fragmentów fotografii tworzą kulisy teatralne, które wprowadzają 
widza w ten jej świat.

Geometryczna strona zapisu rzeczywistości interesuje Wojciecha Potockie-
go. Uwagę zwracają mocno kontrastowe, pozbawione szczegółów, cieni, półto-
nów, realizacje fasad budynku z geometrycznymi podziałami, które zdradzają 
myślenie architekta rejestrującego rzeczywistość za pomocą siatki linii geome-
trycznych. Można za ich pomocą postrzegać każdy kształt świata. Realizacja tego 
twórcy również wydaje się przejściem od realizmu w stronę sztuczności sztuki.

Zupełnie z innej strony przedstawia nam problematykę realizmu iluzji Kata-
rzyna Karczmarz. Artystkę w fotografii interesują ludzie. Jako psycholog potrafi 
odczytać z ludzkiej twarzy więcej niż przeciętny odbiorca. Jej fotografie poka-
zują iluzję naszych interpretacji w związku z percepcją ludzkiej mimiki. Zastana-
wiający jest problem relatywizmu portretów — każdy portretowany jest kim in-
nym w obiektywie innego fotografa. Ludzka twarz nie jest maską, jest zespołem 
zmieniających się w każdej chwili emocji. Portret jest więc iluzją danego czasu, 
miejsca, spotkania…

Humanistyczna fotografia interesuje także Rafała K. Warzechę. Tym razem 
podjął temat różnego rodzaju iluzji, którym z upodobaniem poddaje się ludz-
kość. Iluzja piękna i atrakcyjności świata iluzji po narkotykach niestety jest tylko 
iluzją. Także w fotografiach Rafała Michalaka widać ślad zainteresowania życiem 
człowieka, iluzjami, którym się poddaje. Z powodu kruchości życia i przemijania 
jest to również tylko iluzja, złudzenie.

Niekiedy do obiektywnej na pozór rejestracji wkradają się dodatkowe ele-
menty: klisze pamięci, nakładane na siebie obrazy, które współistnieją ze sobą 
i tworzą rzeczywistość nową, inscenizowaną. 

Problematyką relacji postrzegania przeciwieństw zajął się w pracy Bałdowice 
Grzegorz J. Kosmala. Jego światła i cienie współistnieją jako dwie niedookreślo-
ne struktury, które mogą przybierać kształty nie do końca tożsame dla każdego 

Tak jest w przypadku wizji, którą wykreował Andrzej Dudek-Dürer w swojej 
fotograficznej instalacji. Jego przedstawienie wpisuje się w tradycję autoportretu 
artysty, ale u tego twórcy także jako wcielenia postaci z przeszłości. Autor uka-
zuje swój całopostaciowy, realistyczny autoportret na neutralnym tle, poddaje 
następnie obraz mechanicznym zagnieceniom, jakby uszkodzeniom w machinie 
czasu, w trzeciej odsłonie artysta znika, pojawia się za to tajemnicza powierzchnia 
z ciemnym otworem, jak wejście do tunelu kolejnych wcieleń. To zaskakujący 
przeskok w sztuce Andrzeja Dudka-Dürera, a jednocześnie konsekwentny ciąg 
dalszy jego rozważań autotematycznych w sztuce, którą tworzył. Realizm na-
szych iluzji o życiu po śmierci został tu jakby urzeczywistniony — artysta tworzy 
piękną iluzję idei wiecznej przemiany — skok w inny wymiar czasu i przestrzeni.

Dorota Sitnik wizualizuje interpretację autotematyczną, również rozwijaną 
konsekwentnie od lat. Tym razem wciela się w postać Kapłanki Czasu, która od-
mierza światło, promień świetlny i czas. Czujemy bardziej, niż widzimy, że to nie 
jest światło, artystka stworzyła doskonałą iluzję materii nieznanego rodzaju. Tytuł 
Miareczkowanie czasu wskazuje na naukowy charakter pracy Kapłanki.

Iluzję malarstwa stworzył w swoich pracach Anatol Gruner. Pornografie to 
cykl najbardziej malarski, iluzja malowidła ściennego, odkrytych fragmentów jak-
by tysiącletnich obrazów.

Klimat artystycznego kolażu, które od lat realizuje Wacław Ropiecki, podjął 
na nowo w swoim zestawie fotografii. 

Od lat ideę fotograficznego malarstwa kontynuuje Daria Ilow. Tym razem 
również w obrazie Half to half (Plymouth) komponuje barwne światy abstrak-
cyjnych znaków, nowoczesnych ideogramów, w których porusza problematykę 
połówek, rozwiązań większej, mniejszej połowy, do połowy pustych czy pełnych 
albo poszukiwań drugiej połowy itd.

Piotr Kucia tytułami swoich prac nawiązuje do surrealistycznych poszukiwań 
René Magritte`a, w których obraz nie jest oznacza przedmiotu, a jedynie jego 
przedstawienie. Piotr Kucia idzie jeszcze dalej, jego To nie jest drzewo czy To nie 
jest powódź wyobrażają określone zjawiska o miękko zarysowanych granicach 
przestrzeni. 

Krzysztof Niewiadomski fotografuje instalacje, które odgrywają rolę pejza-
żu, albo fotografuje pejzaż, którego wyrazistość zakłóca nieprzejrzysty filtr, szyba… 
Pokazuje, że iluzję pejzażu można stworzyć ze wszystkiego.

Fotografia Anety Więcek-Zabłotnej pokazuje świat sztuki wobec zwyczaj-
nej rzeczywistości. Rzeźby ustawione na podwórku blokowiska pochodzą jakby 
z innego świata, tworzą iluzję innej przestrzeni.

Do malarstwa nawiązuje Mariusz Hertmann w fotografii Muza, źródło i petenci. 
Akt w centrum fotografii upozowany został jak w obrazie Źródło Jean-Auguste-Do-
minique`a Ingresa. Muza pochodzi ze świata sztuki, mężczyźni próbujący przecią-
gnąć muzę na swoją stronę pochodzą z innej rzeczywistości — z codzienności. 
Iluzja sztuki wykreowana została tu z realności.

Iluzję różnych rzeczywistości mediów tworzy Paweł Janczaruk. Portretuje 
Lolitę — jako postać literacką, jako obraz, ilustrację, fotografię tego, co istnieje 
w świecie sztuki, fikcji. Jesteśmy poddani iluzji, nie wiemy do końca, co stanowiło 
medium artysty.

Bardzo ciekawą interpretację relatywizmu postrzegania pokazał na wysta-
wie Krzysztof Saj. Fragmenty małoobrazkowych klisz, które są tematem jego 
pracy Wenecka czasoprzestrzeń, stanowią iluzję minionego czasu. Trudno nie 

The exhibition features several sets, whose authors try to relate the topic to their 
previous work and find it in the issues that they have been exploring for a long 
time. 

This is the case of visions created by Andrzej Dudek-Dürer in his photographic 
installation. His imagery fits in with the tradition of an artist’s self-portrait, but, in 
this case, also with the embodiment of a person from the past. The artist shows 
a full-sized, realistic self-portrait on a neutral background, and then subjects the 
image to mechanical creases, as if it was damaged in a time machine, whereas in 
the third act, the Artist disappears, and instead, a mysterious surface appears with 
a dark hole, resembling an entrance to a tunnel of subsequent incarnations. This 
is a surprising shift in Andrzej Dudek-Dürer’s art but, at the same time, a consist-
ent continuation of his recursive considerations in the art he has created. Here, 
the realism of our illusions of life after death is actualized — the artist produces 
a beautiful illusion of the idea of eternal transformation — a leap into a different 
dimension of time and space. 

Dorota Sitnik visualizes a recursive interpretation, which she has also been con-
sistently developing for years. This time she takes the role of a Priestess of Time, who 
measures light, the ray of light and time. We feel rather than see that it is not light, 
and the artist has created a perfect illusion of an unknown kind of matter. The title 
“Titration of Time” indicates the scientific nature of the work of the Priestess.

The illusion of painting was created by Anatol Gruner in his works. “Pornogra-
phies” is the most painting-like series, an illusion of a mural painting composed of 
uncovered fragments of what seem to be thousand-year-old paintings.

The theme of artistic collage, which Waclaw Ropiecki has been creating for 
many years, was again explored in his set of photographs. 

Daria Ilow has pursued the idea of photographic painting for years. This time, 
in the image entitled “Half to Half (Plymouth)” she also creates colorful worlds of 
abstract symbols, modern ideograms, in which she explores the theme of halves, 
solutions related to the larger, smaller half, half empty or full, or the search for the 
other half, etc.

In the titles of his works, Piotr Kucia refers to the surrealist explorations of 
René Magritte, in which the image is not the object but only its representation. 
Piotr Kucia goes even further, his “This Is Not a Tree” or “This Is Not a Flood” visualize 
defined phenomen a with softly defined boundaries of space. 

Krzysztof Niewiadomski photographs installations that function as a landscape 
or photographs a landscape whose clarity is clouded by an opaque filter, a pane of 
glass… He shows that the illusion of a landscape can be created out of anything.

The photograph by Aneta Wiecek-Zablotna shows the world of art in com-
parison to ordinary reality. Sculptures standing in the backyard of an apartment 
building seem to be from a different world and create an illusion of a different space.

Mariusz Hertmann makes references to painting in the photograph “Muse, 
Source and Petitioners”. The pose of the nude in the center of the photograph is 
the same as in the painting “Source” by Jean-Auguste-Dominique Ingres. The muse 
is from the world of art, the men trying to win the Muse over are from a different 
reality — from everyday life. Here, the illusion of art was created from reality.

An illusion of different realities of artistic media is created by Pawel Janczaruk. 
He portrays Lolita as a literary character, as a painting, an illustration, a photograph 
of what exists in the world of art, fiction. We are subject to an illusion, we can’t tell 
for sure what medium the artist used.

In the exhibition, Krzysztof Saj showed a very interesting interpretation of the 
relativism of perception. Fragments of 35 mm films, which are the subject of his 
work entitled “Venetian Space-Time”, create an illusion of the past. It is difficult not 
to yield to the illusion that these films are from the past, and the artist has adapted 
them to his work. Modernity mingles with the past, the past enters modern times 
in the form of films from the past. 

An illusion of space that is seemingly real, created by art, was shown by Alek 
Figura in “A Game of Hopscotch.” His photograph is a game with the viewer, a game 
of perception of a surreal reality, the idea of a wall, mural, changes in the weight of 
matter: the plaster on a wall becomes a delicate fabric that can be unveiled like 
a curtain to show there is a wall underneath. But it is a photograph of reality which 
is a realistic illusion.

Jozef Ligeza photographs street scenes but transforms them. In the photo-
graph “Driving School” he manipulates the contrast to achieve unreal effects, closer 
to art — graphics. Reality becomes artificial and artificiality already belongs to the 
world of art, i.e. illusion.

Photographs of the remnants of former illusions in the form of theater props 
are presented by Tomasz Mielech. Elements of theatrical scenography have al-
ready played their part, left in the spaces of a residential home — the theater build-
ing in Michalowice, they form new relationships and take on new roles. 

Agnieszka Antosiewicz-Mas created a very interesting formula for theatri-
cal illusion. In her works: “Undiagnosed Psychosis”, “Danusia Sends Her Portrait”, 
“This is How I Work”, “Let My Brother on Your Laps”, she creates visions of a theatri-
cal performance, the form of her images also seems to originate in the theater 
— photographic collages, montages of complete fragments of photographs 
create theatre backstage that introduces the viewer to this world.

The geometric aspect of capturing reality is what interests Wojciech Potocki. 
What stands out are high contrast implementations of building facades with 
geometrical divisions, without details in shadows or half-tones, which reveal the 
thought process of an architect who captures reality using a grid of geometrical 
lines. They can be used to perceive any shape of the world. The work of this artist 
also seems to be a transition from realism to the artificiality of art.

A completely different approach to the problems of realism of illusions is 
presented by Katarzyna Karczmarz. In her photograph, the artist is interested 
in people. As a psychologist, she can read the human face better than the aver-
age viewer. Her photographs show the illusion of our interpretations regarding 
the perception of human facial expressions. What is interesting is the problem of 
relativism of portraits — every portrait is someone else in another photographer’s 
lens. The human face is not a mask, but a system of constantly changing emotions. 
A portrait is thus an illusion of a given time, place, meeting…

Humanistic photography also interests Rafal Warzecha. This time he explored 
the theme of various kinds of illusions to which humanity gladly yields. The illusion 
of beauty and allure of the world of illusion on drugs is unfortunately just an illu-
sion. In Rafal Michalak’s photographs, we also see an interest in the human life, in 
the illusions to which people yield and, because of the fragility of life and passage 
of time, this is also only an illusion, a mirage.

Sometimes, additional elements sneak into the seemingly objectively cap-
tured image: photographic films with memories, superimposed images that coex-
ist and create a new, staged reality. 
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widza. W jednym obrazie odnajdujemy wizje pozytywu i negatywu, których jed-
ność została rozdzielona. Jasność i mrok nadają widzialność materii i formie, ale 
każdy może w nich zobaczyć materię innego rodzaju. Źródła światła na tych fo-
tografiach prowadzą niekiedy gdzieś dalej… Wyczuwalny jest klimat niepokoju, 
pytanie o tajemnicę życia i tego, co poza nim. 

Siła fotografii polega nie tylko na umiejętności zapisu ulotnego stanu po-
strzegania świata, ale także na możliwości wielu wyborów zapisu zjawisk czasu, 
istnienia i przemijania, łączenia ich ze sobą w nadrealistyczne wizje w obrębie 
jednego obrazu. 

Piotr Maciej Nowak zaprezentował kilka wersji autoportretu, którego wize-
runek istnieje w kilku wersjach cięć obrazu. Wycięcia różnych fragmentów twarzy 
portretowanej, zamiany ich miejscami. Osiągnął efekt nierealności: na pozór te 
same portrety stają się jakby kilkoma aspektami osobowości, których istnienie 
udaje się niekiedy zarejestrować.

Nastrój tajemnicy, iluzji zawieszenia w przestrzeni udało się wywołać Ewie 
Martyniszyn. Poprzez prosty zabieg fotografii z góry wykreowała rzeczywistość 
iluzji, fragmentu surrealnej przestrzeni fotograficznego studia, którego modelka 
potrafi chodzić po ścianach i radzić sobie z przestrzenią.

Wizję surrealnego świata, rodzaj fotograficznego konstruktywizmu, stworze-
nia efektu obrazu w obrazie stworzył Mariusz Raźniewski. Poprzez umiejętne ze-
stawienia kilku fotograficznych obrazów osiągnął wrażenie obrazów pozornych, 
które nakładając się na siebie, stają się konstrukcjami nowych rzeczywistości, któ-
rych istnienie jest faktycznie przekonujące. 

Marek Maruszak tworzy obrazy niepokojących wnętrz i realności, kon-
struując je z fragmentów istniejącej rzeczywistości (Dekonstrukcja konstrukcji 
i Kolizja iluzji). Artysta, jak się wydaje, posiada wyczulony na surrealistyczną aurę 
miejsc zmysł, dzięki czemu jego cienie nałożone na tajemnicze zwoje kreują wi-
zje tajemnicze i niesamowite.

Wystawa Realizm iluzji pokazuje różnorodność postaw i zagadnień formal-
nych, z których wszystkie służą do próby opisania świata za pomocą fotografii. 
Wielka rozmaitość stanowisk i światopoglądów wynika oczywiście ze spotkania 
ukształtowanych osobowości artystycznych, które wyznają pewne fotograficz-
ne zasady i pozostają im wierne. Każdy z twórców biorących udział w wystawie 
Realizm iluzji podaje własną interpretację tej idei. Świat można opisać na tyle 
sposobów, ile można wyróżnić prób jego opisania. Dlatego mimo wielkiej róż-
norodności zebranych prac jasne jest jedno: każdy artysta porusza inną kwestię 
problematyki realizmu iluzji w fotografii. Każde rozwiązanie jest słuszne i niepo-
wtarzalne, ponieważ w sztuce prawdą jest wszystko, co wypływa z rzeczywistych 
rozważań artysty. Iluzja zmienia świat, wpływa na każdego z nas, ubarwia życie, 
fascynuje artystów.

 The problem of capturing the perception of opposites was addressed by 
Grzegorz Kosmala in his work “Baldowice”. His lights and shadows coexist as two 
unclear structures that can take different shapes for each viewer. In one image 
we see visions of the positive and the negative, which have been separated from 
their unity. Brightness and darkness make matter and form visible, but everyone 
can see them as different kinds of matter. Sometimes the sources of light in these 
photographs lead somewhere further… An air of anxiety is palpable, questions 
about the mystery of life and what is beyond. 

The power of photography lies not only in the ability to capture the fleeting 
state of perception of the world, but also in the possibility to choose how to record 
the phenomena of time, existence and transience, and combine them into sur-
realistic visions in a single image. 

Piotr Maciej Nowak presented several versions of a self-portrait, which ap-
pears in several versions of image cut-outs. Various fragments of the portrayed face 
are cut out, their places swapped. He produced an effect of unreality: the identical 
portraits become what seem to be several aspects of personality, whose existence 
can sometimes be captured.

Ewa Martyniszyn managed to evoke an air of mystery, an illusion of suspen-
sion in space. By using a simple technique of overhead photography, she created 
the reality of an illusion, of a fragment of the surreal space in a photo studio, where 
a model can walk on walls and manipulate space.

Mariusz Razniewski created the vision of a surreal world, a kind of photo-
graphic constructivism, creating the effect of an image within an image. Through 
the skillful juxtaposition of several photographs, he produced the effect of virtual 
images which overlap to become structures of new realities, whose existence is 
plausible. 

Marek Maruszak creates images of disturbing interiors and realities, building 
them from fragments of the existing reality (“Deconstruction of Structures” and 
“Collision of Illusions”). The artist seems sensitive to the surrealist aura of places, 
which is why the shadows he adds to mysterious scrolls evoke mysterious and 
extraordinary visions.

The “Realism of Illusions” exhibition presents a variety of attitudes and formal 
issues, which all attempt to describe the world through photography. Of course, 
the great variety of opinions and worldviews is connected with the encounter 
with mature artistic personalities who faithfully adhere to certain photographic 
principles. Each artist in the “Realism of Illusions” exhibition offers his or her inter-
pretation of this concept. The world can be described in as many ways as there 
are attempts to describe it. Therefore, despite the great variety of selected works, 
one thing is clear: each artist addresses a different issue related to the realism of 
illusions in photography. Each solution is right and unique because, in art, truth is 
everything that emerges from the artist’s real considerations. Illusion changes the 
world, affects every one of us, invigorates life, and fascinates artists. 

ISBN 978-83-950734-2-7
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PSyCHoZA NIERoZPoZNANA, Z CyKLu TŁo PAMIĘCI / kolaż, technika mieszana / 50 x 50 cm / Wrocław 2019

SWoJą PoDoBIZNĘ PRZESyŁA DANuSIA, Z CyKLu TŁo PAMIĘCI / kolaż, technika mieszana / 50 x 50 cm / Wrocław 2019
TAK PRACuJĘ, Z CyKLu TŁo PAMIĘCI / kolaż, technika mieszana / 50 x 50 cm / Wrocław 2019 

WEź BRACISZKA NA KoLANKA, Z CyKLu TŁo PAMIĘCI / kolaż, technika mieszana / 50 x 50 cm / Wrocław 2019

Urodziła się w 1979 roku we Wrocławiu. Absolwentka Wydziału Nauk Przyrodni-
czych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Międzynarodowego Forum Fotografii 
KWADRAT we Wrocławiu (2012). Obecnie słuchaczka Autorskiego Laboratorium 
Fotografii Piotra Komorowskiego. Uczestniczka wystaw zbiorowych i indywidu-
alnych. W swoich działaniach preferuje fotografię inscenizowaną. Jej dotychcza-
sowe poszukiwania skupiają się na cielesności, przemijaniu i pojęciu pamięci. Au-
toportret, będący próbą sformułowania szeregu uniwersalnych znaczeń, zajmuje 
szczególne miejsce w jej twórczości. Mieszka i pracuje we Wrocławiu.

Born in 1979 in Wroclaw. She is a graduate of the Faculty of Biological Sciences at 
the University of Wroclaw, as well as International Photography Forum KWADRAT 
in Wroclaw (2012). She is currently a student at the Piotr Komorowski’s Authorial 
Photography Laboratory. She has participated in collective and individual exhibi-
tions. Her main focus is on staged photography. To date, her artistic explorations 
focus on corporeality, transience and understanding memory. The self-portrait, 
which is an attempt to formulate a number of universal meanings, has a special 
place in her art. She lives and works in Wroclaw.
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14 Z SERII BLANK MAPS WITH INSTRuCTIoNS (WoTToN END) 2019 / technika własna, edycja limitowana 1/1 / 80 x 120 cm / Anglia, Cotswolds 2014

Rocznik 1979. Absolwentka Wyższego Studium Fotografii AFA we Wrocławiu; 
praca dyplomowa Ogród Botaniczny pod kierunkiem Piotra Komorowskiego 
(2002). Studia magisterskie ukończyła na Wydziale Sztuk Współczesnych Cen-
tral Saint Martins w Londynie; praca dyplomowa Nothing Special i New Visibili-
ties pod kierunkiem Christophera Kul-Wanta i Douglasa Allsopa (2010). Zajmuje 
się fotografią kreacyjną. Swoje prace prezentowała na wystawach zbiorowych i in-
dywidualnych w Polsce, Czechach, Niemczech i Wielkiej Brytanii. 

Born in 1979 in Wroclaw. She is a graduate of Photography College AFA in Wroclaw; 
her final project entitled Ogród Botaniczny (Botanical Garden) was supervised by 
Piotr Komorowski in 2002. She received her master’s degree at the MA Contempo-
rary Photography at the Central Saint Martins in London; her final projects Nothing 
Special and New Visibilities were supervised by Christopher Kul-Want and Doug-
las Allsop in 2010. Her main interest is creational photography. She presented her 
works at various collective and individual exhibitions in Poland, Czech Republic, 
Germany and Great Britain.
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oSTATNIE TCHNIENIE / technika cyfrowa + scyntygrafia / 100 x 70 cm / Wrocław 2019 

JEźDZIEC APoKALIPSy / technika cyfrowa + scyntygrafia / 100 x 70 cm / Wrocław 2019

Twórczo wypowiada się w fotografii, rysunku, grafice cyfrowej, filmie oraz instala-
cjach multimedialnych. Współzałożyciel grupy fotograficznej Format (1972–1978). 
Dyplom w 1983 roku na Wydziale Operatorskim Państwowej Wyższej Szkoły Filmo-
wej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. Od 1984 roku członek Związku Polskich Arty-
stów Fotografików oraz Stowarzyszenia Filmowców Polskich. W latach 1984–1992 
pracował jako operator obrazu w Studio Filmowym im. K. Irzykowskiego w Warsza-
wie oraz WFF we Wrocławiu. Od 1984 roku wykłada w ASP im. Eugeniusza Gep-
perta we Wrocławiu, gdzie obecnie jest profesorem w Katedrze Sztuki Mediów.

Chwiszczuk is active artistically in the fields of photography, film and multimedia 
installations. He is a co-founder of the photographic group Format (1972–1978). 
In 1983 he graduated from the Faculty of Photography at the Film School in Lodz. 
Since 1984, Chwiszczuk has been a member of the Association of Polish Art Pho-
tographers (ZPAF) and the Polish Filmmakers Association. From 1984 to 1992, he 
worked as a camera operator at the K. Irzykowski  Film Studio in Warsaw and the 
WFF in Wroclaw. Since 1984, he has worked as a professor at the Faculty of Media 
Art at the Eugeniusz Geppert Academy of Fine Arts in Wroclaw.
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Fotografią zajmuje się od ponad pięćdziesięciu lat. Młodość spędził w Lublinie, 
gdzie w latach 60. XX wieku działał w Fotoklubie ZAMEK. Członkiem ZPAF jest 
od 1979 roku. W latach 80. w Stanach Zjednoczonych zajmował się fotografią 
reklamową. Od 1987 roku mieszka we Wrocławiu. W kręgu jego zainteresowań 
twórczych jest pejzaż i natura. Uczestniczył w około 300 wystawach w kraju i za gra-
nicą. Jest autorem 35 wystaw indywidualnych. Jego prace znajdują się w zbiorach 
prywatnych oraz w Muzeum Narodowym we Wrocławiu. 

Zdzisław Dados has been involved in photography for over 50 years. He spent his 
youth in Lublin, where he was an active member of the Fotoklub ZAMEK (“Castle” 
Photo Club) in the 1960s. The artist became a member of ZPAF in 1979. In the 
1980s, Dados worked in the field of advertising photography in the USA. The art-
ist has lived in Wroclaw since 1987. His artistic interest concerns landscapes and na-
ture. His works have been displayed at about 300 exhibitions in Poland and abroad. 
He is also an author of 35 individual exhibitions. His works can be found in private 
collections, as well as in the National Museum in Wroclaw.
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ANDRZEJ DuDEK-DüRER żyWA RZEźBA, PERFoRMANCE METAFIZyCZNy, Po WENECJI W 50. RoCZNICĘ… 1969–2019? 
/ technika mieszana, fotografia, inkografia, rysunek, płótno / 50 x 60 cm / Wrocław, Wenecja, NYC, Seul, Berlin, Bonn 1969–2019 

AuToZGNIECENIE, ANDRZEJ DuDEK-DüRER żyWA RZEźBA, PERFoRMANCE METAFIZyCZNy, Po WENECJI W 50. RoCZNICĘ… 1969–2019? 
/ technika mieszana, fotografia, gniecenie, inkografia, rysunek, papier, płótno / 50 x 60 cm / Wrocław, Wenecja, NYC, Seul, Berlin, Bonn 1969–2019 

CZARNA DZIuRA DE-MATERIALIZACJI, SZTuKA PoPIoŁu Z żyWEJ RZEźBy, INSTALACJA METAMATERIALFIZyCZNA 1471–2019? 
/ technika mieszana, fotografia, gniecenie, popiół ze spalonych fotografii, rysunek / 50 x 60 cm / Wrocław, Wenecja, NYC, Seul, Berlin, Bonn 1969–2019

Andrzej Dudek-Dürer jest jedną z najbardziej oryginalnych, konsekwentnych 
i rozpoznawalnych osobowości współczesnej polskiej sztuki. Performer, foto-
graf, grafik, kompozytor i muzyk, […] w ciągłym procesie kreacji i dokumentacji 
własnego wizerunku oraz rozwoju własnej świadomości. […] W 2019 roku minę-
ła 50. rocznica realizacji performance Sztuka Butów — Sztuka Spodni — Sztuka 
A. Dudka-Dürera, Żywa Rzeźba. Swoją twórczość prezentował i prowadził wykłady 
m.in. w The Art Institute w Chicago; Academy of Art College w San Francisco; Con-
servatorio Nacional de Música w Mexico City; School of Art Otago Polytechnic 
w Dunedin — Nowa Zelandia; The City Art Institute w Sydney; University of 
California, Berkeley; ASP w Gdańsku; Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie. 
Stypendysta Ministerstwa Kultury w 2002, Stypendysta Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego w 2011 roku. […] Nagrody: Marszałka Województwa 
Dolnośląskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury, 2014, Ministra Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego za nieocenione zasługi dla Kultury Polskiej, 2014 
[…]. Dokumentacje i prace w wielu zbiorach prywatnych i publicznych (m.in. 
Muzeum Narodowe w Warszawie, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Muzeum 
Miejskie we Wrocławiu, Muzeum Sztuki w Łodzi, Zachęta Dolnośląska we Wrocła-
wiu, Stedelijk Museum w Amsterdamie, Museum of Modern Art w Nowym Yorku, 
Tate Gallery w Londynie, City Art Institute Library w Sydney, The School of the Art 
Institute of Chicago). 

www.a.dudek.durer.artwroc.com

Opracowanie noty: Krzysztof Dobrowolski, Centrum Sztuki WRO (fragment)

Andrzej Dudek-Dürer is one of the most original, consistent and recognizable 
personality of the world of Polish contemporary art.  He is a performer, photogra-
pher, graphic design artist, composer and musician, […] in a constant process of 
creating and documenting his own image and developing his own conscious-
ness. […] 2019 marked the 50th anniversary of his performance art Art of Shoes 
— Art of Trousers — Art of Andrzej Dudek-Dürer, Living Sculpture. He presented his 
works and gave lectures in, among others, The Art Institute in Chicago; Academy 
of Art College in San Francisco, Conservatorio Nacional de Música in Mexico City; 
School of Art Otago Polytechnic in Dunedin, New Zealand; the City Art Institute 
in Sydney; University of California, Berkeley; Academy of Fine Arts in Gdansk; 
Ujazdowski Castle Centre for Contemporary Art in Warsaw. He received the Min-
istry of Culture scholarship in 2002, as well as the Ministry of Culture and National 
Heritage scholarship in 2011. […] The artist also received awards of the Minister 
of Culture and National Heritage for his outstanding contribution to the Polish 
culture, as well as an award of the Lower Silesia Province Marshal for his remark-
able achievements in the field of culture in 2014 […]. His works and documen-
taries are in numerous private and public collections (including the National Mu-
seum in Warsaw, the National Museum in Wroclaw, the City Museum in Wroclaw, 
Art Museum MS1 in Lodz, Zachęta Dolnośląska in Wroclaw, Stedelijk Museum in 
Amsterdam, Museum of Modern Art in New York, Tate Gallery in London, City Art 
Institute Library in Sydney, the School of the Art Institute in Chicago). 

www.a.dudek.durer.artwroc.com

Biographical note by: Krzysztof Dobrowolski, WRO Art Centre (excerpt)
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Urodzony w Opolu w 1950 roku. W ZPAF działa od 1987 roku. Pracował w Aka-
demii Sztuk Pięknych we Wrocławiu (1996–2016), w latach 1996–2014 był człon-
kiem zespołu redakcyjnego Pisma Artystycznego „Format”. Uczestniczył w neo-
awangardowym nurcie polskiej fotografii. W latach 1976–1981 współpracował 
z wrocławską Galerią F-M-A, był współzałożycielem i członkiem grupy twórczej 
Seminarium Foto-Medium-Art. W 1998 roku otrzymał stypendium Ministra Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego. Brał udział w kilkudziesięciu wystawach indywi-
dualnych i zbiorowych w kraju i za granicą. Jego prace znajdują się w zbiorach 
Muzeum Narodowego we Wrocławiu, Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich i ko-
lekcjach prywatnych. Ważniejsze wystawy: Struktury, Wrocławska Galeria Fotografii, 
Wrocław (1977); Biennale Sztuki Młodych, Sopot (1978); Czas, Galeria Kitano, Kobe, 
Japonia (1979); Biennale Sztuki Młodych 80, BWA, Łódź; Media i poznanie, Galeria Ai, 
Tokio, Japonia; Wyprawa do kresów fotografii, Instytut Polski, Sztokholm, Szwecja; 
Międzynarodowe Biennale Grafiki, Pałac Sztuki, Kraków (1980); Extended Photogra-
phy, Międzynarodowe Biennale Fotografii, Wiener Secession, Wiedeń, Austria (1981); 
Polska fotografia intermedialna, BWA, Poznań; Osobowości fotografii intermedialnej, 
Centrum Sztuki Współczesnej, Warszawa (1988); Konceptualizm. Medium fotogra-
ficzne, Muzeum Miasta Łodzi, Łódź (2010); Syros ATR (2011), Muzeum w Niebo-
rowie Oddział Muzeum Narodowego w Warszawie, Nieborów (2012); Prawda, 
Galeria FONS, Pardubice, Czechy (2013); Metafory Realności, DCF, Wrocław (2014); 
27 ART-EKO, BWA, Kielce (2014); World Photographic Cup, Rzym, Włochy (2015); 
Dualizm fotografii, DCF, Wrocław (2016); Globalizacja i indywidualność, wystawa 
jubileuszowa z okazji 70-lecia ZPAF, Muzeum Współczesne, Wrocław (2017); Pro 
Memoria, Galeria „Za Szafą”, Wrocław (2018); Dyskretna Tożsamość, Galeria Foto-
Gen, Wrocław (2018), Wobec Miejsca i Czasu VI, Stara Kopalnia, Wałbrzych (2018).

Born in Opole in 1950, member of the Association of Polish Art Photographers 
since 1987. Figura worked at the Academy of Art and Design in Wrocław (1996–
2016). In the years 1996–2014, he was a member of the editorial board of „Format” 
Art Magazine. He was part of the Polish neo-avant-garde photography movement. 
In the years 1976–1981, Figura cooperated with the F-M-A gallery in Wroclaw was 
a co-founder and member of the Foto-Medium-Art Seminar creative group. In 
1998, he received a scholarship from the Minister of Culture and National Heritage. 
Figura has participated in numerous individual and group exhibitions at home and 
abroad. His works are found in the collections of the National Museum in Wrocław, 
the Ossoliński National Institute and in private collections. Major exhibitions: Struc-
tures, Wrocław Gallery of Photography, Wrocław (1977); Young Art Biennale, Sopot 
(1978); Time, Kitano Gallery, Kobe, Japan (1979); Young Art Biennale 80, BWA, Łódź; 
Media and cognition, Ai Gallery, Tokyo, Japan; Expedition to the limits of photography, 
The Polish Institute, Stockholm, Sweden; International Biennale of Graphic Arts, 
Palace of Arts, Kraków (1980); Extended Photography, International Biennale of Pho-
tography, Wiener Secession, Vienna, Austria (1981); Polish Intermedia Photography, 
BWA, Poznań; Personalities of Intermedia Photography, Centre for Contemporary Art, 
Warsaw (1988); Conceptualism. Photographic Medium, Museum of the City of Łódź, 
Łódź (2010); Syros ATR (2011), Nieborów Museum — branch of the National Muse-
um in Warsaw, Nieborów (2012); The Truth, FONS Gallery, Pardubice, Czech Republic 
(2013); Metaphors of Reality, DCF, Wrocław (2014); 27 ART-EKO, BWA, Kielce (2014); 
World Photographic Cup, Rome, Italy (2015); Dualism of Photography, DCF, Wrocław 
(2016); Globalization and Individuality, 70th anniversary of ZPAF jubilee exhibition, 
Contemporary Museum of Wrocław, Wrocław (2017); Pro Memoria, Za Szafą Gallery, 
Wrocław (2018); Disscreet Identity, Galeria Foto-Gen, Wrocław (2018), In the Face of 
Place and Time VI, Old Mine, Wałbrzych (2018). 
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24 REALIZM ILuZJI — GENy 1, 2, 3 / wydruk solwentowy / 3x 60 x 50 cm / Brzeg 2019

Urodził się w Brzegu i na trwale jest związany z tym miastem. Prowadzi w Brze-
gu wraz z małżonką własną firmę fotograficzno-reklamową Galerię Fotografii. 
Ukończył Akademię Sztuk Pięknych we Wrocławiu na Wydziale Grafiki; dyplom 
z projektowania graficznego. Związany z grupą poetycką Klubu Integracji Twór-
czych Stowarzyszenie Żywych Poetów od początku istnienia (projekty sceno-
grafii do spotkań poetyckich, plakatów, zaproszeń i ilustracji w piśmie SŻP BregArt), 
należy też do grupy artystycznej z Wrocławia Kontynuacja i Sprzeciw. Przez 12 lat 
był projektantem opakowań i linii projektowych PWC ODRA S.A. w Brzegu. Sty-
pendysta Ministra Kultury i Sztuki. Odbył stypendium DAAD (Deutscher Akade-
mischer Austauschdienst) w Brunszwiku w Hochschule für Bildende Künste na 
wydziale projektowania graficznego w Niemczech. Członek Związku Polskich 
Artystów Plastyków we Wrocławiu oraz Okręgu Dolnośląskiego ZPAF. Animator 
kultury odznaczony srebrną odznaką Zasłużony dla Województwa Opolskiego 
oraz medalem Zasłużony dla Powiatu Brzeskiego. Uczestnik wielu wystaw w Polsce 
i za granicą.

www.fotografiabrzeg.pl

Realizm iluzji

Po każdym z rodziców otrzymujemy 3 400 centymorganów (cM) DNA. Oznacza to, 
że z każdym z dziadków mamy średnio 1 700 cM (3 400/2) wspólnego DNA, 850 cM 
(1 700/2) po każdym z pradziadków itd. Czy to realizm iluzji? Integralny związek mię-
dzy grą iluzji a realistyczną reprezentacją. Kluczem interpretacyjnym  jest koncepcja 
obrazu otwartego na widza, bezpośrednio odwołującego się do odbiorcy i wciągają-
cego go do przestrzeni i treści przedstawienia. To czytanie obrazu — fotografii bez 
kontekstu informacyjnego. Na fotografiach zamieściłem 3 pokolenia męskie, które 
dziedziczą, tworząc wizualną iluzję podobieństw, zwłaszcza jak w pamiątkowej fo-
tografii z albumów rodzinnych szukamy podobieństw do przodków zapisanych przez 
błonę fotograficzną w danym czasie, a oglądanych i porównywanych dziś: tu i teraz.

Tomasz Fronckiewicz was born in Brzeg and has always been connected to this 
city. He runs a photography and marketing company in Brzeg alongside his wife, 
Galeria Fotografii (Photography Gallery). He graduated from the Academy of Fine 
Arts in Wroclaw, Faculty of Graphic Arts and Media Art, his final project was in 
graphic design. He has been a part of Creative Inclusion Club Living Poets So-
ciety since it was created (he has designed scenography for poets’ meetings, as 
well as posters, invitations and illustrations for the BregArt magazine), he is also 
a member of an artistic group from Wroclaw, Kontynuacja i Sprzeciw (Continu-
ation and Opposition). For 12 years he worked as a designer of packaging and 
design lines of at PWC ODRA S.A. in Brzeg. He received a Minister of Culture and 
Art scholarship. He received a scholarship from DAAD Deutscher Akademischer 
Austauschdienst in Braunschweig (Germany), at Hochschule für Bildende Kün-
ste, Faculty of Graphic Design. A member of the Association of Polish Artists and 
Designers, (ZPAP) Wroclaw Division and Association of Polish Art Photographers, 
(ZPAF) Lower Silesian Division. Fronckiewicz is an organizer of cultural activities 
who was awarded a silver badge “Meritorious for Opole Province” and a medal 
“Meritorious for Brzeg County.” He has participated in numerous exhibitions in 
Poland and abroad.

www.fotografiabrzeg.pl

Realism of illusions

Each of our parents gives us 3 400 centimorgans (cM) of DNA. This means that we 
share 1 700 cM (3 400/2) of DNA with each of our grandparents, 850 cM (1 700/2) with 
each of our great-grandparents, and so on. Is this the realism of an illusion? An inte-
gral connection between a game of illusion and a realistic representation. The key to 
interpretation is found in the concept of an image open to the viewers, directly refer-
encing the receivers and drawing them in the space and content of the presentation. 
It is the reading of an image — a photograph without an informative context. In 
my photographs I have placed three male generations who inherit, thereby creat-
ing a visual illusion of similarities, especially when we search for resemblance to our 
ancestors who are frozen in a given time by a photographic lens, but studied and 
compared in the present day in commemorative photographs from family albums.
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26 HISCE CoMPACTuS LARyNX (KRTAń) ADAM LAT 68 / technika cyfrowa / 90 x 60 cm / Prosektorium 2018

Artysta fotografik, mieszka we Wrocławiu, z wykształcenia magister pedagogiki 
zdrowia, absolwentka Międzynarodowego Forum Fotografii KWADRAT. Od wielu 
lat uczestniczy w działaniach i projektach artystycznych ruchu fotograficznego 
Dolnego Śląska. Jest członkiem honorowym i współzałożycielem Światowego 
Stowarzyszenia Artystów Fotografików i Twórców Audiowizualnych (ŚSAFiTA) 
z siedzibą we Wrocławiu. Członek Związku Polskich Artystów Fotografików i Sto-
warzyszenia Dziennikarzy Rzeczpospolitej Polskiej. Swoje fotografie eksponowa-
ła na międzynarodowych salonach fotografii za granicą oraz na kilkudziesięciu 
wystawach zbiorowych w Polsce. Brała udział w konkursach fotograficznych or-
ganizowanych w Polsce, Japonii, Belgii, Niemczech, Francji, Finlandii, Hiszpanii, 
Hongkongu i Tajwanie, gdzie otrzymywała nagrody, wyróżnienia i nominacje.

Interesuje mnie fotografia humanistyczna. Staram się taktownie zaglądać do ludzkie-
go wnętrza, by uwiecznić jego duchowe piękno. Jestem zwolenniczką minimalizmu, 
jednocześnie szanuję odmienność i skrajności. Poszukuję źródeł inspiracji, realizując 
pasje podróżnicze, dzięki którym mogę poznawać bogactwo obcych kultur, zwycza-
jów i poglądów. Fotografie z cyklu „Kwadryptyk” są próbą pokazania ludzkiego ciała 
z innej perspektywy, przybliżenia tego, co niewidoczne, co stanowi tajemnicę, czy też 
budzi skrajne emocje.

Ewa Gnus is a photography artist who lives in Wroclaw, has a master’s degree 
in health pedagogy and is a graduate of International Photography Forum 
KWADRAT. She has been pursuing photography for many years, taking part in 
numerous photographic activities and projects in Lower Silesia. She is an honor-
ary member and co-founder of The Photographic and Audiovisual Artists Asso-
ciation of Lower Silesia (ŚSAFiTA) based in Wroclaw. A member of Association of 
Polish Art Photographers (ZPAF), and the Association of the Republic of Poland’s 
Journalists (SDRP). She exhibited her photographs in numerous international 
photography galleries in the world, as well as in a few dozen collective exhibi-
tions in Poland. The artist has participated in various photographic contests in 
Japan, Spain, Belgium, Germany, France, Hong Kong, Finland, Taiwan, among 
others, in which she has received awards, honorable mentions and nominations. 

I am interested in humanistic photography. I try to carefully gaze into the human soul 
in order to preserve its spiritual beauty. As I prefer minimalism, I also respect diversity 
and extremity. I look for inspiration by pursuing my passions for travelling and learn-
ing about the richness of other cultures, customs and beliefs. The photographs of the 
“Kwadryptyk” (Quadriptych) series are an attempt to present the human body from 
another perspective, to approximate what is unseen, what is a mystery or evokes ex-
treme emotions.
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28 PuSTyNIA / technika cyfrowa / 60 x 90 cm / Wrocław 2017

Absolwentka Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Wyż-
szego Studium Fotografii AFA we Wrocławiu. Członek ZPAF oraz nieformalnej 
Grupy 999. Mieszka i pracuje we Wrocławiu. Zajmuje się fotografią dokumental-
ną, przyrodniczą, portretową, subiektywną. Fotografia jest dla niej ciągłym dą-
żeniem, twórczym imperatywem do utrwalania własnych spostrzeżeń i doznań. 
Cykle fotograficzne: Zamki Dolnośląskie (2001), Rzeczywistość symboliczna (2005), 
Złudzenia (2008), Obecność (2009), Sztuka przetrwania (2010), Drzewo życia (2010), 
Znaki czasu (2010), Powrót Daisy (2012), Kształt teraźniejszości (2012), Dusze błą-
dzące — Zamek Czocha (2013), Egzystencja (2013), Kościoły Pokoju na Dolnym Ślą-
sku (2013), Nokturny wrocławskie (2014), Zakamarki historii — Zamek Międzylesie 
(2016), Pustynia (2017), Dokąd? (2018), Piętno pamięci (2019) wystawiane były na 
ekspozycjach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą. Wystawa Kościoły 
Pokoju na Dolnym Śląsku (2013) prezentowana była na Dolnym Śląsku, w Austrii, 
w miastach niemieckich oraz w Brukseli i we Lwowie. Fotografie jej autorstwa 
publikowane są w albumach, katalogach, czasopismach, na stronach interneto-
wych. Współorganizuje i koordynuje działania na rzecz rozwoju fotografii, m.in. 
plenery fotograficzne Wobec Miejsca i Czasu… Bierze udział w dorocznych i po-
plenerowych wystawach Okręgu Dolnośląskiego ZPAF.

 www.barbaragorniak.pl

Art graduate of the University in Zielona Góra (Faculty of Arts) and AFA College 
of Photography in Wrocław. Member of ZPAF (Association of Polish Art Photogra-
phers) and of informal group 999. Lives and works in Wrocław. The main fields of 
her work include documentary, natural, portrait and subjective photography. In 
the artist’s opinion, photography is a constant effort, creative imperative to con-
solidate her own observations and experiences. Her photographic series: Castles 
of Lower Silesia (2001), Symbolic reality (2005), Illusions (2008), Presence (2009), Art 
of survival (2010), The Tree of Life (2010), Signs of Time (2010), Daisy’s Return (2012), 
The Shape of the Present (2012), Stray Souls — Czoch Castle (2013), Existence (2013), 
Wrocław Nocturnes (2014), Recesses of History — Międzylesie Castle (2016), Desert 
(2017), Where? (2018), Stigma of Memory (2019) have been displayed at individual 
and group exhibitions. Her exhibition entitled Churches of Peace in Lower Silesia 
(2013) was presented in Lower Silesia, Austria, Germany, Brussels and Lviv. Her 
photographs are published in albums, catalogues, magazines and on websites. 
She helps to organise and coordinates activities aimed at promoting photogra-
phy, such as outdoor photographic workshops entitled In the Face of Place and 
Time… She participates in annual and post-workshop exhibitions organized by 
ZPAF (Lower Silesian Division).

 www.barbaragorniak.pl
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30 PoRNoGRAFIA 2, 4, 6 / druk cyfrowy / 60 x 22,5 cm; 60 x 42,29 cm; 60 x 28 cm / w głowie 2012

Antoni Antoine Gruner (1968) — reżyser, operator kamery, fotograf. Autor zdjęć 
i scenografii w krótkich filmach metrażowych oraz reklamach. Fascynują go foto-
grafia i film, dlatego w tych dwóch formach sztuki szuka odpowiedzi na pytania 
jak przedstawić obraz jako nieobecność, jako ciało, jako pragnienia, wizualizacji 
pojęć niemożliwych do uchwycenia, pogodzenia w jedno; myślenia pojęciowe-
go (natury filozoficznej) i wrażeniowego (obecnego w sztuce). Myślenia nie tylko 
przez widzenie. Laureat prestiżowych nagród, m.in. Honorable Mention Interna-
tional Photography Awards (Nowy York 2013, 2014, 2015, 2016 — IPA Family of 
Man) oraz Winner of Prix de la Photographie (Paris 2016). Otrzymał nagrodę za 
najlepsze zdjęcia na 48 Hour’s Festival Project. Uczestnik wystaw zbiorowych, m.in.: 
w ramach Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Konteksty Fotografii w Polsce 
1947–2017, Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Kultury Obrazu — Tabu, Ogólno-
polskiej Konferencji Naukowej Kicz w kulturach mediów.

Antoni Antoine Gruner (1968) is a director, camera operator and photographer. 
He is also an author of camerawork and scenography in shorts films and com-
mercials. He is fascinated by photography and film, which is why he searches 
for an answer to the question within these two forms of art: how to present an 
image as absence, as a body, as a desire, as the visualization of concepts impos-
sible to capture, bound into a oneness; for conceptual thinking (of philosophical 
nature) and sensation-based thinking (present in art). Thinking not only through 
seeing. A recipient of prestigious awards, such as Honorable Mention Interna-
tional Photography Awards (New York 2013, 2014, 2015, 2016 — IPA Family of 
Man), as well as Winner of Prix de la Photographie (Paris 2016). He received an 
award for best photography at the 48 Hour’s Festival Project. A participant of col-
lective exhibitions, such as Polish Scientific Conference “Contexts of Photography 
in Poland during 1947–2017”, Polish Scientific Conference „Cultures of an Image 
— Taboo”, Polish Scientific Conference „Kitsch in the Culture of Media”.
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32 RoK 0000 / technika cyfrowa / 50 x 70 cm

Nauczyciel. Fotografią zajmuje się od 1967 roku. Jest członkiem Związku Polskich 
Artystów Fotografików i stowarzyszenia artystycznego „Nowy Młyn” w Szklarskiej 
Porębie. Przez 20 lat prowadził własne studio, zajmując się zawodowo fotografią 
studyjną, reklamową i wydawnictwem reklamowym. Jest autorem wystaw in-
dywidualnych i zbiorowych oraz laureatem wielu nagród. 

Jak zawsze w moich fotografiach zachowuję realizm, ale nie autentyzm, bo wy-
rażam nie to, co widziałem, lecz moje doznania wynikające z doświadczeń i emocji. 
Ten sposób fotografowania, jakby z pamięci, sprawia, że nie wiem, czy w kadrze jest 
więcej realizmu, czy prawdy o mnie.

A teacher. He has worked as a photographer since 1967. He is a member of the 
Association of Polish Art Photographers (ZPAF) and the „New Mill” Artistic Asso-
ciation in Szklarska Poreba. He ran his own photography studio for 20 years, of-
fering professional studio and advertising photography services as well as com-
mercial publishing. He is an author of individual and collective exhibitions, as well 
as a recipient of numerous awards. 

As always, I preserve realism in my photographs, but not authenticity, because I ex-
press not what I have seen, but my sensations resulting from experiences and emo-
tions. This way of photographing, as if from memory, makes me unsure whether there 
is more realism in the frame, or more truth about me.
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Urodził się w 1941 roku w Borysławiu. Ukończył Politechnikę Wrocławską w 1964, 
a w 1976 roku doktoryzował się w Instytucie Metrologii Elektrycznej Politechniki 
Wrocławskiej. Członek ZPAF od 1978 roku. Od 1994 roku używa także pseudoni-
mu Nez O’Hara. Współzałożyciel grup artystycznych: Sześć (1961–1962), Odra-
65 (1965). Brał udział w ponad 310 wystawach zbiorowych w kraju i za granicą, 
zdobywając liczne nagrody. W dorobku artystycznym ma 62 wystawy indywi-
dualne. W 2009 roku został odznaczony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej, a w 2017 roku Honorową 
Złotą Odznaką Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego. Jego prace znajdują 
się w zbiorach Muzeum Narodowego we Wrocławiu, Muzeum Historii Fotografii 
w Krakowie, Muzeum Sportu w Warszawie, Liptowskiego Muzeum w Ružom-
beroku (Słowacja), Zeiler Photo und Film Museum w Zeil am Main (Niemcy). 
Biografię artysty opublikowano w Encyclopédie internationale des photographes 
de 1839 à nos jours (Neuchâtel 1997), Antologii fotografii polskiej 1839–1989 (Lu-
crum, Bielsko-Biała 1999), Słowniku biograficznym fotografów polskich 1846–2006 
(ZPAF, Warszawa 2008) oraz https://pl.wikipedia.org/wiki/Zenon_Harasym. Od po-
nad trzydziestu pięciu lat zajmuje się kolekcjonowaniem starych fotografii. Jest 
członkiem Stowarzyszenia Historyków Fotografii oraz autorem i współautorem 
dziesięciu książek z historii fotografii i poradników dla kolekcjonerów starych 
fotografii.

Born in 1941 in Borysław, Harasym graduated from the Wrocław University of  
Technology in 1964 and received a PhD at the Institute of Electrical Metrology at 
the Wrocław University of Technology in 1976. ZPAF member since 1978. Since 
1994 Harasym has used the alias Nez O’Hara. Co-founder of the artistic groups 
named „Six” (1961–1962) and „Odra-65” (1965). The artist has participated in over 
310 collective exhibitions at home and abroad, winning numerous awards. His 
artistic achievements include 62 individual exhibitions. In 2009 he was awarded 
„Merit for Polish Culture” by the Minister of Culture and National Heritage and in 
2017 an Honorary Gold Badge of “Merit for the Silesian Voivodship”. His works can 
be seen in the collections of the National Museum in Wrocław, Museum of the 
History of Photography in Krakow, Museum of Sport in Warsaw, Liptovsky Mu-
seum in Ružomberok (Slovakia), Zeiler Photo und Film Museum in Zeil am Main 
(Germany). The artist’s biography is published in Encyclopédie internationale des 
photographes de 1839 à nos jours, Neuchâtel 1997, Anthology of Polish Photog-
raphy 1839–1989, Lucrum, Bielsko-Biała 1999, Biographical Dictionary of Polish 
Photographers 1846–2006, ZPAF, Warsaw 2008 and https://pl.wikipedia.org/wiki/
Zenon_Harasym. For over thirty five years Harasym has been collecting old pho-
tographs. He is a member of the Association of Historians of Photography and an 
author or co-author of ten books on the history of photography and guidebooks 
for collectors of old photographs.



mAriusZhertmAnn 

36 MuZA, źRóDŁo I PETENCI / technika cyfrowa / 70 x 100 cm / Kalisz–Łódź 2014–2019

Rocznik 1958, urodził się w Głuszycy w Górach Sowich, obecnie mieszka w Kaliszu. 
Absolwent fizyki na Uniwersytecie Wrocławskim. W czasie studiów przez dwa lata 
prowadził Studencką Agencję Fotograficzną. W zeszłym tysiącleciu uczył w szko-
łach fizyki, a następnie pracował kilka lat w „Gazecie Wyborczej” w Poznaniu. Z fo-
tografią zżyty jest od dziecka. Pierwsze zdjęcia samodzielnie wywołał w 1969 roku. 
Uważa, że najtrudniej fotografować to, co od lat jest znane i opatrzone. Fotografia 
pozwala spojrzeć na świat w sposób odmienny, by nadać przedmiotom i ludziom 
nowe wartości. Od paru lat fotografuje kamerami 13 x 18 i 18 x 24 cm na materia-
łach rentgenowskich. Powstała na nich w tym czasie kolekcja pt. Portret potoczny, 
prezentowana w różnych konfiguracjach na kilku wystawach indywidualnych. Jest 
producentem i niejednokrotnie autorem kilkudziesięciu wystaw plenerowych; od 
reportażu do wystaw historycznych. 

Born in 1958 in Głuszyca, Owl Mountains region, currently lives in Kalisz. He grad-
uated in physics at University of Wroclaw. During his studies he ran a Student 
Photography Agency. In the previous millennium he taught physics in schools 
and worked in “Gazeta Wyborcza” in Poznan. He has been closely-knit to pho-
tography since he was a child. He developed his first photographs in 1969. He 
believes that it is most difficult to photograph what has been known for years 
and has already been seen too often. Photography allows us to look at the world 
in a different way, to give new values to items and people. Lately he has been 
photographing with 13 x 18 and 18 x 24 cm cameras on X-ray materials. Dur-
ing this time he created a collection named Portret potoczny (Colloquial Portrait), 
presented in various configurations at a few individual exhibitions. The artist 
has produced and often authored several dozen exhibitions; on subjects rang-
ing from documentaries to historical themes.



romAnhlAwAcZ 

38 FLoRENCJA 2018, Z CyKLu INSIDE/ouTSIDE / wydruk cyfrowy / 40 x 70 cm / Florencja 2018
MATERA 2019, Z CyKLu INSIDE/ouTSIDE / wydruk cyfrowy / 40 x 70 cm / Matera 2019

Najczęściej fotografuje życie ulicy, rejestrując różne oblicza współczesności. Poszu-
kuje nowych form narracji fotograficznej, a głównym tematem jego twórczości 
jest człowiek. Interesują go relacje międzyludzkie, a także zależność człowieka 
od kultury, cywilizacji i przyrody. Podróże umożliwiają mu poznawanie ludzi 
i miejsc w różnych częściach świata. Jest autorem, współautorem i wydawcą 
wielu książek i albumów. Przez wiele lat pracował jako fotoreporter oraz specja-
lista dokumentacji fotograficznej obiektów przemysłowych. W dorobku ma kil-
kadziesiąt wystaw autorskich, udział w kilkuset zbiorowych wystawach fotogra-
ficznych oraz konkursach filmowych w kraju i za granicą, posiada liczne nagrody 
i wyróżnienia. Przebywał na rocznym urlopie twórczym w Wenezueli, a także 
był stypendystą Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Swoje prace 
prezentował w wielu krajach, m.in. w Austrii, Chinach, Korei, Brazylii, Belgii, Danii, 
Francji, Niemczech, Czechach, Hiszpanii, Wenezueli i na Węgrzech. 

www.hlawacz.pl

Roman Hlawacz frequently photographs street life, registering various colors of 
the contemporary world. He searches for new forms of photographic narration, 
and his leading subject is the human being. He is interested in interpersonal re-
lationships, as well as the dependence of humans on culture, civilization and na-
ture. Travelling allows him to meet people and learn about places in various parts 
of the world. He is an author, a co-author and publisher of numerous books and 
albums. For many years he has worked as a photo reporter and a photographic 
documentary specialist of industrial facilities. His achievements include several 
dozen authorial exhibitions, participation in several hundreds of collective pho-
tography exhibitions and film competitions in Poland and abroad, he has also 
received multiple awards and honorable mentions. He went on a creative vaca-
tion to Venezuela, he also received the Ministry of Culture and National Heritage 
scholarship. He has presented his works in numerous countries, such as Austria, 
China, Korea, Brazil, Belgium, Denmark, France, Germany, Spain, Venezuela and 
Hungary.

www.hlawacz.pl



DAriAilow 

40 PLyMouTH, 2018 / technika własna / 100 x 100 cm 

Absolwentka Wyższych Studiów Fotografii na Akademii Sztuk Pięknych w Gdań-
sku na kierunku fotografia. Od 2009 roku członek Związku Polskich Artystów 
Fotografików. Mieszka i pracuje we Wrocławiu. Autorka wielu wystaw i laureatka 
konkursów fotograficznych.

E-mail: daria.ilow@gmail.com
Galeria internetowa: http://cargocollective.com/dariailow

Facebook: https://www.facebook.com/artbydariailow

A graduate of the Faculty of Photography at the Academy of Fine Arts in Gdansk. 
Since 2009 she has been a member of the Association of Polish Art Photog-
raphers (ZPAF). She lives and works in Wroclaw. She is an author of numerous 
exhibitions and has received awards at many photography competitions.

E-mail: daria.ilow@gmail.com
Internet gallery: http://cargocollective.com/dariailow
Facebook: https://www.facebook.com/artbydariailow



PAwełjAncZAruk 

42 IN THE MoRNING / izografia, obiekt / 30 x 30 cm / Zielona Góra 2019

Członek Związku Polskich Artystów Fotografików, artysta Fotoklubu RP. Orga-
nizator Warsztatów Fotowidzenia, prowadzi Pracownię Edukacji Fotograficznej 
ZUTW, grupę Fotograficzna Fabryczna oraz Fotokrates. Autor 45 wystaw indywi-
dualnych. Uczestnik ponad 530 wystaw zbiorowych, gdzie otrzymał 75 nagród. 
Prace prezentował w Czechosłowacji, ZSRR, Francji, Niemczech, Australii, Szwecji, 
Szwajcarii, Belgii, Hiszpanii i na Węgrzech. Juror konkursów fotograficznych w Pol-
sce i Niemczech. Odznaczony: Srebrnym Krzyżem Zasługi, Srebrnym Medalem 
Zasłużony dla Fotografii Polskiej, Brązową Odznaką PFSF i Złotą Odznaką LTK. 
Prace w kolekcjach prywatnych w Polsce, Holandii, Niemczech, Francji, Czechach 
i Belgii. Autor dwóch książek o fotografii otworkowej, dwóch o dawnych techni-
kach fotograficznych oraz minialbumów.

Member of the Association of Polish Art Photographers (ZPAF) and the Polish 
Photo club. He is the creator of the Fotowidzenia Workshop and instructor of 
the  ZUTW Photographic Education Workshop groups named „Fotograficzna 
Fabryczna” and Fotokrates. An author of 45 individual exhibitions. A participant 
of more than 530 collective exhibitions, who has also received 75 awards. He 
has presented his works in Czechoslovakia, USRR, France, Germany, Australia, 
Sweden, Switzerland, Belgium, Spain and Hungary. A member of the jury at 
photographic competitions in Poland and Germany. The artist was awarded 
the Silver Cross of Merit, Silver Medal “Meritorious for Polish Photography”, Bronze 
Medal of the Polish Federation of Photographic Societies, and Gold Medal of the 
Lubuskie Culture Society. His works can be found in private collections in Po-
land, the Netherlands, Germany, France, the Czech Republic and Belgium. An 
author of two books about pinhole photography, two about traditional photo-
graphic techniques, as well as mini-albums.



tomAsZjoDłowski 

44 LABIRyNT / technika cyfrowa / 30 x 45 cm / Katowice 2018

Freelancer, członek Związku Polskich Artystów Fotografików. Studiuje w Insty-
tucie Twórczej Fotografii w Opavie. Laureat konkursów fotograficznych: Śląskiej 
Fotografii Prasowej (2016), BZ WBK Press Foto (2006), Grand Press Photo (2012), 
National Geographic (2011). Stypendysta Marszałka Województwa Śląskiego 
w Dziedzinie Kultury: projekt fotograficzny Sound of Silesia. Współtwórca zdjęć 
do ogólnopolskiej kampanii społecznej „Wychowały nas książki” na zlecenie Mi-
nisterstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Liczne nagrody w konkursach 
fotograficznych. Uczestnik kilkudziesięciu wystaw krajowych i zagranicznych. Pu-
blikacje albumowe: Polska i Polacy, 303 zdjęcia, które musisz znać, 10 lat Grand Press 
Photo, Fotografie Rzeczpospolitej 2006–2009, Poland Polska Polonia, Wielka woda. 
Współautor książek: Drugie życie kopalń, Babska szychta, Ratownicy — Pasja zwy-
cięstwa. Ostatnio brał udział w wystawach: Miejsce Pobytu — Muzeum Miejskie 
Wrocławia Arsenał 2017; Globalizacja i Indywidualność — Muzeum Współczesne, 
Wrocław 2017; Opowieść o człowieku — Galeria Za Szafą, Wrocław 2017; BZ WBK 
Press Foto 2017 — Galeria ZPAF, Katowice 2017; W kadrze lat 90. — Muzeum Histo-
rii Katowic 2017; Made in Upper Silesia — Galeria Opera, Ostrava 2019.

A freelancer and a member of ZPAF, Tomasz Jodłowski is also student at the 
Creative Photography Institute in Opava. A recipient of awards in photographic 
competitions: Silesian Press Photography (2016), BZ WBK Press Foto (2006), 
Grand Press Photo (2012), National Geographic (2012). He received the Marshal 
of Silesia’s cultural scholarship with his photographic project Sound of Silesia. 
Co-author of photographs used in the social awareness campaign “Educated by 
Books”, coordinated by the Ministry of Culture and National Heritage. Numerous 
awards in photographic competitions. He has participated in a few dozen ex-
hibitions in Poland and abroad. Album publications: Polska i Polacy (Poland and 
Polish People), 303 Zdjęcia, które musisz znać (303 Photographs You Need To Know), 
10 Lat Grand Press Photo (Ten Years of Grand Press Photo), Fotografie Rzeczpospolitej 
2006–2009 (Photographs of the Republic of Poland 2006–2009), Poland Polska Polo-
nia, Wielka woda (Great Water). Co-author of books: Drugie życie kopalń (Second 
Life of Mines), Babska szychta (Women’s Shift), Ratownicy — Pasja zwycięstwa (Res-
cuers — Passion for Victory). Recently he has taken part in following exhibitions: 
Miejsce Pobytu (A Place of Stay) at the Muzeum Miejskie Wrocławia Arsenał, 2017; BZ 
WBK Press Foto 2017 — Galeria ZPAF, Katowice, 2017; W kadrze lat 90. (In the Frame of 
the 90s) — Muzeum Historii Katowic, 2017; Made in Upper Silesia — Galeria Opera, 
Ostrava, 2019.



kAtArZynAkArcZmArZ

46 BEZ TyTuŁu 1, 2 / wydruk pigmentowy / 2x 50 x 60 cm / Jelenia Góra 2018, 2019

Urodziła się w 1978 roku. Zajmuje się fotografią portretową; także refleksją teo-
retyczną w zakresie analizy obrazu. Prowadzi zajęcia z psychologii obrazu dla 
słuchaczy studium fotografii we Wrocławiu. Posiada wykształcenie przyrodnicze 
i psychologiczne. 

Katarzyna Karczmarz was born in 1978. She practices portrait photography, as 
well as theoretical reflection related to image analysis. She teaches image psy-
chology classes to students of photography center in Wroclaw. She is educated 
in natural sciences and psychology.
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Profesor na Wydziale Grafiki i Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gep-
perta we Wrocławiu, gdzie prowadzi Pracownię Fotografii Inscenizowanej. Od 
lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku związany z ideą fotografii czystej, akcen-
tującej wewnętrzną strukturę medium, jej wizualność, a także autonomiczność 
w stosunku do innych dyscyplin sztuki. Od końca lat dziewięćdziesiątych zaan-
gażowany w fotografię inscenizowaną. Wystawiał w Polsce i za granicą. Autor 
tekstów krytycznych o fotografii, publikacje m.in. w „Sztuce”, „Obskurze”, „Exicie”, 
„Formacie”, „Akcencie”, „Imago” i innych czasopismach. Pomysłodawca i współza-
łożyciel Międzynarodowego Forum Fotografii KWADRAT (2003–2017), założyciel 
Autorskiego Laboratorium Fotografii we Wrocławiu.

Piotr Komorowski is a professor at the Eugeniusz Geppert Academy of Art and 
Design in Wroclaw, Faculty of Graphic Arts and Media Art, in which he teaches 
the Staged Photography Workshop. Since the 1980s he has been associated with 
the idea of pure photography, which accents the inner structure of the medium, 
its visuality, as well as autonomy towards other art forms. Since late 1990s he 
has been interested in staged photography. He exhibited in Poland and abroad. 
The artist is an author of critical texts concerning photography, which were pub-
lished in, among others, “Sztuka”, “Obscura”, “Exit”, “Format”, “Accent”, “Imago” and 
other magazines. An initiator and co-founder of International Photography Fo-
rum KWADRAT (2003–2017), a founder of an authorial Photography Laboratory 
in Wroclaw.
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Urodził się w 1975 roku. Ukończył Szkołę Podstawową w Ostrzeszowie, Techni-
kum Mechaniczne przy FUM Ostrzeszów i Wydział Komunikacji Multimedialnej, 
kierunek fotografia, na ASP w Poznaniu. Fotografią zainteresował się w wieku 11 
lat w pracowni Antoniego Bajerleina w Klubie Fotograficznym KADR w Ostrze-
szowie. W latach 1994–1998 pracował jako fotoreporter lokalnych gazet: „Czas 
Ostrzeszowski”, „Gazeta Poznańska”, „Ziemia Kaliska”. Od 1997 roku zajmuje się za-
wodowo fotografią użytkową, pracując we własnej firmie Studio 6x6. W latach 
2004–2009 prowadził warsztaty fotograficzne „1/15” dla miłośników fotografii 
w Ostrzeszowskim Centrum Kultury. Od 2010 roku w Stowarzyszeniu Regionalny 
Ośrodek Dokumentacji WIEŻA 1916 w Ostrzeszowie organizuje projekty eduka-
cyjne i artystyczne. Swoje prace prezentował na wielu wystawach indywidual-
nych i zbiorowych oraz w licznych publikacjach albumowych. Ostatnia wystawa 
pt. Strefy widzenia eksponowana była w Ostrzeszowie, Poznaniu, Wrocławiu, Kali-
szu i Krotoszynie. Od 2018 roku członek ZPAF.

Born in 1975, he finished primary school in Ostrzeszów, School of Mechanical 
Engineering in the same town and then completed photography studies (Mul-
timedia Communication Faculty) at the Fine Arts University in Poznań. Kosmala 
became fond of photography at the age of 11, in Antoni Bajerlein’s studio at the 
KADR Photographic Club in Ostrzeszów. From 1994 to 1998 he worked as a press 
photographer for local newspapers: „Czas Ostrzeszowski,” „Gazeta Poznańska,” 
and „Ziemia Kaliska”. Since 1997 he has been professionally engaged in com-
mercial photography, running his own Studio 6x6. Between 2004 and 2009 the 
artist conducted „1/15” photographic workshops for picture taking enthusiasts 
at the Ostrzeszów Centre of Culture. Since 2010 Kosmala has been organizing 
educational and artistic projects in the TOWER 1916 Regional Documentation 
Centre. He displayed his works at numerous individual and collective exhibitions 
as well as in numerous album publications. His most recent presentation, enti-
tled Spheres of Vision, was displayed in Ostrzeszów, Poznań, Wrocław, Kalisz and 
Krotoszyn. ZPAF member since 2018.



krZysZtoFkowAlski

52 Z CyKLu ZACHWyTy, REFLEKSJE, ZDuMIENIA 1, 2, 3, 4, 5, 6 / fotografia cyfrowa, wydruk wielopigmentowy / 6x 30 x 40 cm / 
Krzelów 2010, Wrocław 2010, Bielice 2011, Wrocław 2011, Wrocław 2008, Wrocław 2010

Fotografią zajmuje się ponad 20 lat, od 10 lat członek ZPAF, autor wystaw indy-
widualnych i zbiorowych. W wyniku poszukiwań treści i formy odkrył unikatową 
metodę obróbki odbitek barwnych. Efekt tych poszukiwań został zaprezentowa-
ny na wystawach Czas próby (2001) oraz Christophoros (2004). Autor, tworząc te-
matyczne cykle fotograficzne, stawia pytania z zakresu teologii, etyki oraz socjo-
logii. Człowieka traktuje jako wartość samą w sobie, lecz jego istnienie rozpatruje 
w odniesieniu do Stwórcy. Absolut jest punktem wyjścia w jego poszukiwaniach 
tak w obszarze sacrum, jak i profanum. Autokreacje realizowane przed obiekty-
wem służą podkreśleniu autentyczności osobistych przeżyć z zakresu porusza-
nych problemów. W tych działaniach podejmuje wyzwanie wobec stechnicy-
zowanej, skomercjalizowanej i skoncentrowanej na konsumpcji współczesnej 
cywilizacji. Inspiracje czerpie z judeochrześcijańskich korzeni, wspierając się 
jednocześnie takimi prądami filozoficznymi, jak personalizm i dialogizm. Trak-
tuje obraz jako narzędzie do komunikowania i dzielenia się znalezionym ŚWIA-
TŁEM i SŁOWEM.

A photographer for over 20 years, member of ZPAF since November 2007, au-
thor of individual and collective exhibitions. As a result of his experiments on 
form and substance he discovered a unique way of processing colour prints. The 
results were presented at The time of trial exhibition in 2001 and Christophoros in 
2004. In his thematic photographic series he asks questions concerning theol-
ogy, ethics and sociology. A man, in the artist’s opinion, has a value of his own 
but Kowalski investigates his existence in reference to the Creator. The absolute 
is a starting point for his explorations both in the sphere of the „Sacred” and the 
„Profane”. He employs auto-creations in front of the lens in order to highlight the 
authenticity of his personal experiences related to the topics he addresses. These 
actions take up the gauntlet against the modern, computerized, consumption-
centred civilization. He draws inspiration from Judeo-Christian roots simultane-
ously taking advantage of such philosophical schools as personalism and dialo-
gism. Krzysztof Kowalski treats the picture as a tool to communicate and share 
the discovered LIGHT and  WORD.
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Fotograf, operator filmowy, wykładowca akademicki, inicjator i koordynator wie-
lu akcji i projektów edukacyjnych bazujących na innowacji i nowych technolo-
giach. Adiunkt na Wydziale Sztuki Mediów warszawskiej ASP, gdzie zajmuje się 
kreacją światła w filmie i fotografii. Ukończył Wydział Radia i Telewizji Uniwersyte-
tu Śląskiego w Katowicach.

„Możliwe/niemożliwe“
„…zależy od tego, czego nie widać, od wydarzenia, które się nie zdarza, od tego, 
co może zniknąć“. 

John Berger O patrzeniu 

W procesie poszukiwania i rejestracji staram się przekraczać granicę rzeczywistości, 
coś co na pierwszy rzut oka wydaje się czymś znanym, okazuje się fikcją. Fotografia 
otworkowa pomaga z  zacieraniu śladów rzeczywistości. Na temat „Realizm iluzji“ od-
powiadam zdaniem „to nie jest…”, stawiając odbiorcę w niezręcznej sytuacji konfliktu 
jego kodu wizualnego z  tym, co widzi.

A photographer, camera operator, academic teacher, initiator and coordinator 
of numerous educational actions and projects dedicated to innovation and new 
technology. He is an assistant professor at the Faculty of Media Art at the Acad-
emy of Fine Arts in Warsaw, where he focuses on the creation of light in film and 
photography. He graduated from the University of Silesia in Katowice, the Faculty 
of Radio and Television.

“Possible/impossible”
“… depends on what is unseen, on an event which does not occur, on what can 
disappear”.

John Berger On Seeing

In the process of searching and registering I try to cross the boundary of reality, some-
thing which, at the first glance, seems to be something well known, turns out to be 
fiction. Pinhole lens photography helps to blur the traces of reality. Regarding the sub-
ject of  “Realism of Illusions” I answer with “This is not…”, thus putting the receiver in 
an uncomfortable situation of a conflict between his visual code and what he sees.



krZysZtoFkucZyński

56

Urodzony w 1964 roku we Wrocławiu. Absolwent Wyższego Studium Fotografii 
w Warszawie (dyplom w 1989 roku, promotor Jerzy Lewczyński) oraz Akademii 
Sztuk Pięknych we Wrocławiu na Wydziale Grafiki i Sztuki Mediów. Członek ZPAF 
od 2009 roku. Nauczyciel fotografii w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych w Je-
leniej Górze od 2012 roku. Autor pięciu wystaw indywidualnych oraz uczestnik 
kilkudziesięciu wystaw zbiorowych w kraju i za granicą. 

 www.krzysztofkuczynski.com 

Born in 1964 in Wrocław. Graduate of the College of Photography in Warsaw (di-
ploma in 1989, supervisor: Jerzy Lewczyński) and Fine Arts University in Wrocław, 
Faculty of Graphics and Media Art. Member of ZPAF since 2009. Teacher of pho-
tography in the Secondary School of Applied Arts in Jelenia Góra since 2012. 
Author of 5 individual exhibitions. Participated in a few dozen collective exhibi-
tions in Poland and abroad.

 www.krzysztofkuczynski.com

ESENCJE 4, 7 / technika cyfrowa / 2x 90 x 60 cm / Jelenia Góra 2019



stAnisłAwkulAwiAk

58 AGRoART — IDoL / technika hybrydowa / 70 x 70 cm / Tokarzew 2009

Rocznik 1954. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej w Bobrownikach nad Prosną 
i Liceum Ogólnokształcącego w Ostrzeszowie w latach 1973–1979 studiował na 
Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki AGH w Krakowie. Fotografią 
zajmuje się od 1974 roku, najpierw prowadził Studencką Agencję Fotograficz-
ną, a dwa lata później wspólnie z przyjaciółmi założył Grupę Twórczą SEM i Jaszczu-
rową Galerię Fotografii. W roku 1980 został członkiem Związku Polskich Artystów 
Fotografików. W latach 1983–1989 współpracował z Teatrem im. W. Bogusławskie-
go w Kaliszu, a w latach 1993–1999 pracował dla firmy Country Line w Niem-
czech. Od 1999 roku jest współwłaścicielem Oficyny Wydawniczej Kulawiak. Au-
tor wielu wystaw i publikacji, interesuje się edytorstwem i drukiem. 

www.kulawiak.pl

Born in 1954. He attended primary school in Bobrowniki nad Prosną and high 
school in Ostrzeszów. In 1973–1979 he studied at the Faculty of Electrical Engi-
neering, Automation and Electronics at Cracow’s AGH. He has been involved in 
photography since 1974, when he first ran the Student Photography Agency, 
and two years later founded the Creative Group SEM and Photography Gallery 
at Jaszczury with his friends. In 1980 he became a member of ZPAF (Associa-
tion of Polish Art Photographers). In the years 1983–1989 he collaborated with 
Teatr im. W. Bogusławski in Kalisz and in the years 1993–1999 he worked for the 
company Country Line in Germany. Since 1999, he has co-owned the Kulawiak 
Publishing House. He’s the author of numerous exhibitions and publications. He 
is interested in editing and printing. 

www.kulawiak.pl 
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Urodziła się w 1980 roku. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu w pra-
cowni prof. Piotra Wołyńskiego (praca dyplomowa Autofototerapia, 2005). Absol-
wentka Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w pracowni prof. Agaty Pankiewicz 
(praca dyplomowa Modele do Aktu, 2007). Zajmuje się fotografią autobiograficzną 
i prowadzi działalność edukacyjną w zakresie tradycyjnego i cyfrowego obrazu 
fotograficznego. Brała udział w wystawach w kraju i za granicą. Członek ZPAF od 
2016 roku.

Born in 1980. A graduate of University of Fine Arts in Poznan at Prof. Piotr Wołyński’s 
workshop (final project titled Autofototerapia [Self-photo-therapy], 2005). A gradu-
ate of Jan Matejko Academy of Fine Arts in Cracow at the Prof. Agata Pankie-
wicz’s workshop (final project titled Modele do Aktu [Models for Nude], 2007). 
She focuses on self-biographical photography and teaches courses on traditional 
and digital photographic images. She has taken part in exhibitions in Poland and 
abroad. A member of ZPAF since 2016.
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Z wykształcenia ekonomista. Członek ZPAF od 1977 roku, nr leg. 452. Ukończył 
Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Katowicach, na Wydziale Przemysłu. Fotografią 
zainteresował się jeszcze w szkole średniej. Po ukończeniu studiów był aktywnym 
członkiem Katowickiego Towarzystwa Fotograficznego, które ukształtowało jego 
postawę artystyczną. Zdobył ponad 100 nagród, medali i wyróżnień na Krajo-
wych i Międzynarodowych Salonach Fotografii Artystycznej, w tym 25 nagród 
głównych oraz prestiżowy Złoty Medal Międzynarodowej Federacji Sztuki Foto-
graficznej (FIAP). Otrzymał Medal 150-lecia Fotografii. Stypendysta Ministerstwa 
Kultury. Jego prace znajdują się w zbiorach wielu muzeów w kraju i za granicą. 
Autor wielu wystaw indywidualnych i przeszło 270 wystaw zbiorowych. Opubli-
kował cztery autorskie albumy o Katowicach. Poświęca wiele czasu dla młodzie-
ży, której pracami fotograficznymi żywo się interesuje. 

Józef Ligęza, an economist by education, graduated from the College of Econom-
ics in Katowice. Member of the Association of Polish Art Photographers since 1977. 
Membership card no. 452. He took interest in photography in secondary school. 
After graduation, the artist was an active member of the Photographic Society of 
Katowice, which shaped his artistic attitude. He has won over 100 awards, medals 
and distinctions at National and International Artistic Photography Salons, includ-
ing 25 main prizes and the prestigious Gold Medal of the International Federation 
of Photographic Art (FIAP). Ligęza was awarded a Medal of the 150th Anniversary 
of Photography and received a scholarship from the Ministry of Culture. His works 
can be found in collections of numerous museums in Poland and abroad. Ligęza is 
the author of many individual exhibitions and over 270 collective displays. He has 
published four author’s albums about Katowice. Keenly interested in young peo-
ple’s photographic works, he devotes a lot of his time to his young collaborators. 



mArekliksZtet

64 uMARLI WIDZą NAS — TRyPTyK / technika cyfrowa / 3x 70 x 50 cm / Jelenia Góra 2018–2019

Absolwent UMCS w Lublinie w 1980 roku. Zajmuje się grafiką warsztatową, fo-
tografią oraz dydaktyką (m.in. WSF i Jeleniogórska Szkoła Fotografii JCK, Liceum 
Plastyczne w Jeleniej Górze, Międzynarodowe Forum Fotografii KWADRAT we 
Wrocławiu, Summer Photo School — The House of Photography na Słowa-
cji, UNESCO-Studiengang Kultur und Management — Institut für Kulturelle 
Infrastruktur, Sachsen). Prowadził warsztaty artystyczne i seminaria w Danii, 
Niemczech, Słowacji, Finlandii oraz Polsce. Brał udział w ponad 160 wystawach 
ogólnopolskich i międzynarodowych. Autor 30 wystaw indywidualnych. Prace 
w zbiorach: Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Muzeum Narodowe w Szczeci-
nie, Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze, Muzeum-Zamek w Malborku, Sta-
atliches Museum Schloß Burgk/Burgk Saale (Niemcy), Galeria BWA w Jeleniej 
Górze, Państwowe Muzeum na Majdanku w Lublinie, Miasto Valkeakoski (Fin-
landia), Biblioteka Narodowa (Zakład Zbiorów Ikonograficznych) w Warszawie, 
Państwowa Galeria Sztuki w Łodzi, Museum Modern Art w Hünfeld (Niemcy), 
Galeria Le Parvis (Francja), Mała Galeria ZPAF — Centrum Sztuki Współczesnej 
w Warszawie, Dom Fotografii w Popradzie (Słowacja), Dom Fotografii w Pradze 
(Czechy). 

A graduate of Maria Skłodowska-Curie University in Lublin (1980). Liksztet’s work 
encompasses workshop graphics, photography and teaching (for instance at 
Photography College and JCK School of Photography in Jelenia Góra, Senior 
High School of Art in Jelenia Góra, KWADRAT International Photography Forum 
in Wrocław, Summer Photo School — The House of Photography in Slovakia, 
UNESCO-Studiengang Kultur und Management — Institut für Kulturelle Infras-
truktur, Sachsen). He taught artistic workshops and seminars in Denmark, Ger-
many, Slovakia, Finland and Poland. Liksztet participated in over 160 national 
and international exhibitions and is an author of 30 individual shows. His works 
can be found in: National Museum in Wrocław, National Museum in Szczecin, 
Karkonosze Museum in Jelenia Góra, Museum-Castle in Malbork, Staatliches Mu-
seum Schloß Burgk/Burgk Saale (Germany), BWA Gallery in Jelenia Góra, National 
Museum in Lublin, City of Valkeakoski (Finland), National Library (Iconographic 
Department) in Warsaw, National Art Gallery in Łódź, Museum Modern Art in 
Hünfeld (Germany), Le Parvis (France), ZPAF Small Gallery — Contemporary Art 
Centre in Warsaw, House of Photography in Poprad (Slovakia), House of Photog-
raphy in Prague (Czech Republic).



ewAmArtynisZyn

66 REALIZM ILuZJI / technika cyfrowa / 60 x 90 cm / Wrocław 2019

Pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Sztuki Mediów Akademii Sztuk 
Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu, nauczyciel w Pomaturalnym Studium 
Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy we Wrocławiu oraz we Wrocław-
skich Szkołach Fotograficznych (AFA, PHO-BOS) w latach 2004–2009. W 2018 roku 
uzyskała tytuł doktora w zakresie sztuk filmowych (fotografii) w łódzkiej Filmów-
ce. Absolwentka Wydziału Komunikacji Multimedialnej Akademii Sztuk Pięknych 
w Poznaniu, specjalność: fotografia (dyplom z wyróżnieniem, 1998–2004), oraz 
Państwowego Pomaturalnego Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bi-
bliotekarzy w Opolu, specjalność: fotografia (1996–1998). Członek ZPAF od 2005 
roku. Od 2019 roku prowadzi galerię Łącznik w Instytucie Informatyki Uniwersy-
tetu Wrocławskiego. Artystka, dydaktyk, kurator wystaw, członek jury konkursów 
fotograficznych, brała udział w licznych wystawach w kraju i za granicą. Ma na 
swoim koncie publikacje w książkach i czasopismach fotograficznych oraz doty-
czących sztuki. W obszarze jej zainteresowań twórczych i badawczych znajduje 
się fotografia inscenizowana i jej granice. Od 2004 roku zajmuje się m.in. tema-
tyką monideł, tworząc współczesne obrazy obrazy tego rodzaju w Pracowni Fo-
tografii i Monideł oraz pisząc teksty na ten temat i kolekcjonując stare monidła.

 www.emonidla.pl

A lecturer at the Faculty of Graphics and Media Art at the Eugeniusz Geppert 
Academy of Art and Design in Wroclaw and a teacher at the National Post-Sec-
ondary Education College of Cultural Animation and Librarianship in Wroclaw, as 
well as at Photography Schools in Wroclaw (AFA, PHO-BOS) in the years 2004–
2009. In 2018 she received her PhD in film art (photography) in Lodz Film School. 
A graduate of University of Fine Arts in Poznan, department of Visual Commu-
nication (1998–2004), specialties: photography (diploma with distinction), as 
well as National Post-Secondary Education College of Cultural Animation and 
Librarianship in Opole, specialty: photography (1996–1998). A member of ZPAF 
since 2005. Since 2019 she has run the Łącznik gallery at the Institute of Compu-
ter Science at the University of Wroclaw. An artist, educator, exhibition curator, 
a member of the jury at photographic competitions, she has also taken part in 
numerous exhibitions in Poland and abroad. Her achievements include publica-
tions in books and photographic and artistic, journals. Her creative interests and 
research focus on staged photography and its boundaries. Since 2004, she has 
been interested in wedding portraits based on photographs (monidło), creating 
contemporary images of this type in Pracownia Fotografii i Monideł, as well as 
writing texts about this subject and collecting old wedding portraits.

www.emonidla.pl
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Urodzony w 1952 roku. Fotografią zawodowo zajmuje się od początku lat sie-
demdziesiątych. Członek ZPAF od 1991 roku.

Born in 1952 in Opole. Professional photographer since 1970. A member of 
the Association of Polish Art Photographers (ZPAF) since 1991.



wojciechmiAtkowski

70

Jeleniogórzanin, rocznik 1970. Grafik, absolwent Jeleniogórskiej Szkoły Fotogra-
fii. Prezes Stowarzyszenia Jeleniogórska Strefa Fotografii. Członek ZPAF od 2018 
roku.

Born in Jelenia Góra in 1970. Graphic designer, a graduate of the Jelenia Góra 
School of Photography. President of the „Jelenia Góra Photography Sphere” As-
sociation. Member of ZPAF since 2018.

REALIZM ILuZJI — PERSPEKTyWy uRoJoNE 1 / technika cyfrowa / 40 x 30 cm / Kalwaria Zebrzydowska, Kaczawy 11.08.2011
REALIZM ILuZJI — PERSPEKTyWy uRoJoNE 2 / technika cyfrowa / 40 x 30 cm / Bautzen, Góry Izerskie 30.01.2012

REALIZM ILuZJI — PERSPEKTyWy uRoJoNE 5 / technika cyfrowa / 40 x 30 cm / Kalwaria Zebrzydowska, Karkonosze 14.07.2009



rAFAłmichAlAk

72 To, Co MuSIMy uTRACIć — TRyPTyK / technika tradycyjna, negatyw BW 4 x 5 cali, skan, druk UV na białym dibondzie / 74 x 90 cm / Wrocław IX 2015

Mieszka i pracuje we Wrocławiu. Studiował politologię i public relations. Ukoń-
czył Akademię Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu z tytułem magistra 
sztuki (Katedra Sztuki Mediów, kierunek fotografia i multimedia). Jest członkiem 
Związku Polskich Artystów Fotografików. Od wielu lat związany z branżą rekla-
mową i fotografią komercyjną. Specjalizuje się w projektach z zakresu komuni-
kacji marki oraz identyfikacji wizualnej dla firm i korporacji. Równolegle aktywnie 
zajmuje się fotografią autorską, realizując wystawy oraz publikując prace w cza-
sopismach branżowych. 

W fotografii moim głównym motywem i obszarem poszukiwań jest transgresja, czyli 
świadome oraz intencjonalne przekraczanie barier i ograniczeń, jakie sami stawia-
my bądź napotykamy w życiu. Jest ona jednocześnie sposobem na poznanie tego, 
co kryje się głębiej, a także umożliwia doświadczenie rzeczywistości postrzeganej 
z różnych, często skrajnych punktów widzenia. Od czasu, kiedy świadomie zaan-
gażowałem się w fotografię autorską, poszukiwania i doświadczenia transgresyjne 
charakteryzują mój własny sposób obrazowania bez względu na wybór techniki 
czy medium. Determinuje ona moje osobiste wybory w przypadku podjętej tematy-
ki, ale przede wszystkim w sferze przesłania, czyli głębszej idei zawartej w fotografii, 
którą uznaję za kluczową.

IG: @slvr_studio | @raphaelmichalak 
www.rafalmichalak.com 

Rafal Michalak, b. 1971. Lives and works in Wroclaw, Poland. He studied political 
science and public relations. Graduate of Academy of Art and Design in Wroclaw 
(Master of Arts, Photography and Multimedia). A member of The Association of 
Polish Art Photographers (ZPAF). He has been associated with the advertising in-
dustry and commercial photography for years. In his everyday work he deals with 
brand communication issues as well as visual identity development for compa-
nies and corporations. At the same time, he is actively engaged in creating his 
own original photography thereafter presented in exhibitions and published in 
trade magazines. Winner of many photographic praises and commendations. 
Human being as individuality and its place in the so fast altering world are the 
key factors of Michalak’s photographic research. In his photography he is mostly 
consumed with transgression understood as the conscious and intentional 
crossing of boundaries and limits that we impose on ourselves or encounter. 
At the same time, transgression provides a way to learn more about the hidden 
depths and makes it possible to experience reality from different points of view. 
Transgressive approach has characterised Michalak’s personal style of represen-
tation, regardless of the used technique and medium, ever since he knowingly 
engaged in fine-art photography. Transgression determines his personal choices 
in terms of the subjects he approaches, and even more so, the message, i.e. the 
idea behind a photograph, which he believes to be essential.

 IG: @slvr_studio | @raphaelmichalak
www.rafalmichalak.com



stAnisłAwmichAlski

74 BEZ TyTuŁu / technika cyfrowa / 50 x 50 cm / Chybie 2018

Urodzony w 1948 roku w Zabrzu. Fotografią zajmuje się od prawie pięćdziesięciu 
lat. Młodość spędził na Górnym Śląsku. W kręgu jego zainteresowań twórczych 
jest przede wszystkim portret i pejzaż. Tworzy czarno-białe fotografie przestrzeni 
postindustrialnych na Górnym i Dolnym Śląsku. Jest autorem 50 wystaw indywi-
dualnych, brał udział w ponad 300 wystawach zbiorowych w kraju i za granicą. 
W swoich działaniach poszukuje nowych form narracji fotograficznej, ekspery-
mentuje z użyciem nowych własnych technik, nadając fotografii inny wymiar.

Born in 1948 in Zabrze, Michalski has been a photographer for fifty years. He 
spent his youth in Upper Silesia. As an artist, he mainly focuses on portrait and 
landscape photography, creating black and white photographs of post-industrial 
sites in Upper and Lower Silesia. He is the author of 50 individual exhibitions and 
has also taken part in over 300 collective exhibitions in Poland and abroad. In his 
activities, Michalski looks for new forms of photographic narration and experi-
ments with novel techniques of his own, giving photography a new dimension.
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Urodził się w 1973 roku. Ukończył filozofię na Uniwersytecie Wrocławskim. Zaj-
muje się fotografią klasyczną — wielkoformatową. Od wielu lat propaguje trady-
cyjne techniki fotograficzne oparte na materiałach światłoczułych. W Jeleniogór-
skim Centrum Kultury prowadzi Galerię „Korytarz”, Jeleniogórską Szkołę Fotografii 
oraz organizuje Biennale Fotografii Górskiej i Wszechnice Fotograficzne. Do ZPAF 
należy od 2006 roku.

www.tomaszmielech.com

The artist was born in 1973. He graduated from philosophy at the University of 
Wroclaw. He focuses on large-format analog photography. For many years he 
has been promoting traditional photography techniques based on light-sensi-
tive materials. He runs Galeria “Korytarz” in Jelenia Góra Culture Centre, Jelenia 
Góra Photography School, and organizes Mountain Photography Biennale and 
Photography Wszechnica. A member of ZPAF since 2006.

www.tomaszmielech.com



krZysZtoFmiller

78

Urodził się w 1953 roku w Tarnowskich Górach. Ukończył Wydział Operatorski 
Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi (1980). Jest 
autorem zdjęć do filmów fabularnych, dokumentalnych. Współpracuje z ARTE, 
ZDF, Bayerischer Rundfunk, Canal+, Discovery oraz Telewizją Polską. Członek Sto-
warzyszenia Filmowców Polskich oraz Okręgu Dolnośląskiego Związku Polskich 
Artystów Fotografików. Autor wielu wystaw indywidualnych i zbiorowych.

Born in 1953 in Tarnowskie Góry. A graduate of the State School of Film, Theatre 
and Television, Faculty of Camera Operation in Łódź (1980). He shot scenes for 
feature films and documentaries. Collaborates with ARTE, ZDF, Canal+, Bayer-
ischer Rundfunk, Discovery and Polish National Television. Member of the As-
sociation of Polish Film-Makers and the Lower Silesian Division of ZPAF. Author of 
numerous individual and collective exhibitions.

RyMy / 34 x 70 cm / Polska



jAnusZmoniAtowicZ

MECHANIZM żyCIA / wydruk pigmentowy / 40 x 30 cm / Nieborów 2017
JESuS CHRIST By V.K. NoVAK / wydruk pigmentowy / 40 x 30 cm / Jablonec n. Nysą 201980

Urodził się w 1958 roku. Artysta fotografik, członek ZPAF. Absolwent Państwo-
wej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi oraz Akademii Fil-
mowej (FAMU) w Pradze, gdzie ukończył Wydział Fotografii Artystycznej u prof. 
Jana Šmoka. Tematem jego pracy magisterskiej była historia polskiej fotografii 
lwowskiej. Promotorką jego pracy magisterskiej była Janina Mierzecka. W latach 
2007–2019 kierował Karkonoskim Oddziałem Związku Polskich Artystów Foto-
grafików w Jeleniej Górze. Jest autorem kilkunastu wystaw indywidualnych oraz 
współautorem kilkudziesięciu wystaw zbiorowych. Laureat wielu nagród i wyróż-
nień w konkursach i wystawach w kraju i za granicą. Jego prace znalazły się m.in. 
w kolekcjach: Muzeum Ceramiki w Bolesławcu, Victoria & Albert Museum (Wielka 
Brytania), UMPRUM Muzeum w Pradze (Czechy), Muzeum Spisza w Lewoczy (Sło-
wacja), Galerii Artystów w Spiskiej Nowej Wsi (Słowacja), Muzeum Karkonoskim 
w Jeleniej Górze, BWA w Jeleniej Górze, Muzeum w Łowiczu, Muzeum Karkono-
skim we Vrchlabi (Czechy) oraz w kolekcjach prywatnych. Otrzymał odznaczenia 
i wyróżnienia: odznaka Zasłużony Działacz Kultury (1986), medal Zasłużony dla 
Kultury Polskiej (2012), brązowy medal Zasłużony Kulturze GLORIA ARTIS (2017), 
honorowe członkostwo Jeleniogórskiego Towarzystwa Fotograficznego (2019).

Born in 1958. A photography artist and a member of ZPAF. A graduate of Lodz 
Film School, as well as Film and TV School of the Academy of Performing Arts in 
Prague, Prof. Jan Šmok’s Department of Creative Photography. The subject of his 
final thesis written under the supervision of Janina Mierzecka, was the history 
of the Polish photography of Lviv. In the years 2007–2009 he was the director 
of Karkonosze Division of the Association of Polish Art Photographers in Jelenia 
Góra. He is an author of a dozen individual exhibitions and co-author of sev-
eral dozens collective exhibitions. He received numerous awards and honorable 
mentions in competitions and exhibitions in Poland and abroad. His works are 
found in many collections including: Ceramics Museum in Bolesławiec, Victoria 
and Albert Museum in London, Museum of Decorative Arts In Prague, Spišské 
Museum in Levoča (Slovakia), Artists Gallery in Spišská Nová Ves (Slovakia), 
Karkonosze Museum in Jelenia Góra, BWA in Jelenia Góra, Museum in Łowicz, 
Krkonoše Museum in Vrchlabí (Czech Republic) and in many private collections. 
The artist was awarded a medal for contribution to Polish culture (1986), „Merito-
rious for Polish Culture” (2012), bronze Medal for Merit to Culture — Gloria Artis 
(2017), as well as a honorable membership of Jelenia Góra Photography Associa-
tion (2019).



jAnusZPiotrmusiAł

82 KB 3, 4, 5 (HoRyZoNT ZDARZEń) / technika własna / 3x 40 x 30 cm / 2018

Fotograf, filmowiec, kulturoznawca, autor posługujący się różnymi mediami (foto-
grafia, krótka forma filmowa, animacja, instalacja, obiekt, słowo, projekty sieciowe) 
w celu realizacji tematycznych projektów, wystaw, filmów, katalogów i albumów. 
Doktor habilitowany sztuki w dziedzinie sztuk filmowych (2013): Państwowa Wyż-
sza Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi, Wydział 
Operatorski i Realizacji Telewizyjnej. Praca: Archeologia nowych mediów — kultura, 
pamięć, czas, fotografia. Od 2005 roku członek Związku Polskich Artystów Foto-
grafików. Członek Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami (od 2016 
roku). Od 2006 roku nauczyciel akademicki (fotografia, film, multimedia), a od 2015 
roku adiunkt na Wydziale Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersyte-
tu Śląskiego w Katowicach.

A photographer, film-maker, cultural expert, and artist who uses various media 
(photography, short films, animation, installation, object, word, network projects) 
in his thematic projects, exhibitions, films, catalogues and albums. A PhD in film 
arts (2013) at Lodz Film School, Direction of Photography and TV Production 
Department. His final project: Archeologia nowych mediów — kultura, pamięć, 
czas, fotografia (Archeology of New Media — Culture, Memory, Time, Photography). 
Since 2015 he has been a member of the Association of Polish Art Photographers 
(ZPAF). The artist is also a member of Polish Society for Film and Media Studies 
(since 2016). He has worked since 2006 as an academic teacher (photography, 
film, multimedia), and since 2015 he has been an assistant professor at Krzysztof 
Kieślowski Faculty of Radio and Television at the University of Silesia, Katowice.
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Urodził się w 1965 roku. Absolwent Wyższego Studium Fotografii w Jeleniej Górze, 
dyplom w pracowni Wojciecha Zawadzkiego. Wieloletni uczestnik Jeleniogór-
skich Wszechnic Fotograficznych. Pierwszą indywidualną wystawę miał w Galerii 
„Korytarz” w 2000 roku. Zajmuje się fotografią tradycyjną, czarno-białą. 

Born in 1965. A graduate of Jelenia Góra Photography School, a graduate work 
in Wojciech Zawadzki’s workshop. A longtime participant of Jelenia Góra Pho-
tographic Workshops. He held his first individual exhibition in Galeria Korytarz in 
2000. He focuses on traditional, black-and-white photography.



PiotrmAciejnowAk

86
REALIZM ILuZJI 

/ technika cyfrowa, wydruk atramentowy / 
45 x 30 cm / Wrocław 2018

ILuZJA oRALNA 
/ technika cyfrowa, wydruk atramentowy / 

45 x 30 cm  / Wrocław 2018

ILuZJA WIZuALNA 
/ technika cyfrowa, wydruk atramentowy / 

45 x 30 cm  / Wrocław 2018

ILuZJA REALIZMu 
/ technika cyfrowa, wydruk atramentowy / 

45 x 30 cm  / Wrocław 2018

Wciąż jeszcze eksperymentuje, fotografując otaczający realizm, czasem iluzję. 
Manipuluje formą, treścią, faktem i fikcją. Realizuje otwarte cykle, a najważniejsze 
z nich to: Dyskretna tożsamość (2018), Kaplice (2017), Globalizacja i indywidualizm 
(2017), Autopsja subiektywna (2016), Drzewa i kamienie (2016), Dualizm fotografii 
(2015), Ortofory pararzeczywistości (2015), Poszukiwane (2014), Skamieliny (2013), 
Fotografia chromatyczna (2013), Negatywy cyfrowe (2013), Kiczo-Akt (2012), Neu-
rony historii (2011), Herby i totemy (2011), Spotkania (2010), Fotorysunki (2009), 
Nostalgia (2008), Fotografia fourierowska (2007), Ukradzione zdjęcia (2006), Nie na 
żarty (2005), Własne ślady (2004), FOTO-MEDIUM-ART, dedykowane Jerzemu Olko-
wi (2004), Fotografia chromoskedastyczna (2003), Autoportrety (2002), Koła i kwa-
draty (2001), Technika pseudosolaryzacji wielokrotnej (2000), Ładne zdjęcia (1999), 
Nieudane zdjęcia (1998), Ćwiczenia plenerowe (1997), Niepierwsza miłość (1996). 
Obecnie prezentuje cykl Realizm iluzji.

Still experiments by photographing the surrounding realism, or sometimes illu-
sions. He manipulates the form, content, fact and fiction. He creates open series, 
the most important ones include: Dyskretna tożsamość (Discreet identity, 2018), 
Kaplice (Chapels, 2017), Globalizacja i indywidualizm (Globalization and Individu-
alism, 2017), Autopsja subiektywna (Subjective Autopsy, 2016), Drzewa i kamienie 
(Trees and Stones, 2016), Dualizm fotografii (Dualism of Photography, 2015), Orto-
fory pararzeczywistości (Ortoforums of Para-reality, 2015), Poszukiwane (Wanted, 
2014), Skamieliny (Fossils, 2013), Fotografia chromatyczna (Chromatic Photogra-
phy, 2013), Negatywy cyfrowe (Digital Negatives, 2013), Kiczo-Akt (Kitsch-Nude, 
2012), Neurony historii (Neurons of History, 2011), Herby i totemy (Emblems and 
Totems, 2011), Spotkania (Meetings, 2010), Fotorysunki (Photo-drawings, 2009), 
Nostalgia (2008), Fotografia fourierowska (Fourier Photography, 2007), Ukradzio-
ne zdjęcia (Stolen Pictures, 2006), Nie na żarty (Not for Fun, 2005), Własne ślady 
(One’s Own Marks, 2004), FOTO-MEDIUM-ART, dedicated to Jerzy Olek (2004), Fo-
tografia chromoskedastyczna (Chromoskedasic Photography, 2003), Autoportrety 
(Self-portraits, 2002), Koła i kwadraty (Circles and Squares, 2001), Technika pseu-
dosolaryzacji wielokrotnej (Multiple Pseudo-Solarization Technique, 2000), Ładne 
zdjęcia (Pretty Pictures, 1999), Nieudane zdjęcia (Failed Pictures, 1998), Ćwiczenia 
plenerowe (Outdoor Exercises, 1997), Niepierwsza miłość (Not-first Love, 1996). He 
currently exhibits the Realizm iluzji (Realism of Illusions) series.



mAteusZPAlkA

88 o WIDZENIu / technika hybrydowa / 40 x 50 cm / Wrocław 2017

Urodził się w 1985 roku, autor tekstów krytycznych i esejów o sztuce oraz prze-
kładów Waltera Benjamina. Zajmuje się historią, estetyką i filozofią fotografii. 
Kulturoznawca i fotograf, pracuje głównie aparatem 4 x 5 cali. Doktor nauk hu-
manistycznych z zakresu filozofii na podstawie rozprawy Koncepcja alegorii Wal-
tera Benjamina. Autor wystawy fotograficznej Obsesja poświęconej zmianom, 
jakie zaszły we Wrocławiu po wybudowaniu wieżowca Sky Tower. Członek ZPAF. 
Kurator wystaw biograficznych i muzealnych, m.in. szeregu poświęconych Wła-
dysławowi Bartoszewskiemu, Janowi Nowakowi-Jeziorańskiemu i Tadeuszowi 
Różewiczowi. Współautor wystawy stałej Misja: Polska w Muzeum Pana Tadeusza 
Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Scenarzysta komiksów (Kurier z Warszawy 
i Wojna w eterze. Mówi Radio Wolna Europa, Ossolineum 2014 i 2017) oraz współ-
redaktor książki (Jan Nowak-Jeziorański. Biografia opowiadana, Ossolineum 2014). 
Stały współpracownik pisma artystycznego „Format”. Publikował również m.in. 
w „Odrze”, „Ricie Baum”, „Pamięci i Przyszłości”, „Kulturze i Wartościach”, „Magazy-
nie Materiałów Literackich Cegła” na portalach „O.pl” i „Fototapeta” czy w „Prism 
Photo Magazine”.

mateuszpalka.blogspot.com

Born in 1985, an author of critical texts and essays about art and translations of 
Walter Benjamin. The artist deals with history, aesthetics and philosophy of pho-
tography. A culture expert and a photographer who mainly works with the 4 x 5 
inch camera. A PhD in philosophy (doctoral dissertation: Koncepcja alegorii Wal-
tera Benajmina [The Concept of  Allegory by Walter Benjamin]). An author of a pho-
tography exhibition Obsesja (Obsession), dedicated to changes which occurred 
in Wroclaw after the construction of the Sky Tower building. A member of ZPAF. 
A curator of biographical and museum exhibitions, for example a number of 
exhibitions dedicated to Władysław Bartoszewski, Jan Nowak-Jeziorański and 
Tadeusz Różewicz. A co-author of the permanent exhibition Mission: Poland at 
the Pan Tadeusz Museum of the Ossoliński National Institute. A scriptwriter of 
graphic novels (Kurier z Warszawy — Courier from Warsaw and Wojna w eterze. 
Mówi Radio Wolna Europa — War in the Ether. Radio Free Europe, Ossolineum 2014 
and 2017) and co-author of a book (Jan Nowak-Jeziorański. Biografia opowiadana 
— Jan Nowak-Jeziorański. Biography Narrated, Ossolineum 2014). A permanent 
collaborator for the artistic journal “Format”.  His texts have also been published 
in such magazines as „Odra,” „Rita Baum,” „Pamięć i Przyszłość,” „Kultura i Wartości,” 
„Magazyn Materiałów Literackich — Cegła,” on websites „O.pl” and „Fototapeta” or 
in „Prism Photo Magazine.”

mateuszpalka.blogspot.com



michAłPietrZAk

90 00000000000001 / wydruk pigmentowy / 100 x 100 cm (15x 25 x 25 cm) / 2019

Urodzony w 1977 roku w Bystrzycy Kłodzkiej. Mieszka i pracuje we Wrocławiu. 
Absolwent Wydziału Grafiki i Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych im. Euge-
niusza Gepperta we Wrocławiu, Wyższego Studium Fotografii w Jeleniej Górze 
oraz Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej. Doktorant na kierunku 
sztuka mediów ASP we Wrocławiu. Autor wielu wystaw zbiorowych i indywidu-
alnych. Jego prace znajdują się w zbiorach Muzeum Narodowego we Wrocławiu. 
Członek Związku Polskich Artystów Fotografików. Zawodowo zajmuje się projek-
towaniem architektonicznym oraz dydaktyką. Twórczo wypowiada się głównie 
za pomocą fotografii oraz video, wykorzystując te media instrumentalnie jako 
narzędzia do realizacji własnych zamierzeń koncepcyjnych. Jak sam mówi: „foto-
grafia nie ukazuje rzeczywistości, fotografia ją kreuje”. W swoich pracach porusza 
zagadnienia jednostki w szerokim kontekście socjologiczno-urbanistycznym. 
Zestawia ją z pejzażem miejskim, który nie sprowadza się tylko do plastycznej 
formy wyidealizowanych przedstawień architektury. Jego założenia koncepcyjne 
odciskają się głęboko w formie obrazu, pozostając z nią w bezpiecznej harmonii. 
Finalne dzieło budowane jest wielopoziomowo, przybierając formę poliptycz-
nych obiektów składających się z pozornie spójnych kadrów fotograficznych, 
które zestawiane są z obrazem ruchomym. I choć punktem wyjścia jest tu za-
wsze fotografia, to w efekcie końcowym w sposób równoważny tworzy ona 
z animacją video jedną spójną całość.

www.michalpietrzak.com
www.facebook.com/michpietrzak 

Born in 1977 in Bystrzyca Kłodzka, based and working in Wrocław, a graduate 
of the Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Wrocław (Faculty of 
Graphic Arts and Media Art), Photography College in Jelenia Góra and Wrocław 
University of Science and Technology (Faculty of Architecture), currently pursu-
ing a doctoral degree in Media Art at the Academy of Art and Design in Wrocław. 
Author of numerous group and solo exhibitions. His works can be found in the 
National Museum in Wrocław. He is a member of ZPAF (Association of Polish Art 
Photographers), professionally engaged in architectural design and teaching. Pi-
etrzak mainly utilizes photography and video, treating them as tools to achieve 
his own conceptual objectives. “Photography does not show reality. Photogra-
phy creates reality” — he says. In his works, the artist explores the problem of the 
human being in a wide sociological and urban context. A person is juxtaposed 
with a city landscape that cannot be reduced to a vivid form of idealized mani-
festations of architecture. The artist’s conceptual principles leave a distinctive im-
pression on the form of the picture, staying in a safe harmony with this form. The 
final piece of art is built multidimensionally, assuming the form of polyptych-like 
objects composed of seemingly coherent photographic frames that are juxta-
posed with a moving picture. A photograph is always a starting point, yet even-
tually, together with a video animation, in an equivalent way it forms a coherent, 
well-balanced whole.

www.michalpietrzak.com
www.facebook.com/michpietrzak



PrZemekPiwowAr

92 WENECJA 1, 2, 3 / technika cyfrowa / 3x 70 x 50 cm / Wenecja 2016–2018

Rocznik 1957. Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej z roku 
1983. Mieszka i pracuje we Wrocławiu. Brał udział w kilkunastu wystawach foto-
graficznych. Jest laureatem kilku konkursów fotograficznych. Od grudnia 2016 
roku należy do Związku Polskich Artystów Fotografików. Fotografuje między in-
nymi architekturę, krajobraz, naturę, lecz najwięcej miejsca w jego fotografiach 
zajmuje CZŁOWIEK. Swoje prace wystawia jako Przemek Piwowar.

 www.przemekpiwowar.com

Born in 1957. Piwowar graduated from Wrocław University of Science and Tech-
nology, Faculty of Architecture, in 1983. He lives and works in Wrocław. The artist 
has participated in more than a dozen photographic exhibitions and won several 
photographic competitions. He is a member of the Association of Polish Art Pho-
tographers. Piwowar takes pictures of architecture, landscape and nature but the 
main focus of his work is the HUMAN BEING. The artist presents his works under 
the name of  Przemek Piwowar.

 www.przemekpiwowar.com
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Urodził się w Malczycach w 1980 roku. Od 1990 roku mieszka we Wrocławiu. Stu-
dium Fotograficzne we Wrocławskiej Szkole Fotografii PHO-BOS ukończył z tytu-
łem fototechnika. Specjalizuje się w fotografii klasycznej srebrowej. Od 2005 roku 
uwiecznia świat za pomocą prymitywnych urządzeń typu camera obscura, kontra-
punktując dzisiejszy świat wysoko rozwiniętych technologii obrazowania. Fotogra-
fuje głównie architekturę, uwieczniając „znikające miejsca”, uprawia też fotografię 
konceptualną. Od 2018 roku członek ZPAF.

Born in Malczyce in 1980. Since 1990 he has lived in Wroclaw. He graduated 
from Wroclaw Photography School PHO-BOS with the title of “photo technician”. 
He specializes in analog photography in gelatin-silver process. Since 2005 he 
has been eternalizing the world by the use of primitive devices such as camera 
obscura, counterpointing contemporary world of highly advanced technolo-
gies of image. He mainly photographs architecture, immortalizing “disappearing 
places”, he also creates conceptual photography. The artist has been a member 
of ZPAF since 2018. 



mAriusZrAźniewski

96 CHIMERyCZNoŚć ISToTy / technika hybrydowa / 2x 50 x 50 cm / 14-03-2019

Ukończył Międzynarodowe Forum Fotografii KWADRAT we Wrocławiu, dyplom 
pod kierunkiem prof. Piotra Komorowskiego. Członek Związku Polskich Artystów 
Fotografików. Od 2011 roku członek Sieradzkiego Towarzystwa Fotograficznego. 
Od 2016 roku uczestnik Autorskiego Laboratorium Fotografii we Wrocławiu. Za-
wodowy fotograf od 2010 roku. Autor wystaw indywidualnych i zbiorowych 
w galeriach i muzeach krajowych. W swoich pracach często nagina rzeczywistość 
w surrealne obrazy. Jego foto-manipulacje stanowią odzwierciedlenie z pogra-
nicza snu i jawy, a ukryta w nich symbolika była często inspirowana malarstwem 
Boscha czy Dalego. Uznaje podświadomość za obszar niewykorzystanych dotąd 
inwencji twóczych. Propaguje tworzenie sztuki dążącej do absolutnej wolności. 
Nadrzędną rolę w tworzeniu przyznaje wyobraźni i marzeniu. 

He graduated from the International Photography Forum KWADRAT in Wroclaw, 
final project under the supervision of Prof. Piotr Komorowski. A member of As-
sociation of Polish Art Photographers (ZPAF). Since 2011 he has been a member 
of Sieradz Photography Association. Since 2016 the artist has also been a partici-
pant of Authorial Photography Laboratory in Wroclaw. A professional photogra-
pher since 200. The author of individual and collective national exhibitions. He 
often bends the reality into surreal images in his works. His photo-manipulations 
are a reflection from the world of dreams and wakefulness, and symbolism hid-
den within them is often inspired by Bosch or Dali’s paintings. He considers sub-
consciousness as an area of still unexploited creative inspirations. He propagates 
creation of art which strives for absolute freedom. He gives a paramount role to 
imagination and dreaming.



wAcłAwroPiecki

98

Ukończył matematykę i od 1977 roku należy do Związku Polskich Artystów Foto-
grafików. Był członkiem i współzałożycielem grupy Format, współpracował z gale-
rią Foto-Medium-Art, galerią Permafo i łódzkimi animatorami „Strychu”, „Konstruk-
cji w Procesie” i „Łodzi Kaliskiej”. W latach 1980–1985 tworzył prace pod wspólnym 
hasłem Do Życia przez Sztukę. W latach 1991–2009 zajmował się działalnością 
misyjną na terenie Rosji i Ukrainy. Od roku 1981 roku całą swoją twórczość na-
zywa Podróżującą Galerią WIĘCEJ ŚWIATŁA! Od tamtej pory Galeria przeszła wiele 
zmian i obecnie w jej skład wchodzi: PORANNA KAWA! — wysyłana elektronicz-
nie przybiera postać newslettera, pokazywana zaś na wystawach ma wygląd nie 
zawsze w pełni dostępnych dla odbiorcy przestrzennych obiektów, budowanych 
za pomocą fotografii, tekstów, śmieci, gestów malarskich, ready-made itp., ARCHI-
PELAG Podróżującej Galerii zawiera robione od 1971 roku wizerunki osobowości 
sztuki, kultury i nauki, które są jednocześnie czytelnikami PORANNEJ KAWY!, DO ŻY-
CIA PRZEZ SZTUKĘ — seria autoportretów z Seansów Autoterapeutycznych z lat 
1970–1981, ROSJA NIEZNANA — cykl wystaw i prelekcji o codziennym życiu ludzi 
żyjących w niecodziennych warunkach, PILGRIM’S ART — malarstwo pokazujące 
walkę pomiędzy światem materialnym a duchowym, a także widoki piekła (Ha-
desu i Tartaru), gdzie większość ludzi trafia. Wacław Ropiecki ma na swoim koncie 
wiele wystaw indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą, a jego prace 
znajdują się w muzeach i zbiorach prywatnych Europy i USA. 

Wirtualne Przystanie Podróżującej Galerii: 
www.wroclaw.q–mapa.pl/artykuly/

www.Almanach–litera.pl, www.CoJestGrane.pl 
Facebook: Mocna Poranna Kawa, Travelling Gallery MORE LIGHT

PAN RoMAN I PANI JuLIA 1M, 2H, 3P (AWERSy I REWERSy) / wydruk na płótnie, technika mieszana / 3x 30 x 120 x 5 cm / 15.06.2019

A graduate in mathematics and a member of the Association of Polish Art Pho-
tographers (ZPAF) since 1977, Ropiecki has been a member and co-founder of the 
Format Group and collaborated with the Foto-Medium-Art and Permafo galleries 
as well as animators of Strych, Konstrukcja w Procesie and Łódź Kaliska from the 
city of Łódź. In the years 1980–1985 the artist created works known as Towards Life 
Through Art. In the years 1991–2009 he was involved in missionary activites in Rus-
sia and Ukraine. In 1981, in protest against the imposition of martial law in Poland, 
he named all his works Travelling Gallery MORE LIGHT! avoiding official places of ex-
hibition, he would carry his works collected in his Books and show them in private 
homes, offices, studios, etc. His Travelling Gallery has undergone many changes and 
now consists of the following projects: Online Version of The Gallery sending vir-
tual items from his MORNING COFFEE! Collection of Sketches, Projects and Scenarios; 
Travelling Gallery Archipelago containing images of personalities from the world of 
art, culture and science, who read his MORNING COFFEE!; MORNING COFFEE!, when 
displayed at higher stages in places of exhibition, takes the form of spatial frac-
tals which contain spaces only partially available to the public; they are built with 
photographs, texts, painting gestures, sculptures, ready-made, videos, installations, 
etc.; Travelling Gallery Harbour is a place of a long-term and regularly updated ex-
hibition of MORNING COFFEES! and Archipelago; Russia Unknown — a series of 
exhibitions and lectures about the daily lives of people living in unusual conditions, 
based on the artist’s experiences of living in this country for many years; PIL-
GRIM’S ART — painting showing the struggle between the material and spiritual 
worlds, as well as views of hell (Hades and Tartarus), where most people end up. 
Wacław Ropiecki’s works have been displayed at numerous individual and collec-
tive exhibitions in Poland and abroad. His works can be found in museums and 
private collections in Europe and the USA. 

Virtual Harbours of the Travelling Gallery: 
www.wroclaw.q–mapa.pl/artykuly/ 

www.Almanach–litera.pl, www.CoJestGrane.pl 
Facebook: Mocna Poranna Kawa, Travelling Gallery MORE LIGHT



AnDrZejrutynA
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Urodzony w 1947 roku, wrocławianin. Fotografią zajmuje się od lat 70. ubiegłe-
go wieku. W latach 1979–1989 prowadził Wałbrzyską Galerię Fotografii. Członek 
ZPAF od 1985 roku. Pracował jako pedagog w dziedzinie fotografii w Społecznym 
Liceum Sztuk Plastycznych ALA we Wrocławiu; wcześniej we Wrocławskich Szko-
łach Fotograficznych AFA (2000–2001), w PPSF PHO-BOS (do 2002) oraz ASPPiFA 
Abrys (od 2002). Otrzymał odznakę Zasłużony Działacz Kultury. Laureat nagrody 
Marszałka Województwa Dolnośląskiego za dokonania w dziedzinie fotografii 
w 2016 roku. Realizuje kreacyjne fotografie z zakresu pejzażu, aktu, kompozycji 
strukturalnych, gry barwy i światła. Wystawy indywidualne: Foto-replay, Wrocław, 
1978; Zapis koksownia, Niš, Jugosławia, 1984, Tuła 1987; Śląski rapsod, Wałbrzych, 
1986; Światło, Wrocław, 1992; Kompozycje w pejzażu, znaki, ślady…, Wrocław, 
2006; Body & Color, Wrocław, 2007. W poszukiwaniu archetypu, Wrocław, 2017. Brał 
udział w wielu wystawach zbiorowych. Prace w zbiorach Muzeum Narodowego 
we Wrocławiu, Muzeum w Wałbrzychu oraz w zbiorach prywatnych w kraju i za 
granicą.

 www.andrzej-rutyna.art.pl 

Born in 1947, based in Wrocław, a photographer since the 1970s. In the years 
1980–1989 Rutyna ran the Wałbrzych Photographic Gallery. A member of the 
Association of Polish Art Photographers (ZPAF) since 1985. He worked at the 
ALA Artistic Community High School as a photography teacher; previously at 
AFA Photography Schools in Wrocław (2000–2001), Private School of Photog-
raphy PHO-BOS (until 2002) and ASPPiFA Abrys (since 2002). Rutyna received 
a Distinguished Culture Activist Medal. Winner of the award of the Marshal 
of the Dolnośląski Province for achievements in the field of photography in 
2016. His creative photography focuses on landscapes, nudes, structural com-
positions and games of light and colour. Individual exhibitions: Foto-replay, 
Wrocław, 1978; The Recording of Carbonization, Niš, Yugoslavia, 1984, Tuła, 1987; 
Silesian Rhapsody, Wałbrzych, 1986; The Light, Wrocław, 1992; Compositions in 
Landscape, Signs, Traces…, Wrocław, 2006; Body & Color, Wrocław, 2007. The art-
ist participated in numerous collective exhibitions and his works can be found 
in collections of the National Museum in Wrocław, Museum of Wałbrzych and 
private collections in Poland and abroad.  

www.andrzej-rutyna.art.pl

ZE ZBIoRu KoBIETy Z VENuS 019, 020-2018-2019-7955 / technika cyfrowa / 2x 70 x 49 cm plus passe-partout 7 cm / Wrocław 2018–2019



krZysZtoFsAj
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Urodzony w 1982 roku we Wrocławiu. Artysta jest absolwentem Międzynarodo-
wego Forum Fotografii KWADRAT i Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku 
historia sztuki. Brał udział w wielu wystawach zbiorowych i indywidualnych, 
m.in. we Wrocławiu, Łodzi, Berlinie, Lwowie. Jego fotografie były publikowane 
w magazynach „Format”, „Art & Business”, „Rita Baum”, „Odra”, „Almanach Sztuki”. 
Stale współpracuje z Ośrodkiem Kultury i Sztuki we Wrocławiu oraz Pismem Ar-
tystycznym „Format”. Domeną autora jest fotografia miejska.

Krzysztof Saj was born in Wroclaw in 1982. He is a graduate of the KWADRAT 
International Forum of Photography but he also graduated in the History of Art 
at the University of Wrocław. Saj is also a member of the Association of Polish Art 
Photographers. Specializing in urban photography, he has participated in many 
collective and individual exhibitions in Wrocław, Łódź, Berlin, Gorzów and Lviv. 
His photographs were published in „Format”, „Art & Business”, „Rita Baum”, „Odra” 
and „Art Almanac”. He collaborates with the Centre for Culture and Arts and the 
artistic magazine „Format”. The author’s domain is urban photography.

WENECKA CZASoPRZESTRZEń / technika hybrydowa / 70 x 100 cm / Wenecja 2006–2019



grZegorZsAwA-BorysłAwski
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Urodził się w 1983 roku. Absolwent Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu na 
Wydziale Grafiki i Sztuki Mediów, studiował również na ASP w Poznaniu. Fotograf, 
muzyk, grafik. Buduje większość swoich aparatów. Często modyfikuje negatyw 
i odbitkę — celowo niszczy — degraduje chemicznie i fizycznie.

Grzegorz Sawa-Borysławski was born in 1983. A graduate of Academy of Art and 
Design in Wroclaw at the Media Art Department, he also studied at the University 
of Fine Arts in Poznan. A photographer, musician and graphic artist. He builds the 
cameras he works with. The artist often modifies negatives and prints — pur-
posely destroys them — degrades them chemically and physically.



DorotAsitnik
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Urodziła się w 1981 roku we Wrocławiu. Absolwentka Wyższego Studium Foto-
grafii AFA we Wrocławiu oraz Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Zielono-
górskiego, na którym uzyskała tytuł magistra sztuki w specjalności fotografia. 
Oprócz fotografii zajmuje się rysunkiem oraz projektowaniem graficznym. Brała 
udział w licznych wystawach w kraju i za granicą. 

Born in 1981 in Wrocław. A graduate of AFA College of Photography in Wrocław 
and the Institute of Fine Arts at Zielona Góra University, where she obtained a mas-
ter of arts degree in photography. Apart from photography, she is engaged 
in drawing and graphic design. Sitnik has taken part in numerous exhibitions in 
Poland and abroad.



PAwełsokołowski

108 PERyFERIA 1, 3, 4, 5 / papierowy negatyw, odbitka cyfrowa / 4x 13 x 18 cm / Dolny Śląsk 2003

Artysta wizualny, fotografik i kurator. Ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Po-
znaniu. Zajmuje się fotografią dokumentalną, kreacyjną oraz portretową, ulubio-
ny obszar pracy to dokument magiczny. Tworzy w technikach klasycznych oraz 
dawnych, specjalizuje się w metodzie mokrego kolodionu. Współtworzy kolektyw 
StreetCollodionArt, który działa nieprzerwanie od 2012 roku i jest zaliczany do 
„nowej awangardy” posługującej się dawnymi technikami w fotografii. Głównym 
obszarem zainteresowania grupy jest człowiek w przestrzeni publicznej, a naj-
większym dotychczasowym osiągnięciem projekt 7 objets d’Afrique — 7 artistes 
photographes zwieńczony wystawą w paryskiej Galerie Bernard Dulon w listopa-
dzie 2016 roku. W latach 2009–2012 był kuratorem Galerii Fotografii w Świdnicy, 
gdzie opracował i prowadził cykl Young Professional. Był to pomysł prezentacji 
oraz określenia kierunku działania artystów fotografików, generacji dojrzewającej 
po reformacji ustrojowej 1989 roku w Polsce. W latach 2006–2012 prowadził prace 
nad autorskim projektem Ludzie Czarnego Złota, opisującym zmiany społeczno-kul-
turowe po likwidacji Dolnośląskiego Zagłębia Węglowego. Wnikliwie obserwuje 
skutki upadku przemysłu dającego od dziesięcioleci poczucie bezpieczeństwa 
i wykonuje pełne godności portrety górników, za których plecami dokonała się 
apokalipsa. Prace artysty znajdują się w kolekcjach Muzeum Narodowego we Wro-
cławiu, Muzeum Historycznego w Lubinie, Galerii Sztuki Współczesnej „Zachęta” 
oraz w zbiorach prywatnych.

A visual artist, photographer and a curator. He graduated from the University of 
Fine Arts in Poznan. He works with documentary, creational and portrait photog-
raphy, and his preferred area of work is magical documentary. He uses analog 
and traditional techniques, he specializes in collodion process. He co-creates 
a collective “StreetCollodionArt” which has operated ceaselessly since 2012 
and belongs to the “New avant-garde”, old photography techniques. The group 
focuses on the human being in public space, and their greatest achievement 
the “7 objets d’Afrique 7 artistes photographes” project coped by an exhibition 
at the Parisian Galerie Bernard Dulon in November 2016. In the years 2009–2012 
he was a curator of Galeria Fotografii in Świdnica, where he worked on and su-
pervised a series “Young Professional”. It was an idea for presentation and deter-
mination of the direction artistic photography should take for the generation 
maturing after the political transformation in Poland in 1989. In 2006–2012 he 
had worked on an authorial project “Ludzie Czarnego Złota” (People of Black 
Gold), describing social and cultural changes after the dismantling of the Lower 
Silesian Coal Basin. He perceptively observes the results of the fall of industry, 
which had provided safety and support for dozens of years, and creates digni-
fied portraits of coal miners, who hadn’t noticed the that apocalypse had hap-
pened behind their backs. The artist’s works are in the collection of the National 
Museum in Wroclaw, Muzeum Historii in Lublin, the Zachęta National Gallery of 
Art, as well as private collections.



mAciejstAwiński

110 ZAPISy TERENoWE FR-01, 02 / Wydruk pigmentowy archiwalny na papierze / 2x 50 x 70 cm / 2019

Zajmuje się fotografią, projektami artystycznymi i dydaktycznymi oraz dokumen-
tem wideo i dydaktyką fotografii. Rozciągnięte w czasie projekty fotograficzne 
(od 1978) i eksperymentalne wideo (od 1990) realizuje w estetyce obiektów, 
fotografii gestu oraz dokumentu. Programowo używa różnych technologii kla-
sycznych i cyfrowych. Obszarem jego zainteresowań jest szeroko pojęta proble-
matyka tożsamości kulturowej i proces twórczości. Jego prace i dokumentacje 
można znaleźć w zbiorach publicznych: Instytut im. Grotowskiego, Wrocław; 
Paris Audiovisuel, Paryż, Francja; Musée National d’Art Moderne Centre Georges 
Pompidou, Paryż, Francja; Museu Comarcal de la Garrotxa, Olot, Hiszpania; Kun-
stverein Siegen, Siegen, Niemcy; Communication Gallery, Matsuyama, Japonia; 
Teatro Escola Célia Helena, Folias D’Arte e Chuca Toledo, São Paulo, Brazylia; Royal 
Holloway, University of London, UK; University of British Columbia, Kanada; Ro-
utledge Performance Archive, UK.

An artist involved in photography, an author of artistic and educational projects, 
a curator of photographic exhibitions. As a teacher of photography, Stawiński 
cultivates a unique, signature concept of photography. His long-term photo-
graphic projects (since 1978) and experimental videos (since 1990) focus on 
the aesthetics of objects and visualized images, gesture photography and photo-
graphic documents. Stawiński uses classic, digital and hybrid technologies. His 
interest focus on issues of cultural and social identity. Stawiński lives and works 
in Wrocław. His works and documentation can be found in public collections: 
Institute of J. Grotowski, Wrocław; Paris Audiovisuel, Paris; Musée National d’Art 
Moderne Centre Georges Pompidou, Paris; National Museum, Wrocław; Museu 
Comarcal de la Garrotxa, Olot, Spain; Kunstverein Siegen, Siegen, Germany; Com-
munication Gallery, Matsuyama, Japan; Teatro Escola Célia Helena, Folias D’Arte 
e Chuca Toledo, São Paulo, Brazil; Royal Holloway, University of London; Univer-
sity of British Columbia, Canada; Routledge Performace Archive, UK.



mAciejstoBierski
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Członek Związku Polskich Artystów Fotografików. Absolwent Akademii Sztuk 
Pięknych w Katowicach. Twórca autorskich dużych cykli fotografii: elementów 
pejzażu, przyrody, przemysłu, żaglowców na morzach i oceanach. Autor wielu 
wystaw indywidualnych i zbiorowych. ZNAKI CZASU to główny obszar jego 
artystycznych poszukiwań. Od kilku lat współpracuje z Teatrem Zagłębia w So-
snowcu, tworząc autorską dokumentację pracy zespołu teatru nad spektaklami. 
Nauczyciel fotografii. Organizator warsztatów i kursów fotograficznych. W prze-
szłości uczestnik wielu wypraw w rozmaite regiony i góry świata. Do dziś aktywny 
miłośnik przyrody, wędrowiec.

Sosnowiec, czerwiec 2019

A member of ZPAF. A graduate of University of Fine Arts in Katowice. Creator of 
large series of photographs: elements of the landscape, nature, industry, sail-
ing ship on the seas and oceans. SIGNS OF THE TIME are the main area of   his 
search. For several years he has been cooperating with the Zagłębie Theater in 
Sosnowiec, creating his own documentation of the theater team’s work on per-
formances. Photography teacher. Organizer of photographic workshops. In the 
past, participant of many trips to various regions and mountains of the world. 
To this day, an active nature lover and traveller.

Sosnowiec, June 2019
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AlinAściBor

114

Architekt, plastyk, fotograf, absolwentka Wydziału Architektury i Wydziału Bu-
downictwa Lądowego Politechniki Wrocławskiej oraz Międzynarodowego Fo-
rum Fotografii KWADRAT. Zawodowo zajmuje się projektowaniem architektury 
i wnętrz. Wcześniej związana z Wytwórnią Filmów Fabularnych we Wrocławiu 
przy projektowaniu kostiumów i realizacji filmów. Tworzyła również autorskie 
kolekcje mody. Należy do ZPAF i Stowarzyszenia Architektów Polskich. Uczest-
niczka wielu wystaw fotograficznych, autorka esejów o fotografii, laureatka pol-
skich i międzynarodowych konkursów, wyróżniona w International Photogra-
phy Awards 2015 w kategorii Professional/Abstract oraz w IPA Family of Man 
2016 (www.photoawards.com). 

An architect, visual artist, photographer, graduate of the Wrocław University of 
Technology (Faculty of Architecture and Civil Engineering) and the International 
Forum of Photography KWADRAT („Square”). Ścibor designs structures and in-
teriors and was previously associated with the Feature Film Studio in Wrocław, 
designing film costumes and taking part in film production. She has also created 
her own fashion collections and participated in numerous photographic exhibi-
tions. The artist is a member of ZPAF and the Association of Polish Architects, 
author of essays on photography, winner of Polish and international contests, 
rewarded at International Photography Awards 2015 in the Professional/Abstract 
category and at IPA Family of Man 2016 (www.photoawards.com).

PoBIEDA ZNACZy ZWyCIĘSTWo / technika cyfrowa / 70 x 100 cm / Rumunia 2011



rAFAłk.wArZechA
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Absolwent Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz stu-
diów doktoranckich w warszawskiej ASP. Pracę twórczą rozpoczął w 2000 roku, 
a dydaktyczną w 2003 roku. Obecnie jest asystentem w Katedrze Sztuki Me-
diów w Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu. Jest członkiem 
Związku Polskich Artystów Fotografików. Dotychczas zrealizował kilkanaście 
wystaw w kraju i za granicą. Jego prace znajdują się w zbiorach Muzeum Naro-
dowego we Wrocławiu oraz w zbiorach prywatnych.

A graduate of the Faculty of Arts of the University of Zielona Góra and doctoral 
studies at the Academy of Fine Arts in Warsaw, Warzecha started his artistic career 
in 2000 and commenced teaching in 2003. Currently he works as an assistant 
tutor at the Media Art Faculty of the E. Geppert Academy of Art and Design in 
Wrocław. The artist is a member of the Association of Polish Art Photographers 
(ZPAF). His works, which have been displayed at more than a dozen exhibitions 
in Poland and abroad, can be found in the National Museum in Wrocław and 
private collections.

RESET ME PLEASE / 100 x 70 cm / wydruk pigmentowy / 2019
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Urodził się w 1968 roku. Fotografik, mieszkaniec Dąbrowy Górniczej. Od 2010 
roku członek Okręgu Dolnośląskiego Związku Polskich Artystów Fotografików. 
Właściciel firmy Virtual Studio. 

marekwesolowski.blogspot.com 
www.virtualstudio.pl

Born in 1968, fine art photographer living in Dąbrowa Górnicza. Since 2010 
a member of the Lower Silesian Division of the Association of Polish Art Pho-
tographers (ZPAF). Wesołowski runs his own business named Virtual Studio.

   marekwesolowski.blogspot.com
 www.virtualstudio.pl.



AnetAwięcek-ZABłotnA

120 BAJKI PRAWDZIWE 3 / technika cyfrowa / 70 x 100 cm / Wrocław 2019

Z wykształcenia mgr prawa, z zawodu manager warsztatów terapii zajęciowej dla 
osób niepełnosprawnych, z zamiłowania fotograf. Członek Związku Polskich Arty-
stów Fotografików. Absolwentka Międzynarodowego Forum Fotografii KWADRAT 
we Wrocławiu. Słuchaczka Autorskiego Laboratorium Fotografii prof. Piotra Komo-
rowskiego we Wrocławiu. Uczestniczka konwentów i wystaw fotograficznych, tak 
indywidualnych, jak i zbiorowych w kraju i za granicą. W swej pracy artystycznej 
oddana przede wszystkim fotografii konceptualnej i kreacyjnej. Bliska jest jej 
również fotografia socjologiczna, za pomocą której komentuje istotne zmiany 
i problemy społeczne.

Aneta Więcek-Zabłotna has a master’s degree in law, is employed as manager of 
ergotherapy workshops for the disabled, and her passion is photography. A mem-
ber of ZPAF and a graduate from KWADRAT International Photography Forum in 
Wroclaw. The artist is student at Prof. Piotr Komorowski Original Photography 
Laboratory in Wroclaw. She has participated in photographic conventions and 
exhibitions, both individual and collective in Poland and abroad. In her artistic 
work she is primarily dedicated to creational and conceptual photography. She 
also engages in sociological photography, with which she comments on crucial 
social changes and problems.



jerZywojtowicZ

122 LŚNIENIE 01 / technika cyfrowa / 50 x 70 cm, rama 70 x 100 cm / Gruzja 2018

Urodził się i mieszka w Oławie. Członek Związku Polskich Artystów Fotografików. 
Absolwent Wyższego Studium Fotografii w Jeleniej Górze. Jego podstawowym 
tematem jest fotografia z podróży, krajobraz i człowiek. Efekty swoich prac pre-
zentuje w klasycznej technice ciemniowej i wydrukach cyfrowych. Dotychczas 
zorganizował kilka wystaw indywidualnych m.in. w Trzebini, Myślachowicach, 
Oławie i Wrocławiu oraz wziął udział w kilku wystawach wspólnych podczas fe-
stiwalu sztuki „Wrocław Podwodny”.  

He was born and lives in Oława. A member of Association of Polish Art Photog-
raphers (ZPAF). An alumnus of Photography School in Jelenia Góra. His primary 
subject is travel photography, the landscape and the human being. He presents 
the results of his work using the traditional darkroom photography technique 
and digital prints. Until now, he has organized a few individual exhibitions, in 
Trzebinia, Myślachowice, Oława and Wroclaw, among others, as well as taken 
part in a few collective exhibitions during the industrial art festival, Wrocław Pod-
wodny (Wroclaw Under the Sea).



Urodzona w Brzegu, gdzie mieszka i pracuje, prowadząc z mężem studio foto-
graficzne. Ukończyła autorską szkołę wokalną Olgi Szwajgier Laboratorium Głosu 
w Krakowie, następnie w 2001 roku Studium Fotografii PHO-BOS, w 2003 roku 
Wyższe Studium Fotografii AFA we Wrocławiu. W 2006 roku ukończyła studia na 
Uniwersytecie Zielonogórskim z tytułem magistra sztuki, specjalność fotografia. 
Brała udział w wystawach indywidualnych w Polsce i za granicą. Od 2007 roku 
jest członkiem ZPAF. Fotografia jest dla niej obszarem refleksji i poszukiwaniem 
piękna w przestrzeni, która na pozór jest banalna i nieciekawa. 

www.wojtycza-fronckiewicz.pl

The artist was born in Brzeg, where she lives and works, running a photograph-
ic studio with her husband. Iwona Wojtycza-Fronckiewicz graduated from Olga 
Szwajgier’s „Voice Laboratory” School in Kraków, then the PHO-BOS School of 
Photography (2001) and AFA College of Photography in Wrocław (2003). She 
graduated from the University of Zielona Góra in 2006, obtaining a Master of 
Arts degree in photography. The artist participated in individual exhibitions in 
Poland and abroad. She has been a ZPAF member since 2007. She considers 
photography to be an area of thought and search for beauty in a seemingly 
banal and uninteresting space.

www.wojtycza-fronckiewicz.pl
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Mieszka w Bystrzycy Kłodzkiej. Studiował fizykę na Uniwersytecie Wrocławskim 
oraz fotografię na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Jest członkiem Stowa-
rzyszenia Historyków Fotografii w Warszawie oraz Związku Polskich Artystów 
Fotografików. Przewodnik sudecki i po Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie. Publi-
kuje prace z historii fotografii. W sierpniu 2018 roku wydał Leksykon fotografów 
ziemi kłodzkiej 1839–1945.

He lives in Bystrzyca Kłodzka. He studied experimental physics at the University 
of Wroclaw, as well as photography at the University of Fine Arts in Poznan. He 
is a member of the Association of Photography Historians in Warsaw and the 
Association of Polish Art Photographers. He works as a guide in Sudetes and 
Jaskinia Niedźwiedzia in Kletno. He publishes works on the subject of photogra-
phy history. In August 2018, he published the Leksykon fotografów ziemi kłodzkiej 
1839–1945 (Lexicon of Kłodzko Land Photographers 1839–1945).



Zarząd Okręgu Dolnośląskiego Związku Polskich Artystów Fotografików
i uczestnicy wystawy dziękują

Wydziałowi kultury urzędu miasta Wrocławia
i Panu Dyrektorowi jerzemu Pietraszkowi
za wspieranie działalności Okręgu Dolnośląskiego ZPAF

oraz

Ośrodkowi kultury i sztuki we Wrocławiu 
i Panu Dyrektorowi igorowi Wójcikowi 
za doskonałą współpracę przy realizacji wielu projektów
artystycznych Okręgu Dolnośląskiego ZPAF.

Wystawa i katalog zostały sfinansowane ze środków Gminy Wrocław 
oraz samorządu Województwa dolnośląskiego.
www.wroclaw.pl 

The exhibition and the catalogue were co-financed by the municipality of Wrocław 
and resources of the lower silesian regional government.
www.wroclaw.pl 

The Managing Board of the Lower Silesian Division of ZPAF
and the participants would like to thank

department of culture of the Wrocław city Office
and Mr jerzy Pietraszek — Head of the Department of Culture, 
for supporting the activity of the Lower Silesian Division of ZPAF

and 

centre of culture and art in Wrocław
and Director igor Wójcik
for a perfect collaboration on numerous artistic projects 
of the Lower Silesian Division of ZPAF.
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